
Ansonia ir New Haven— 
Tėmykite! Pirmas Lietuvių Darbi"

Šią subatą, 20 d. spalių, d. 
L. Prūseika, “Darbo” redak
torius, kalbės Ansonia, 
Conn. Prakalbas rengia 
ALDLD 117 kuopa Samson 
Hall, 9 High St.

Pradžia 7:30 vakare. Visi 
vietos lietuviai yra kviečia
mi atsilankyti.

Nedėlioję, 21 d. spalių, 
kaip 2 vai. po pietų d. L. 
Prūseika kalbės New Ha
ven, Conn. Prakalbos įvyks 
L. N. Cooperat. Bendrovės 
svetainėje, 310 East St.

Visus vietos lietuvius į 
prakalbas užkviečia ALDLD 
32 kuopa.
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Darbininkai Visų šalių,
U ■ 9 .*

Vienykitės! Jūs Nieko
• • A

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėšit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X
-.i.- " - ■ --------------------- ■■■ _ . <

Teroras Prieš W. Z. Fosterį
’tVrSnįn"'Dar 15 LIET!JV0S KRAUGERINGOS FAŠISTUJ

WILMINGTON, Del. — 
Pranešama, kad vietos poli
cija, kuri ;
kė komunistų susirinkimą ir 
suareštavo Wm. Z. Fosterį, 
palaikius Fosterį po areštu 
vėliaus paliuosavo ir įsakė 
jam daugiau nebesugrįžti į 
Wilmingtoną. Bet Fosteris 
ir vietos komunistai veikėjai 
pareiškė, kad jie kovos iki 
galo, kol iškovos teisę su
rengti čia masinį mitingą.

PHILADELPHIA.— Tre
čiadienį dar 15 policistų su-į 

antradienį išdras- areštuota sąryšy su butlege-1

VALDŽIOS ATSTOVAS ATVAŽIAVO
20,000 Darbininkų Laidotu

vių Demonstracijoj

Sovietai Dalyvaus Orlaivys
tės Konferencijoj 

Washingtone.

Šiomis dienomis iš laivo išlipo ant šios šalies saus- 
ryste. Jie kaltinami ėmime*žemio Lietuvos kraugeringorios fašistų valdžios oficialis 
kyšių nuo butlegerių. Tai i atstovas. Tuomi atstovu yra stambus fašistų šulas p. Ba- 
jau dabar viso po areštu 50liūtis. Pono Balučio darbai ir “nuopelnai” šios šalies lie- 
policistų, kaltinamų butlege- : tuviams darbininkams ir darbininkėms yra gerai žinomi, 
rystės šmugely. iuž tai plačiau aiškinti apie jį nėra jokio reikalo. Paga-

-----7— ------__ liaus, nėra jokios svarbos, kas tuomi atstovu būtų. Svar- 
ir no-98 Metu Amžiaus Mote- ba yra tiktai tame, ką jis atstovaus. Apie tai mes i i j i auo luvvc rjme pažibėti.

ris Prisikėlė iš Grabo
Iškoliojo Susirinkusius 

šermenis

BERLYNAS.— Antradie
nį Duisberge 98 metų am
žiaus moteris prisikėlė iš 
grabo, kuomet jau laidoto- 
jai rengėsi uždaryti grabą 
ir išvežti ją palaidoti. Ji dvi 
dienas išgulėjo grabe. Ji at
sikeldama iš grabo labai iš- 

konferencijoj dalyvaus ir gąsdino , tikinčiuosius, žmo-

WASHINGTON.— Gruo
džio 12 d. čia prasidės Tarp
tautinė Orlaivystės Konfe
rencija. T. M. Pavlovas iš 
Sovietų biznio organizacijos 
Amtorg praneša, kad toj

Sovietų Sąjungos orlaivys
tės organizacijų atstovai.

PALAIDOJO MARKSISTO 
PELENUS KREMLIUJ

MASKVA. — Pereitą šeš
tadienį Kremliaus sienoj 
tapo palaidoti pelenai 
Stepanovo-Skorsovo, vertė
jo Markso “Kapitalo” į ru
sų kalbą. Laidotuvėse daly
vavo tūkstančiai Maskvos 
darbininku. <7

nes,, kurie buvo susirinkę į 
šermenis. . Atsikėlus ji iško
liojo juos, kam jie norėjo ją 
gyvą palaidoti. Ji kėlėsi iš 
grabo rankose laikydama 
ražapčių ir kryžių, kurie bu
vo įsprausti į jos rankas, 
kad pagelbėti jos “dūšiai” 
“nukeliauti” į dangų.

Vyriausybė pradėjo tyri
nėti ir surado, kad - nebuvo 
pašauktas daktaras patik
rinti, ar ta moteris ištikrų- 
jų mirus.

Komunistai Rengia Mitingą Phoenix 
Arizonoj, Nepaisant Policijos Teroro

PHOENIX, Arizona. — 
Benjamin Gitlow, komunis
tų kandidatas į vice prezi
dentus, kalbės čia šį vakarą 
milžiniškam susirinkime, 
nepaisant policijos, klanie- 
čių ir legionierių teroro.

Gauta pranešimas, kad 
Gitlowas Atvyksta kalbėti į 
šį miestą, kur kelios dienos, 
atgal klanięęiai, legionieriai 
ir vftldiijinfcai būva suplafia- 
vę jį pagriebti, kad nedalei- 
dį’s, jam čia kalbėti! Gitlo- 
was ir Komunistų Partija 
kovos' iki galo, kad perstaty
ti savo dalyką Arizona dar
bininkams.

• Pranešime Wm. O’Brienui, 
r komunistų kandidatui į gu.- 

bernatorius Arizona valsti
joj, Gitlowas sako, kad jis 
atšaukė savo prakalbas

Texas; Oklahoma ir Kansas 
valstijose, kad atvykti kal
bėti šiame mieste, kur jam 
buvo neleista kalbėti spalių 
10 d., kuomet suokalbinin
kai buvo suplanavę jį pa
griebti, bet.jam pavyko nuo 
jų išsisukti..1 : '4 ’ ’

ApartApart Gitlowo. kalbės 
O’Brien ir George Saul, 
Dai-binijikų. j (Komunistų) 
Partijos subdistrikto orga 
nizątorius įi4 ’ kandidatas į 
gubėrriatoriūs Colorado val
stijoj. Į susirinkimą atvyks 
Darbininkų 1 Apsigynimo 
Korpusas iš Denverio ap
ginti darbininkus nuo gali
mos reakcionierių atakos.

Iš Phoenix Gitlowas vyks 
į Minneapolis.

Teroras tęsiamas prieš ko
munistus. Dallas, Texas, 
kur Gitlowas ir B. H. Lau
derdale, komunistų kandida
tas į gubernatorius Texas 

So, Boston, Mass., nedel- valstijoj,, turėjo kalbėti ant- 
' • dienį, spalių 21 d., 7 vai. va-!radienio vakarą, valdinin- 

karą, Lietuvių svetainėj,
• kampas E ir Silver Sts., kal
tybes IL Mizara.' »|. •

’Maynard, Mass., penkta- 
'Jdienį, 19 d. 
t svetainėj. Pra 

karą. Kalbės R. Mizara.

Drg. Mizaros Prakalbos

kai uždraudė laikyti pra
kalbas. Arthur Reinhart, 
miesto komisionierius, kaip 
teko patirtų Pagiriamas A-

. spalių,: Rusų menkos Legiono, įšaldė ne- 
’adžia 7 vai. va* leisti i komunistams laikyti

susirinkimo.

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Suvirš 20,000 darbininkų 
antradienį dalyvavo laidotu
vėse darbininkų, kurie žuvo 
prie naujai statomo namo, 
kuris sugriuvo kelios dienos 
atgal. Jie demonstravo 
prieš' kapitalistų godumą. 
Jie nešė raudonas vėliavas 
su užrašais “Atkeršinti.”

UŽ REIKALAVIMĄ LYGYBES NEGRAMS j f 
POLICIJA SUAREŠTAVO KOMUNISTŲ 

KANDIDATĄ Į PREZIDENTUS
Dar Suareštuota Komunistų Kandidatas j Gubernatorius 

Ir Kiti Trys Darbininkai Delaware Valstijoj
WILMINGTON, Del. — Komunistai, čia išdatino 

! Antradienio vakarą čia po- lapelius po ahtgalviu “Pa-
Ponas Balutis atvažiavo į šią šalį atstovauti tą Lie

tuvos valdžią, kuri su pagelba šautuvų ir durtuvų užsi- 
. sėdo ant Lietuvos žmonių sprandų. Jis atstovaus tą Lie- 
! tuvos valdžią, kuri sušaudė kelioliką geriausių kovotojų 

už Lietuvos darb. ir mažažemių valstiečių reikalus, kurie 
tiktai išdrįso atvirai pasisakyti, kad jie nori didesnio kąs
nio duonos, uždarė kalėjimuose iki gyvos galvos, kurios 
žandarai žiauriausiais būdais, įskaitant ir deginimą elek
tra, kankina politinius prasikaltėlius, kuri įtaisė Sibirą 
Varniuose ir ten kankina šimtus Lietuvos gyventojų, ku
ri išdraskė darbo unijas ir jų vadovus sukimšo į kalėji
mus, kuri uždraudė laisvę žodžio ir spaudos, kuri po ko
jų sumynė net Ją pačią buržuazinę Lietuvos konstituciją 
ir atėmė visas pilietines teises iš šalies gyventojų. Tai 
tokią valdžią, kuri kruvina nuo galvos 1 iki kojų, kuri 
braidžioja po kraują ir ašaras Lietuvos gyventojų,, atva
žiavo atstovauti p. Balutis.

Nėra mažiausios abejonės, kad p. Balutis bandys nu
plauti kraujus nuo savo atstovaujamos valdžios ir pa
statyti ją, kaipo nekalčiausį angelą prieš akis Amerikos 
lietuvių visuomenės. Kad pastojus jam kelią, Amerikos 
lietuviai darbininkai ir darbininkės privalo tuoj pradėti 
organizuotis į priešfašistinius komitetus. Kiekviename 
mieste ir miestelyje, kuriame tiktai randasi viena kita 
draugija, kliubas ar kuopa, tuoj privalo būti sudarytas 
priešfašistinis komitetas. Tie komitetai turi pasistatyti 
sau už tikslą ir pareigą išaiškinti vietos lietuviams darbi
ninkams ir darbininkėms, kas yra ponas Balutis ir kokią 
valdžią atstovauti jis atvažiavo: ypatingai reikia stengtis 
nušviesti darbai Lietuvos valdžios. Kuriame mieste ar 
miestelyje nesiranda bent trijų draugijų ar kuopų, ku
rios sutiktų prisidėti prie priešfaš.istinio darbo, tat ir vie
na draugija ar kuopa gali ir turi tą darba dirbti, prisidė
dama prie Amerikos Lietuvių Organizacijų Priešfašisti- 
nio Susivienijimo. Jeigu kokiam nors miestely nėra jo
kios draugijos ar kuopos, kuri imtųsi to darbo, tai to
kiuose atsitikimuose atskiri mūsų veikėjai turi tą darbą 
dirbti.

Visi šiuo tarpu gyvuojantieji priešfašistiniai komi
tetai tuoj privalo griebtis už darbo ir visais galimais bū
dais ir priemonėmis aiškinti tų vietų lietuviams darbi
ninkams ir darbininkėms, kas yra nonąs Balutis ir kokią 
valdžią atstovauti jis atvažiavo. Mes negalime daleisti, 
kad p. Balutis nupiautū'nors vieną lašą kraujo nuo Lie
tuvos kruvinosios valdžios rankų. Taipgi negalime da
leisti, kad jam pasisektų nors vienam liėtuviui darbinin
kui ar darbininkei apdumti akis ir nupiešti kruvinąją 
Lietuvos fašistų yaldžią nekaltu angelu.

šalin Lietuvos kruvinoji fašistų valdžia!
Šalin tos valdžios atstovai! . t
Amerikos Lietuvių Organizacijų Priešfašistinio Su

sivienijimo Centro Komitetas:

išardė Darbininkų

Puolimas ant Komiinis- rengtą rinkimų kampanijos 

tŲ Los Angeles, Cal.ty Los Angeles, Cal.
-------- z Z. Fosterį, komunistų kan- 

LOS ANGELES, Cal.—įdidatą į prezidentus, Geo. 
Čia policija pradėjo terorą I Newcombe, kandidatą į gu- 
prieš komunistų veikėjus.Ibernatorius ir du darbimn- 
Pirmadienį suareštavo ko _VJS’ Esther Matkigon n 
___ L._ : Frank Spector, Fanny Cohen. Taipgi su- 

(Komunistų) areštavo Liston Oak, atvy-munistus:
Darbininkų
Partijos Sub-Distrikto or
ganizatorių, Glassman ir 
Firestone.

Kelios dienės atgal suareš
tavo Edward Marshall, narį 
Jaunų Komunistų Lygos; 
jis yra studentas vietos uni
versiteto. Jis kaltinamas 
skleidime komunistinės pro
pagandos rezervų oficierių 
korpuse. Dedamos pastan
gos paliuosuoti jį po kauci
ja.

Sol Erenber, Jaunųjų Dar
bininkų (Komunistų) Lygos 
sub-distrikto organizato
rius, tapo paliuosuotas po 
$5,000 kaucijos. Jis kalti
namas skleidime komunisti
nės propagandos.

. A. Zimmerman buvo su
areštuotas už dalinimą ko
munistų lapelių spalių 7 d. 
Dabar tapo paliuosuotas po 
kaucija.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rūpinasi jų gy
nimu.

Mūrininkai Reikalauja Praša
lint Ministerį iš Unijos

Taipgi su-

naikinti Lynčiavimą.” Lape
liuose ginama negrų darbi
ninkų teisės. Reikalaujama 
jiems lygių teisių. ■

Policijos viršininką^ 
reiškė, kad bile vienas, su
gautas dalinime tų lapelių, 
bus suareštuotas, ir jeigii 
komunistų kalbėtojai sumi
nės negrų klausimą kampa
nijos susirinkime, jie taipgi 
bus suareštuoti.

I

Sacco-Vanzetti Nužudytoj as 
Darbuojasi už Hoover į

Boston. — Gub, z Fuller, 
Sacco ir Vanzetti nužudyto- 
jaš, smarkiai ‘darbavosi

A. Jankauskas 
V. Paukštys 
K. Petrikiene ,
J. Weiss
J. Alekšis
Ig. Beeis
V. Jakštys.

Hooverio priėmime, kuomet 
čia republikonų kandidatas 
į prezidęntus atvyko pasa
kyti prakalbą. Jis dalyvau
ja Hooverio rinkimų kampa
nijoj.

LONDONAS. — Nesenai 
mūrininku 'unijos geltonieji 
vadai priėmė į uniją iždo 
ministerį Winston Churchill. 
Dabar mūrininkų unijos 
MancheSterio skyrius pa
siuntė unijos pildoma jai ta
rybai reikalavimą, kad uni
jos sekretorius George 
Hicks rezignuotų už tai, 
kad jis priėmė minister! į 
uniją. Taipgi reikalauja, 
kad Churchill būtu praša
lintas iš unijos, kaipo nepa
geidaujamas elementas, nes 
nėra mūrininkas ir tapo 
priimtas į uniją kaipo “mū
rininkas” tik todėl, kad jis 
prisidėjęs fizišku darbu prie 
savo namo budavojimo.

kusį iš Darbininkų Partijos 
Nacionalio Ofiso, iš New 
Yorko.

Reakcionieriai s yra. nusi
statę neleisti kalbėti negrų 
klausime. Grąsindami, kad 
jie neleis diskusuoti negrų 
klausimo, policistai sulaikė 
Fosterį, kuomet jis pradėjo 
kalbėti apie rolę kapitalisti
nės klasės ir jos didžiųjų 
partijų spaudime ir išnau
dojime negrų darbininkų. 
Užprotestavus publikai 
prieš teroristinį policijos 
žingsnį, uniformuoti mušei
kos išvarė susirinkusius iš 
svetainės. •

Fosteris kalbėjo tūlą laiką 
susirinkusiems darbinin
kams, kurių buvo suvirs

Streikai Japonijoj'

Tokio, Japonija.— Pasak « 
paskelbtų vidaus ..rą* 
ministerijos statistikų, 
pirmuosius šešis šių metų f 
mėnesius . Japonijoj streikų ‘ 
buvo 371; darbininkų buvj) 1 
paliesta 39,217. Per tą patį 1 
periodą pereitais metais 
streikų 
palietė 
Streikų 
žastys 
valdžios puolimas ant ka
ringesnių darbo unijų; (b) 
laužymas streikų1 ginkluota 
spėka ir (c) abelnas pramo
ninis krizis.

pereitais metais 
buvo 562; streiką! 
47,512 darbininkų.
sumažėjimo prie- ’ 

buvo: (a) žiaurus

t

500, jų tarpe daug negrų. Prezidentas Coolidge Atsa
Jis nurodė, kokią rolę lošia 
Dupont kompanija, kuri 
kontroliuoja šį miestą; jis 
nurodė, kaip Dupont intere
sai įeina j kontroliavimą 
abieju kapitalistinių partijų. 
Suvirš $50 surinkta į Dar
bininkų Partijos Naęionalės 
Ka.mpąnijos Fondą.

Fosteris ir Oak uždaryti 
Wilmingtono kalėjime. Jie 
kaltinami “kurstyme 
nių prie riaušių.”

kysiąs Smithui

zmo-

Viskhš Pardavimui( 
i i l > i t •

“Republikonai sako, kad 
Tammany Hall korupcija 
yra kampanijos klausimas,” 
sakė Fosteris savo prakal
boj, “ir aš sutinku su jais. 
Tatai yra, bet taipgi yra ir 
Teapot Dome. Prie dviejų 
senųjų partijų viešpatavimo 
graftas yra normališkas ap
sireiškimas, ir balsuotojams* 
jau atsibodo tasai klausi
mas... ' Kapitalistinėj siste
moj viskas yra prekė parda
vimui — vaikučių darbas, 
moterų lytis, ir smegenys 
redaktorių, kolegijų profe
sorių ir kunigų.”

Washington.— Antradie- 
nio vakarą prezidentas Cool
idge per radio klausėsi .gub- 
Smitho pakalbos, kurią Jis 
sakė Sedalia, Mo., ir kurioj 
jis atakavo Coolidge’ia4s 
administraciją eikvoji^ 
valstybės pinigų. SąkoniŠų 
dabar .Coolidge atsakys*! 
Smitho prakalbą ir ągltuos 
už Hooverį. į ’

i : n ; I ; / > - • |-r ;

Patersono Lietuviu į .
Audėjų Susirinkimas

įvyks šį Vakarą

Svarbus Patersono lietui 
vių šilko audėjų susirinki
mas įyyks šiandien, spalių 
18 d., ' svetainėj po No. 62 
Lafayette Street Pra
džia 7:30 * valandą vakarą. ■ 
Bus svarstomi svarbūs klau* 
rimai. Susirinkime daly. . 
vaus Laisvės” redaktorius ; 
V. Tauras. Visi šilko audė
jai dalyvaukite.

Streikierių Komitetas.
—-------------------------------------

Svarbios Prakalbos, Įvyks Šf Vakarą, 18 Spalių, Grand Miller s Assembly, Kampas Havenfeyer ir Grand 
Sis., Brooklyne. Kalbės Prūseika, Bimba, ir Weinstone. Dainuos Aido ir Lyros Chorai
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BLAIVYBE ir jos vykdymas
Philadelphijos policmanas 

Sam Griffith, bevykdydamas 
blaivybės įstatymą, prisiplėšė 
šimtus tūkstančių dolerių; 
1926 metais atsistatydinu iš 
tos tarnybos ir pats leidosi į 
degtinės šmugelį. Dabar pa
aiškėjo, kad jis turi pasidėjęs 
bankuose $856,000. Matthew 
Patterson, vienas iš republiko- 
nų vadų, areštuotas ir kalti
namas, kad jis išsikolektavo 
$12,100 kyšįųl už leidimą par- 
davinėt alkoholinius gėrimus. 
Jdėl D. Kerper, milionieriams 
pristątydamas degtinę, per 
vienus metus į banką pasidėjo 
$30,000, kaip kad pats prisi
pažino. Apie 5,000 Philadel
phijos policmanų su savo ka
pitonais ėmė iš būtlegerių ky
šius ir leido jiems už tai va
ryt tą biznį.

Tuos dalykus aikštėn iškėlė 
repUblikonų atsiųsti iš Wash
ingtono blaivybės agentai. Fe- 
deraliai blaivybės “angelai” 
nepersenai padarė trukšmo ir 
New Yorke, uždarydami kelis 
desėtkus girtavimo kliubų. Bet 
kadangi į tuos kliubus susi

rinkdavo “augštesnės klasės” 
Saidokai, tai vienas ' federalis 
tėismas New Yorke uždraudė 
toliau daryt panašius užklupi- 
inus ant Jokių girtybės lizdų.

Taigi paskutiniu laiku abla
vos ir daroma daugiausia 
prieš paprastus, prasčiokų 
smuklininkus. O kuomet pa
prastiems smuklininkams pasi
darė sunkiau gauti skystimo 
bent šiek tiek panašaus į tikrą 
degtinę, jie ‘pradėjo plačiau 
pdrdavinėt medinį ;ir užnuo- 
dintą alkoholį.—Tai pačios

kdysią's

dintą alkoholį.—Tai 
valdžios užnuodintas alkoho
lis; į jį pila iodinos, nikotinų ir 
kitokią nuodų, kad būtų ifega’?- 
du gerti; nepaiso, kad tuo 
būdu puodinsis žmonės.—Tuo 
būdu i pereitą savaitę New 
Yorke nusinuodijo 35 asmenys, 
skurdžiai darbininkai bei be
namiai gyventojai. Nelaimin
gųjų tarpe nėra nei vieno po
no nei pusponio: tokie, užsi
mokėdami kainą, užtenkamai 
gauna geros kanadiškės ir ki
tokios importuotos degtinės.

Didieji degtinės šmugelnin- 
kai, pfistatantieji “tavorą” tur
čiams, dažniausiai būna nuglos
tomi. '. Taip antai, Cincinnati 
milionierius būtlegeris Rufus ir 
pačią užmušė, ir tai liko pripa
žintas nekaltu. Chicagoje yra 
visa eilė milionierių, tokiais ta
pusių iš degtinės šmugelio; ir 
jie vis-tiek yra gerbiami pilie
čiai.

Philadelphijos ablavos prieš
būtlegerius irgi nėra daromos i ncVyksta 
tuo tikslu, kad atimt turčiams |jj 
mylimąjį skystimėlį. Jos atsi
liepia daugiausia į paparastą 
būtlegerį ir darbininką gėriką.

Kas žymėtina, tai kad tik pa
skutiniu laiku Washingtono vy
riausybė sukruto daryt Jokius 
žygius} kaip New Yorke ir Phi- 
ladelphfjoj. To reikalauja re- 
publikbnų kampaniją už Hoo- 
verį, kaipo “sausųjų” kandida
tą į prezidentus. Daugelyje pie
tinių d j vakarinių valstijų bu- 

.vo įvėąti vietiniai blaivybės J- 
statai dar pirm išleidimo bend
rojo, visai šaliai blaivybės įsta
tymo. Tų valstijų piliečių bal
sus republikonai nori susikuopt 
saviškiam kandidatui Hooveriui, 
darydami “prohibišino” štur
mus, tokius kaip New Yorke, 
Philadelphijoj ir kitur.

• Demokratų kandidatas į pre
zidentus Smithas pats maukia 
alkoholį ir rytinėse valstijose 
sakosi^ kad stosiąs už blaivybės 
įstatymo pakeitimą, jeigu tik 
V.us išrinktas prezidentu; tuom 
jis stengiasi savo pusėn pa- 
tfaųkt Slapiuosius balsuotojus. 
. Nuvažiavęs į pienines valsti-. 
jas, betgi pats Smithas, besitai
kydamas prie daugumos tenaiti- 
nių sausųjų, pakartotinai pa-
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brėžė, kad jis šventai 
blaivybės įstatymą, kol\ jis ne
bus pakeistas. \

Smithą paturi dar gana\dide- 
lis alkoholinis kapitalas, ku
ris kovoja už atgriebimą teisių 
viešai gaminti ir šinkuoti deg
tinę ir kitus alkoholinius gėra
lus. s;

Bet fabrikinis pramonės ka
pitalas yra nepalyginamai ga
lingesnis už alkoholinį. O juk 
sulig fabrikantų-kapitalistų su
manymo ir buvo šios šalies dar
bininkams užkartas blaivybės į- 
statymas. Fabrikantai šitaip 
apskaitliavo: jeigu darbininkai 
gaus išsigert, tai sparčiau dirbs, 
rečiau pancdėliais pavėluos į 
darbą; apart to, galima bus 
bent tiek apkapot darbininkams 
uždarbį, kiek jie buvo pripratę 
išleist alui bei degtinei. Mat, 
prie kokių dalykų žmonės pri
pranta, tai juos ir laiko papras
tomis gyvenimo reikmenomis, 
reguliarėmis išlaidomis.

Vadinasi, blaivybės įstatymas 
nebuvo išleistas naudai darbi
ninkų, o kaip tik priešingai,— 
jis išperėtas naudai pramonės 
kapitalistų. Ir tą įstatymą vyk
dys Smithas, lygiai kaip ir 
Hooveris (žiūrint, katras taps 
pręzidentu) sulig kapitalistų 
didžiumos įsakymų; kaip vie
nas, taip ir kitas ir šiuo ir vi
sais kitais klausimais yra pa
siryžę vykdyt stambiojo kapi
talo valią ir galią.

Amerikos D.aybininkų (Ko
munistų) Partija sako, kad nei 
demokratai nei republikonai ne
išspręs blaivybės klausimo taip, 
kad naudinga būtų darbo mi- 
ilioms. Darbininkų Partija sa
vo rinkimų platformoj reikalau
ja panaikint dabartinę veidmai
nišką, šmugelišką “blaivininkys.- 
tę,” kuri yra atkreipta vien 
prieš darbininkus, o buržuazijai 
ir jos politikieriams palieka vi
sas girtavimo galimybes. Darbi
ninkų Partija nurodo, kad visa 
vadinamosios blaivybės vykdy
mo mašinerija su savo teismais, 
prokurorais, ir armijomis šnipų 
-agentų yra naudojama, kaipo 
įrankiai prieš kovojančius dar
bininkus, kaipo šnipai, agentai- 
provokatoriai ir streiklaužiai; 
tam pačiam tikslui, iš antros 
pusės, yra dažnai, vartojama ir 
būtlegerių šaikos. Visa ta ma
šinerija, sulig Komunistų Par
tijos reikalavimo, turi būt pa
naikinta.

A, beje, Socialistų Partija 
gailisi, kad blaivybės įstatymas 

praktikoje. Kadangi 
Į jis visomis pusėmis laužomas, 
tai socialistai sako, kad tuo bū
du žmonės prisipratins ir prie 
visų kitų įstatymų nepaisymo, 
ir įsivyraus Amerikoje suirutė.. 
Iš čia ‘ liiatote, kas Socialistų ■ 
Partijai gabiausia į rūpi: jina'i; 

darbininkų ’minios
Parį 
nori 
šventai gerbtų visus kapitalisti
nius įstatymus jabelnąi ir tuo 
būdu palaikytų į*afio-j(| Jkapita-? 
listinę tvarką šioje salyje.

Darbininkų (Komunistų) Par
tija nepritaria alkoholizmuiji
nai reikalauja, kad, panaikinus 
minimą blaivybės įstatymą, juo 
uoliau būtų vedama propagan
dos ir švietimo ^kampanija prieš 
naudojimą svaiginančių gėrimų. 
Apie patį alkoholizmą mūsų par
tija sako, kad •

Nuobodumas fabriko darbo, 
pavargimas, neužtikrintas ry
tojus, žemas minių kultūros 
laipsnis ir nuolatinis skurdas 
įstumia darbo mases j alkoholiz-. 
mą. Tik komunistinėj visuo
menės tvarkoje galima bus pa
naikint alkoholizmą, girtavimą, 
kuomet bus pakelta minių kul
tūros laipsnis, kuomet pramonės 
darbas' pus paįvairintas, pa
lengvintas, įdomesnių padarytas, 
kuomet darbo žmogui bus ryto
jaus gyvenimas užtikrintus ir

tPijus ^Grigaitis Tebėra 
Neperskaitęs SLA. 
Konstitucijos.

Tai ne juokai, ale teisybė, 
kad Pijus Grigaitis, smala- 
virių “Naujienų” redakto
rius ir SLA. apšvietos ko
misijos ne tik narys, bet dar 
pirmininkas, inatyt, tebėra 
neperskaitęs Susivienijimo 
konstitucijos. Juk jeigu jis 
tą konstituciją būsų skaitęs, 
tai tokių < .nesąmonių ne
pliaukštų, kokias jis pliauš
kia “N.”’ Nr. '242, kritikuo- 
dąmas d; šyenčioniškį. Tik 
pasiklausykite Grigaičio pa
mokslo: ■ * ;

“Laisvės” švenčioniškis- 
Paukštys mėgina pašiepti- 
“Naujienų” redaktorių, kuris 
nesuprantąs to “SLA. konstk 
cijos punkto, kur sakoma, kad 
liuosa vieta kokio nors virši
ninko užima sekantis kandida
tas, rinkimuose gavęs daugiau 
balsų. ”

Tokio punkto SLA. konstitu
cijoje, žinoma, nėra. Paukštys 
gal niekuomet nematė Susivie
nijimo konstitucijos, bet tie 
paragrafai, kuriuose eina kal
ba apie vakansijų (“tuščių 
vietų”) užpildymą Pildomoje 
Taryboje, buvo atkartotinai 
perspausdinti keliuose laikraš
čiuose, tarp jų ir pačioje “Lai
svėje.” Taigi švenčioniškis tu
rėjo juos perskaityti, jeigu 
jam tikrai rūpėjo žinot, ką 
tuo klausimu sako SLA. “kon
stitucijos punktas” ir1 'ar jį 
Grigaitis supranta, ar ne.

Ir vis tik jisai drįsta rašyti 
tą, ko konstitucijoje visai nė
ra. Ar švenčioniškis tam mo
kinosi rašyt, kad galėtų per

I spaudą apgaudinėt žmones?
Tyčią .padavėme visą jo 

apžvalgą ištisai. Tegul svie
tas mato, kaip apšvietos ko
misijos ’narys “pažįsta” Su
sivienijimo konstituciją. 
Matote, jis kelius sykius pa
kartoja, kad tokio dalyko 
konstitucijoj nėra ir tiek.

Bet štai žodis žodin saki
nys iš SLA. konstitucijos 
(Skyrius VI,' paragrafas 6, 
subparagrafas b): “Sekan
tis narys, gavusis laike rin- 

' kimų daugiausiai balsų, jei 
yra kompetentiškas, turi 
pirmybę južemiuiui. , tųkios 
Kuosos; yktos.”:;;

Tai ką dabar sakai, ponas 
Grigaiti? Tai kasgi. ištik
tųjų Stisivienijimb konsti
tucijos |nęra iškaitęs: ar 
švenčioniškis, kuris sakė, 
kad toks dalykas konstitu
cijoj ypa, nr jūs, kurie tvir
tinate, kad to nė su žiburiu 
negalima rasti?

Ištikrųjų, gėda visam Su
sivienijimui, kad jo apšvie
tos komisijos pirmininku y- 
ra toks žmogus, kuris nėra 
susipažinęs su Susivienijimo 
konstitucija.

Grigaitis tik šmeižt ir pur
vais drabstyt bolševikus te
moka. Taip pat jam sekasi 
meluot. Bet šiaip tai tik 
pikš. Tik įsivaizdinkite, or
ganizacijos .viršininkas, ra
šo ilgiausius editorialus ir 
apžvalgas apie tą organiza
ciją, o pasirodo, kad nėra 
jos konstitucijos atydžiai 
perskaitęs. Ar galima rim
tai rokuotis su tokiu igno- 
rantu ?

Ar Kūdikis Apsigema su Blogais Tėvų

Jeigu tėvas ar motina turėjo 
kokius blogus papročius, ar jų
dviejų kūdikiai apsigims su 
tais blogais papročiais savo 
kūno sistemoje?—stato klausi
mą Daktaras Sanger Brown, 
New Yorko valstijos proto 
sveikatos skyriaus komisidhie- 
rius-pagęlbininkas, ir pats at
sako, kad kūdikiui toks’ pavo
jus negręsia. Jis tvirtina, kad 
“į kokį žmogų kūdikis išaugs, 
tai beveik visuomet priklausys 
daugiau nuo jo naminių apy- 
stovų, nuo progų, nuo išauk
lėjimo, negu kad nuo jo įgim
tų ypatybių.”

Gamta nepasmerkia girtuo
klio sūnų būt taipgi girtuok
liu; jeigu tėvas bei mokina 
bus tinginiai, išlaidus, pašle
mėkai, tai nereiškia, kad ir jų 
sūnus bei duktė turės tokiais 
būt, kas liečia įgimtų sūnaus 
bei ’dukters ypatybių; krimi
nalisto kūdikis gali išsivystyti 
į padoriausią žmogų.

Kiekvienas iš savo nutėmiji- 
mų; žinome, kad iš nė &Am 
tikusių tėvų išeina gerų vįiiRų. 
Tatai dabar patikrina ir Nėw 
Yorko valstijos protinės svei
katos skyriaus moksliniai tyri-j 
nejimai; Jačlaus visuomet pa-Į 
•OTėžtina/kaa jeig'u tėvai yral 
palaidi barščiai, nemokšos ir 
nesuteikia kūdikiui žmoniško 
auklėjimo, tai jam yra labai 
sunku ..išaugti į pavyzdingą vy
rą arba moterį.

Db, Brown . sako: “Blogai 
užsilaikanti kūdikiai papras
tai įgyja blogą užsilaikymą iš 
saV^ tėvą netikusių pavyzdžių,

o ne iš prigimties; ir blogas 
elgimasis, netikę papročiai ne 
staiga apsireiškia; jie mažu 
pamažu, laipsniškai išsivysto, 
ačiū negeistinoms aplinky
bėms.”
. Labiausia, paprastai bijoma
si, kad tėvų protligės arba 
silpnaprotystė nepersiduotų jų 
kūdikiams. Dr. Brown pareiš
kia, kad nei to nereikia labai 
bijotis. Reikia tik kūdikius 
nuo pat pradžios įstatyti į tai
syklingą, teisingą protavimo ir 
gyvenimo kelią, o net silpna
pročių tėvų kūdikiai galėsią 
toliau gyvenime galia gerai 
pasirodyti, kaipo “naudingi 
piliečiai.” Ypač reikia vengt 
kad kūdikiui nebūtų įpasako
ta, kad jis yra pasmerktas būt 
silpnapročiu, niekam netikusiu 
todėl, kad jo tėvas ar motina 
arba abudu tokiais yra. Šito
kiais pasakojimais galima kū
dikį dvasiniai užmušt, ir įva
ryt į nepataisomą nusiminimą; 
tuomet tai jau ištikro sunku bū
tų kas gero pacįaryt,kuomet 
jau užmušta .kūdikio viltis ir 
kuomet jis, išaugą šų įsitikini
mu, kad iš jo vis tiek nieko 
gero nebūsią.

KIEK AMERIKIETIS GALI 
u TIKĖTIS GYVENTI?

skurdąg panąikinjas. įKomunis- Įjli^mas

tų vedamoji kova prieš alkoho
lizmą yra taipgi dalis bendro
sios kovos prieš kapitalizmą. 
Tiktai nuvertus kapitalizmą, 
bus šalin nušluota ir niekingoji 
butlegerystės pramone ir ..lygiai 
niekingas, parsidavęs, supuvęs 
ir veidmainiškas kapitalistinės 
blaivybės /‘vykdymas.”

Svaiginamųjų gėrimų papro
tinis naudojimas yra viena iš 
baisiausių višudifieninių ligų; 
kurias pagundė ,patsai kapita-

New Yorką Medicinos Aka
demijos konferencijoj šį mėne
sį daugiausia buvo svarstoma 
senatvės klausimas. Dr. Collins, 
apie tai kalbėdamas pasakė, kad 
pas tulus žmones senatvės žen
klai pradeda rodytis .tarp 30 ir 
40 metų. Kuomet žmogus prie 
to paties darbo greičiau pailsta 
ir ilgiau bei dažniau turi ilsėtis, 
kad atgriebt darbingumą bei 
energiją, tai, jau reikia’spręst, 
kad 'jis- pradeda žengti į senat
vės šešėlį, nors dar ir ne į pa| 
čią senatvę. Bet protiškai žmo
gus ne taip greit sensta, kaip 
Kūniškai. 40 metų asmuo; pa
vyzdžiui, gali neblogiau mokin
kis/ kaip tokių pat 
metų asmuo., 'i ’< * ♦ ? n I r

gabumų 25

Tikrosios senatvės slenksčiu 
yra laikoma 65 metai;amžiaus; 
kiek žmogus toliau gyvens, tas 
daugiausia - priklauso •’nuo są _ 
gų ir nuo jo paties tinkamo už
silaikymo. Bet svarbiausia, 
norint dagyvent iki gilios senat
vės, tai reikia prisilaikyt gam
tiniai mokslinių taisyklių, pra
dedant nuo kūdikystės bei ank
styvos jaunystės.

20 metų atgal vidutinis žmo
gaus amžius Amerikoje buvo 
apie 58 metus. Bet kaip 20 
metų atgal žmogus, susilaukęs 
65 motų, vidutiniai galėjo tikė
tis gyvent dar apie 12 metų, 
taip ir dabar 65-metiniai seniai 
ilgiau vidutiniai' negyvena, kaip 
apie 12 metų. Reiškia^ per pas
kutinius porą desetkuzmetu vi
dutinis senatvės amžius . šioje 
šalyje, galima sakyt, nepakilo.

Bet kodėl šiandieną abelna
šai visų gyventojų amžius, apla
mai imant, skaitosi 65 metai, o 
ne 58 metai, kaip kad buvo • 20 
metų atgal? Todėl, kad dabar, 
ačiū geresnei priežiūrai, daug 
mažiau miršta kūdikių. O rei
kia žinot, jog kuomet yra ap
skaitoma vidutinis amžius vi
siems šalies gyventojams, tai 
sudedama į krūvą amžius visų 
-mirusiųjų tais ar kitais metais; 
ir bendroji visų mirusiųjų metų 
suma yra padalinama per tą 
skaičių, kiek tais metais išviso 
mirė gyventojų. Pavyzdžiui, 
jei vienas žmogus miršta 70 me
tų amžiaus, kitas—20, o trečias 
—30, tai bendroji jų gyventų 
metų suma bus 120. Padalinus 
120 per tris, bus 40; reiškia, 
vidutinis jų amžius bus apskai
tomas 40 metų. O juo mažiau 
kūdikių miršta, tuo didesnis da
rosi šitaip apskaitliuojamas vi
dutinis amžius.

Bet kad šiandieną žmogus ga
lėtų susilaukt gilesnės senatvės, 
negu pirma, tai nėra jokių mok
slinių davinių šitokiam pasitikė
jimui.

ĮVAIRIOS pastabos

“ Visi Skaitytojai ir Šėri- 
X- įlinkai Turi “Laisviauti”

Šiame Vajaus Mėnesyje

Patarle sako: Ką turime, 
nesidžiaugiame, o praradę 
raudame.

“Laisvės” skaitytojams! 
dar negręsia savo dienraš
čio praradimas. Bet lai jie 
įsivaizdina, kad ima ir aptu
ri kada nors žinią, jog dien
raštis nebegali pasilaikyti, 
jog reikia jį paverst savaiti
niu arba du kartu į savaitę 
einančiu. Ar nebūtų tuomet 
drauguose sujudimo? Ar 
nebūtų ■ šauksmo, kad prie 
to. niekad negalime ^prikišt 
ir nęprileisime! !? Būtų, ir 
dar kiek! Kurie į dienraš
čio r e i k a 1 u s pirm 
to pro pirštus žiūrėjb‘, da
bar išsijudintų. Veikles
niems skaitytoj ams ir' šėri- 
ninkams prisieitų galva
trūkčiais veikti, kad at
stumti pavojų nuo dienraš
čio.

Dabartiniu laiku, kaip jau 
minėta, nėra dar tokio tie
siai į akis žiūrinčio pavo
jaus.' Bet reikia nepamiršt, 
jog nieks nuo jo neužtikrins 
nepertolimoje ateityje, jei
gu mūsų draugai iš peties 
.nesidarbuos vajaus mėnesyj.

Kaip šiuo laiku dalykai 
stovi,, dar neprisieina pu
siau plėšytis, į visas puses 
metytis, bejieškant dienraš
čiui greitosios paramos. Jei
gu šiuo vajaus menesiu 
kiekvienas darbietis, kiek
vienas skaitytojas ir šeri- 
ninkas bei mūšų pažangių 
organizacijų narys bent vi
dutiniai dirbs, tai per vajų 
galima bus sudaryt rezervų, 
kad dienra§tį$. f be didelio 
vargo išsilaikytų iki kitam 
rudeniui. , 0 jeigu .eiliniai' 
šėrininkai ir skaitytojai ,aL> 
sides tiktai ant vieno »kitc 
vajininko savo kolonijoje;-, 
jeigu į vajų žiūrės, kaip į ki
tų, o ne kiekvienas savo da
lyką, — vargiai besusidarys 
tas metinis dienraščio rezer
vas, be kurio sunku būtų su
laukt kito iįbtais.

Galima patart įvairių ko
lonijų darbuotojams pada
ryt štai ką: atsimindar

Jis Gali Gyventi *'**> ]
Advokatas.—Tavų teta palir 

ko tau šimtą tūkstančių dole- 
rių, todėl aš noręčiau žinoti, 
ką tu dabar darysi?

Klijentas. — Turint šimtą, ' 
tūkstančių dolerių galima gy- ;įįL 
venti ir nieko nedarant.

Ir Durnius Gąli Ta Atlikti ' 1• •<
Teisėjas.—Policistas liūdijąį < 

kad jus nutvėrė krautuvėje r < 
bevagiant.. Ką į tai pasakysi- i 
te ? I : I. H • I ■ •

t Kaltinamasis.-r— Krautuvėje • j 
ir durnius gali, nutverti. Bet/;,»,(/ 
paleiskite mane gatvėn, tup-, . . 
mot pažiūrėsite, ar jis mape į 
nutvers.. . J

. Susirūpino
Aš norėčiau kuogrei-^ JJis. 

čiausiai su tavimi apsivesti. -
Ji.—Kame priežastis, kad ' -? 

tu taip susirūpinai greitu ap- 'ę:: 
sivedimu ? ’ •

Jis.—Matai, aš kiekvieną 
vakarą išeinu, tai mano moti-PL 
na skundžiasi, kad jai vienai e- 
nuobodu. Kuomet apsivesi- , 
me, tai tu galėsi su ja būti 
jai bus linksmiau.

Jis Nesupranta

Parapiji n ė j mokykloj.
Kunigas.—Rodei tu

ir

toks , d 
apdriskęs ir .kode! tavo moti- f 
na nesutaiso tau drabužių?

Mokinys.—Aš nesuprantu,'
kodėl motina man drabužius , *;•' 
turi lopyti? ,

Kunigas.—Tai kas tau dra- , ’ * 
bužius lopys? ,

Mokinyą.—Juk kunigėlis tik 
Icą aiškinai, kad: dievas viso-' 
galis, lai kodėl jis negali pa- / 
dalyti taip, kad kiekvieną ry-’*— 
tą < mano ‘drabužiai būtų čieli /• 
h’ /švarūs ?

Surinko Papliauška. * -

“Tėvynės” redaktorius labai 
laimingas. Pirmiaus jis turė
jo' geriausį bendradarbį Eįabu- 
lidnį, kuris per-Visą’ laiką’ plū
do komunistus. Bet Zabulio
nis už žulikystes atsidūrė ka
lėjime. Aš maniau, kad “Tė
vynės” redaktorius jau bus 
našlaitis iki grabo lentos. Bet 
kas tau! Jam pagelbon atėjo 
T. Kučinskas, kuris pilnai pa
vadavo Zabulionį. . .

’’Pastipo prezidento Coolidge 
šuva.
pitalistiniuose ] _____ _______ ______

naujri skaitytojų ir kiek at
naujinote senųjų, prisižiūrė
kite, ar šiemet turite bent 
tiek pasekmių, kiek pernai 
per 15 pirmųjų vajaus die-' 
nų. Ne vienos kolonijos kalboj senas ir daug patyręs 
draugai gausite nusistebet, 
matydami, kad dar nepasivi
jote nei pernykščio vajaus. 
O tai būtų nesmagus reiški
nys, atsiminus- mūsų visi 
nusistatymą, jog turime rie. 
tik tame pačiame laipsnyje 
pasilaikyti, o dar kas kart 
pirmyn žengti, nekalbant 
jau'apie leidimąsi žemyn 
nusmukti.

Visuose Amerikos ka- kiek iki pusei pernykščio 
_ ! laikraščiuose vajaus turėjote “Laisve

šyta, apgailestauta. Magary
čioms net šunelio paveikslas į- 
dėtas.

Bet kuomet anglių kasyklo
se arba kitose pramonės šako
se kasdien užmuša po kelius 
ir net kelioliką darbininkų, tai 
kapitalistinei spaudai neapei-

^4 

na.

< Laikraščiai verkia, kad po
nios Knapp, kuri nukniaukė 
apie pusę miliono dolerių vi
suomenės pinigų, nervai pakri
kę, nes ji gavo 30 dienų kalė
jimo. 1 x
į Aš tikiu, kad jos nervai pa
kriko, nes tik pusę miliono do
lerių pavogė. Ji graudenusi, 
lįj’ąd nespėjo kelių milionų do- 
lętių nukniaukti.

Ghicaga—tautinių i laikraš
čiu kapai, nes ten jau keli jų* 
laikraščiai palaidoti. ;

Dabar tautininkai nugabeno 
sąVo ■ laikraštį “Sandarą” į- 
Chicagą. Mat, arčiau prie tų,, 
kurie 'jau laimingai ilsisi.

Sirvydas apleidžia Ameriką 
ir vyksta Lietuvon. Ten jis 
kultūrins šalį—agituos, kad 
visur įsteigus “toiletus,” kurių 
Lietuvoje nėra ,ir iš tos prie
žasties atvykusioms ameriko
nams prisieina atsidurti krūtin
goj padėtyj...

Vengrijos reakcionieriai jau 
•rengiasi tupdyti sbstan kara
lių. ■, Jeigu-.jų^žpdisAsto,sis ^ kū
nu, '• tuomet' soėialdėmdkratų 
lyderiai bus pakviesti į tas iš- 
kijąies, nes jie daugiausiai pa
sidarbavo nuyertiine sę> vieli
nės valdžios, kuri Vengrijoj 
buvo įsikūruš. . j > ' / • {

. Švenčioniškis.A v -ta

DETROITO ŽINIOS /
Svarbias prakalbas streikuo

jančių mainierių klausimu ren- 
gia Detroito Lietuvių Skyriaus J...į 
Streikuojančią Mainierių šel- ••• 
pimo Komitetas nedėk, 21 d. ”” 
spalių, L A.‘S. svetainėj, 24-ta 
gat. ir Michigan Ave. Pra
džia 1 vai. po pietų. Kalbėto- , 
jai bus lietuvių ir anglų kai- 
bose. Dar pirmu kartu Dėt- ' 
roite lietuviams kalbės anglų

Kažin ar daugelis,yra iš-.!™n perenei, 
bandę kooperatyvio, bendro-! e a yvurn^- 
darbo smagumą; o-reikėtų* 
išbandyti. Padalykite1 savo 
vietos skaitytojų ir šerinin- 
kų susirinkimą, pritraukite 
kiek galint pritarėjų į tal
ką, ir tuomet pašihkyrę; ku
rį nors vakarą arba sukatos 
bei nedėldienio pusdienį, vi
si urmu leiskitės “laisviau- 
ti,” rinkti dienraščiui “Lais
vei0 naujus skaitytojus, pa
sidalindami vietomis, kurias 
katrie turite aplankyti, ei
dami “per stubas,” užlaši
nėdami dienraštį.

anglių kasyklose darbininkas, 
tai bus drg. Thomas Perry, ku
ris per daugelį metų ne tik 
kad buvo paprastas niainierys, ' 
bet kartu daug darbavosi kaip-j^.- 
U. M. vv. of A. unijoj, taįp ir T ’/ 
pastaraisiais laikais, kada mai- V- į 
nieriai išėjo į streiką, kad tik ‘ A 
streikas būtų laimėtas. Be to, 
d. Perry yra dalyvavęs visose \
streikuojančių mainierių šauk- 
toęė konferencijose ir atydžiai <’>'

Todėl gali-* a. 
mą tikėtis, kad drg. Perry nu/ ^.' 
švies visa tAi, kas buvo ir yra’ i 
rašoma visuose laikraščiuose..j

Lietuvių kalboje kalbės 'Pr.' ’ 1 
M. D.'PaleviČius ir ‘d’rg. J? u/ 
Stakvilas'. Kaip Dr: Palevi-’^“'’ 
čius, taip ir d. J. Stąkvila^ bu-t,. 
vę mainieriais ir aiškiai sb- 
pranta kaip mainierių, taip ir 
U. M. W. of A. unijos reika- *. 
lūs, kartu ir visų darbi- 
ninku reikalus. Ir galima už-/>' 
tikrinti, kad šie kalbėtojai tik- * 
rais faktais nurodys, kokioje 
padėtyje gyvena mūsų strei- / 
kuojanti broliai ir seselės, ko- *’ 
kią, rolę lošia unijų vadai ir

Renkant . naujus j kaip yra 'aprašinėjama višuo-• •*. V'-'A * * kVV* A. V» 4 .

skaitytojus, visuomet reikią 
priminti, kad tik vajaus me- bininkų priedeliai ir kas Pl^ j 
nęgį “Laisves” kaina nupi
ginta nuo $6 iki $5, taip

se laikraščiuose, kas yra dar- "’"G
’ \ . .. . ’ .. f _ JTO

šai. Dėlto ir yra reikalinga jį 
kiekvienam darbininkui . ir ', ’

>bose, nes tai yra svarbu Kė'!”'.
Vari nniLina nni nVac I dai*bininkei bQV ^OSe WMv kad neišeina nei .dešimtukas ,bose> neg yra svarnu įįv 
į sakaitę UŽ sesis numerius. mainieriams, bet ib kitų ill-’ 
Senieji gi skaitytojai , turi dustrijų darbininkams. 
užsimokėt reguliarę prenu- Įžanga veltui/ : ‘
merą tos kairią, tai yra ’$6. *, '■ širdingai kviečia’ Rengėjai1.1
užsimokėt reguliavę prenu
meratos kairią, tai yra >$6. *,

įžanga veltui,
j < h! O «J
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K^k^rgas, Spalių 18, 1928

ŠVENTASAI DRAKONAS
Rodrigo Lencuoli Bordžija—Popiežius Aleksandras VI

(Tąsa)

i

rytojaus paaiškėjo priežas
tinio neatsilankymo: Marcelius 
buvo atrastas gatvėje negyvas. 
Nežinomas žmogžudys persmei
gė jį kiaurai užnuodintu durk
lu. Ši žinia nei trupučio nesu
judino Lukrecijos. Dargi ne
padarė jokio įspūdžio. Reiškia 
toks jau buvo jo likimas... Se
kantį vakarą ji nesivaržydama 
kęlrietavo su Feraros bajoru 
Mikolu Dalberdžeti, n,ors dvigu
bai senesniu už užmuštąjį Kan- 
dianą, bet ir dvigubai turtin
gesnių. Tas matomai buvo 
daugiau patyręs, taigi nuspren
dė nepraleisti geros progos. Tą 
pačią naktį jis apsilankė Luk
recijos kambarin ir apsireiškė 
meilėje. Bet nespėjo jis išeiti 
į gatvę, susitiko kauke prisi- 
de|pgusį žmogų, kuris nudėjo jį 
vietoje. Tai buvo smarkus 
durklo smūgis! Ir taip kiekvie
na Lukrecijos romansų užuo
mazga baigdavosi tragedija. 
Kiekvienas išdrįsęs su ja mei- 
likautis, žūdavo nuo nežinomo 
keršytojo rankos. Kas gi buvo 
•tas žmogžudys, kuris taip sąži
ningai saugojo jau senai sutep- > 
tą*Rodrigo dukters garbę? Pa
slaptis paaiškėjo savaimi.

Dalberdžėtui išėjus Lukrecija : 
atsisėdo prie lango, nusimetė 

-naktinius rūbus ir norėjo prasi- 
dinti nuo deginusių ją buč- 
3. Ir nei pati nepastebėjo, 

aip šalę jos atsisėdo jos brolis j 
-Cezaris ir atsipeikėjo tiktai ta-Į 

da, kai pastarasis sugriebė ją į'j 
glėbį, persimetė ant lovos ir api-i 
pylė bučkiais jos rankas, veidą 
ir nuogą krūtinę. Nejaugi tai 
sapnas? Haliucinacija? Bet ne, 
ji nemiegojo, ją laikiusios ran
kos perdaug karštos ir bučkiai 
buvo visai realūs... šalę jos bu
vo Cezaris, jos tikras brolis! 
Iškarto ji norėjo ištrūkti, bet 
brolis parpuolė prieš ją ant ke
li^ ir meldė išklausyti jį. JisI

Ysipažjno. Jis mylįs ją, ne
galįs be jos gyventi... Jos gro
žis išvesiąs jį iš proto... Tai jis 
užmušęs Kandiano ir prieš pus
valandį apsidirbęs su Dalber- 
džėti... Jis užmušiąs kiekvieną, 
kuris išdrįs prie jos prisiartin
ti, į kurį ji meiliai pažiūrėsian
ti ! Lukrecija privalo priklau
syti jam vienam ir niekam dau
giau!... Ir jeigu sesuo nepasi- 
duosianti geruoju, jis paimsiąs 
prievarta, jis neapsistosiąs nei 
prieš nusikaltimą ir pasieksiąs 
savo tikslo L. Nežinia kaip bū
tų pasielgusi kita mergaitė, bū-

žuolės, galinčios sumaišyti pro
tą tikrų brolių. Pagimdžiusi 
Lukrecija dar puikiau pražydo 
ir nesulaikomai viliojo visų akis. 
Ištvirkusio Rodrigo žvilgsnį vis 
labiau ir labiau traukė grožis 
jo sūnų meilužės. 60 metų se
nis užmiršo, kad Lukrecija jo 
duktė ir matydamas joje tiktai 
moterį jis nusprendė patenkinti 
priešgamtinius patino geismus. 
Jis tapo nusižeminusiu jos gar
bintoju ir tarnu, apipylė ją 
brangių dovanų kalnais ir pildė 
visas jaunos paleistuvės užgai
das. Lukrecija gerai suprato 
tėvo tikslą i)* nesigailėjo jam 
savo “meilės,” įkainuodama ją 
gaunamų dovanų vertybe. Auk
sas, papuošalai, parėdai ir bran
genybės pakeisdavo jai viską!

1489 metais Rodrigo išleido
savo dukrą už vyro, paprasto 
Aragonos bajoro — Dono Este- 
bano. žinoma, šis jo žygis bu-
vo akių dūmimas, daugiau nie
ko. Rodrigo Bordžija dukrai 
toks vyras buvo ne kažkoks ra
dinys, bet užtai buvo labai tin
kama priedanga, slepianti nuo’ 
pašalinių akių slaptus tėvo su 
dukteria ryšius. Išėjusi už vy
ro Lukrecija daugiau priklausė 
tėvui negu vyrui, kuris iš savo 
“gerosios” žmonelės gavo išviso 
tiktai dvi malones: sifilį ir nuo
dų taurę, pasiuntusią jį į dan
gaus karaliją. Tiesa, Donas 
Estebanas buvo daug jaunesnis 
už savo uošvį, o jaunatvė irgi 
turi savo gerąsias puses, bet 
uošvis valdė turtus, kurių netu
rėjo pirmasai. Taigi trūkumai 
pirmojo buvo padengiami pri
valumais antrojo. Ir Lukrecija 
naudojosi gyvenimo smagumais 
nei vieno nenuskriausdama.

(Bus daugiau)

GYVENKIME
Kad gyventi, tai gyventi,— 
Ne del ašarų, maldų!
Kad reikės visiems pasenti 
žinom, jog ir aš ir tu! 
Kol stipri, karšta krūtinė, 
Kol dar kraujas verda vis— 
Kalkino laimę geležinę, 
Kol raudona geležis!
Rankas pinkim į vainiką! 
Lūpas spauskime karštai! 
Kam širdy ugnies nebliko, 
Tam vaidinasi kapai. 
Mes suliekim savo galią 
I jaunų jėgų marias!
Kad jausmai, kaip bangų kalnai, 
Suptų mūsų valteles!
Tegul audros maišo kraują! 
Griausmo aidas mums meilus.

——...... n
mokėta. Kadangi nesurasta 
jokių raštiškų paliudijimų, tai 
kuopa antru kartu užmokėjo 
bilą ir dalyką likvidavo. Kuo
pa pasiūs du delegatus į Tarp. 
Darbininkų Apsigynimo kon-
ferenciją, kuri įvyks 28 d. spa
lių. Dar ne visi nariai atsiėmė 
knygą “Ugnyje.”

Mainos šioj apielinkėj da
bar dirba gerai.

Susirinkimas įvyks pirmą ne- 
dėldienį kito mėnesio, tai na
riai atsiveskite naujų draugų 
į mitingą, nes gausime tris 
knygas už šiuos metus.

Koresp. J. V. Stanislovaitis.

WATERBURY, CONN.
Spalių 13 d. čia buvo su

rengta vakarienė streikuojan
čių ir įsu areštu otų m ai n i erių 
naudai. Vakarienę surengė 
draugijų komitetas. Kai ku
riuos daiktus aukojo lietuviai 
ir italai biznieriai, o kai ku
riuos sunešė draugės iš L.D.
S. A. 12 kuopos. Vienos narės 
atnešė iškepusios keikų, kitos 
—kitokių daiktų. Todėl tiki-
masi, kad ir pelno liks nema
žai, nes nedaug išlaidų pada
ryta.

Laike vakarienes keletas 
draugų kalbėdami agitavo, 
kad kuo daugiausia gelbėti 
mainierius ir dalyvavusieji 
dar sumetė 18 doleriu su cen
tais.

Per vakarienę draugui P. 
Namikui buvo tikra rugiapjū
tė, nes girdėjau, kad gavo ke
letą naujų narių į A .L.D.L.D. 
kuopą ir keletą “Laisvei” skai
tytojų. Tas draugas nepralei
džia nei mažiausios progos, 
kad nepasidarbavus del mūsų 
spaudos ir A.L.D.L.D. kuopos.

Spalių 21 d. rengiamos pra
kalbos su programa. Kalbės 
drg. Jeskevičiūtė. Visi žino
te, kad Jeskevičiūtė yra gera 
kalbėtoja ir jau senai pas mus 
kalbėjo. Todėl visi ir visos 
atsilankykite į šias prakalbas 
ir atsiveskite savo pažįstamus.

Prakalbas rengia A.L.D.L.D.
28 ir L.D.S.A. 12 kuopos.

Draugijų Narė.

DETROIT, MICH.
Atidarymas Sezono

Nors jau biskį ir vėlokai, 
bet ir mūsų dailės mylėtojai 
pradeda pasirodyt su savo dar
bais. Tas ir gerai, šito se
zono pirmas didesnis parengi
mas bus nedėlioj, 21 d. Spa
lių, Lietuvių svetainėj, 25th ir 
Dix Avė. čia mūsų draugės 
L.D.S.A. 17 ir 130 kuopų ren
gia pirmu syk Detroite savo 
Didelį Koncertą. Girdėjau, 
kad šitame koncerte dalyvaus

< dama Lukrecijos vietoje, gali 
būti būtų sutikusi geriau nu
mirti, negu sanguliauti su tik- 

Lru broliu, bet busimojo popie- 
r 1 Uis duktė nebuvo perdaug 
[ persiėmusį dorybėmis. Kraujo 
Į ryšiai joa visai nebaugino. Vel

niop visi papročiai ir įstatymai! 
Cezaris jaunas, gražus, tvirtas 

\ ir Ala r taip karštai myli ją. Ko- 
i gi daugiau bereikia? Kas kad 
i jis jos tikras brolis!... Ir ji su

tiko... Kambary pasigirdo buč-
I kiai. Staiga smarkiai atsidaro 
; durys ir priešais juos atsistojo 
' antrasai brolis — Francesko, 
| kuris taip, kaip Cezaris laukė 

savo sesers glamonėjimų ir bū- 
I damas už durų girdėjo jų kalbą, 
i Reiškia, abu broliai siekė vieno 
F tikslo. Bet Cezaris pralenkė 
| Franceską. Nuo to laiko jau- 
! nuoliai užsidegė abipuse neapy- 
I kanta. Vieno kitam daromos 
U kliūtys dar labiau kurstė gyvu- 
Į lišicų aistrų liepsną ir naudoda- 
' miesi įvairiausiais būdais, jie 
t slaptai dalinosi sesers meile ir 

lovą. Šios “meilės” pasekmėse 
| Lukrecija pagimdė dukterį, ku- 
! ri4 Rožė Vanoci tuoj aus išgabe- 
fc no į Veronos apielinkes ir ati- 
Sdavė ūkininkui auklėti. Išven

gimui tolimesnio skandalo, Ro
drigo išsiuntė savo sūnus į mok
slą: Cezarį į Pizos, Franceską į 
Paduos universitetą.
^Kad užkirsti kelią nepatinka- 

Įįmomfc kalboms, kurios greitai 
{paplito po visą Valenciją, apie 
įstaigią ligą Lukrecijos ir neti- 
Jkėtą išvykimą jos brolių, Rodri
go parsigabeno įfeimyną į Romą. 
|paskui pradėjo rūpintis išleisti 
^išgėdintą dukterį už vyro. Ag 
fpe tankiai pasitaiko tokios gra- 

fa

Laimę tenuplauna kraujas!
Naujas rytas bus gražus!

E stinta SkUivo.
1923 m.

KALĖJIME
Storos sienos spaudžia sielą, 
Smaugia žudo man jausmus. 
Ar išvysiu laisvę mielą?... 
Ar susitiksiu draugus?... > 
Storos sienos neatsako.
Tyli sargas paniurus.
Ten, toli vingiuojas takas: 
Siekia gimtinius namus. ’ 
Budelis žiaurus, besotis, 
Trokšta vis naujų aukų. 
Nebeteks man vaikštinėti 
Tuo pažįstamu taku...’

. Estinta tSklavo.
1917 m. . ,

“Aido” Choras, pietų slavų 
“Novy život” choras ir daug 
solistų, duetų ir kvartetų, žo
džiu sakant, koncertas turės 
būt didelis ir geras. Todėl vi
si vietiniai ir iš apielinkes ne
pamirškit ir nepatingėkite .at
silankyti į šitą koncertą. Po 
koncertui bus šokiai. Kon
certas prasidės 5 vai. vakare, 
o šokiai nuo 8 vai. vakare.

Antanina.

GIRARDVILLE, PA.

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. vietos kuopa tu

rėjo savo susirinkimą 7 d. spa
lių. Nutarta surengt drg. Mi- 
zarai prakalbas 11 d. lapkri
čio, 2 vai. po piet, -Stravinskio 
svetainėj. Išrinkta šeši nariai 
del dirbimo per vajaus mėnesį 
gavime naujų narių ir skai
tytoji) mūsų spaudai. Nutar
ta pasiųst knygų į Argenti
ną, nes ant vietos sunku par
duoti dideles knygas, ypatin
gai sunkesnio turinio. Ručiai 
prisirašė į kuopą, tai bus 44 
nariai, pilnai užsimokėję už 
šiuos metus. . Komisija atsi
lankė iš 12 Apskr. kas link 
sutvarkymo bilos už plakatus 
“Laisvei” rengtų prakalbų 
1926 m. ir neužmokėta, o pro
tokole rodo, kad komisijos už-

Pasidairius po apielinkę, 
matai liūdnus vaizdus. Nors 
oras gražus, bet jau ruduo. 
Lapai nuo medžių baigia kris
ti, nėra to gražumo, kokį ma
tėme keletą mėnesių atgal.

Panašiai yra ir su žmonė
mis. Keletas desėtkų mętų 
atgal čia buvo visi lietuviai 
jauni, pilni gyvumo. Dabar 
vaikštinėja suniurę, pageltę ir 
vienas, po kitam, kaip tie la
pai krinta, užmiega amžinu 
miegu. Jaunoji lietuvių kar
ta leidžiasi į platų svietą, į 
didmiesčius. Daugelis jau
nuolių palieka savo senus tė
vus be jokios priežiūros, be 
duonos kąsnio, net nepaačiuo- 
dami jiems, kad užaugino, pa
leido skursti, kaip ir tėvai visą 
amžį skurdo.

"* • " *" •“
Darbai anglių kasyklose pa

sigerino, dirba visos kasyklos, 
tik nežinia, kaip ilgai.

Senas Singelis.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

’‘LAISVĘ"

Puslapis Trečias

Feenamint

u Z

15c, 25c
46 Ten

LIETUVIS GRABORIUS

198-200 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y,Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausią kaina.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

Vaistas,
Kurį Kramtyk, 

Kai Gumą 
Nėra kito skonio, 
tik Feen-a-mint

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

6 iki 
P. M.

kas- 
Bile 

jis bus jū- 
geriausias pagelbėtojas,
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c 

“Laisvė”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

DR. A. Ii CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

u«tas del visų ligų ir ope-
Akių, Ausų,_ Nosies ir

ir
Specialistas del visų Ii 
racijų: 
Gerklės. Naujausi Diagnozo 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YORK CITY’
Valandos: 10 iki 12 A. M.;
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1
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Nusišovė
Klaipėdoj persišovė pil. 

Canderis, 23 metų amžiaus. 
Nugabentas ligoninėn tuoj 
mirė.

CASTON ROPSEVICH

Jau Antri Metai, 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. 1
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis suripa-' 
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metama tik__ S3; Pusei.;___ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda,"Buenos Aires, 

Argentina

Ypatingai Kanadoje gyven- 
nantiem “LAISVĖ”1 labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

Norintieji platinti 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite 
Gausite 'puikų atlyginimą 
platinimą. I

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ” ,

Eyck St.,
Brpoklyn,i N.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatorijsp duoda lekcijas ant smul 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū---j 
tų gerais smujkininkais, kreipkitės j 
mane .o gausite tikrai profesionalę , 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

31?0 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir juž 
žemų kainų, nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

Brooklyn LABOR LYCEUM
©ARBININKŲ [STAIGA.

Sales dėl Balių, Koncertų, S’isr 
Ikietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tfc 
Pulkus steičius su naujaisiais įtaisu 
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS^
(149—959 Willoughby Ac*

Tat S842 Stamr

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, 
sų

$1,000 Tik už 60 Centųį 
i Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių, 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio, 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriui 
žmogui reiškia, jeigu jis yrą apimtas, 
kokios nors ligos bei vidurių suge- . 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs,] 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap-Į 

įimtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo-] 
nesno būtų sveikata, negu tas aukso, 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs; 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii-, 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū-l 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 
' Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir Įmygu katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. ( .

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir' Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. ZINS
110 EAST 161h ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving Pi.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimasrin r c 11 r FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE

SUITE-DINING ROOM SUITE 
BOX - KARPETAI IR T. T.

Neatidėliodami nei dienai ateikite irŽinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
pasirinkite, kas jums reikalinga.MACYS BROS. FURNITURE CO

DEL NAUJŲ FORNISIŲ, NAUJAS STORAS
464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Brooklyn, N. Y.

Krautuve atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

Telephone, Greenpoint 2372
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t Puslapis Ketvirtas

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
(Tąsa)

Šitie vyrai apvertė augštyn kojomis 
mūs moralus, mūs papročius ir pūsidarū 
kokiais tai nepriklausomais, prasižengėlių 
valstybe. Jie nutraukė visus ryšius su įvai- 

visu<>meninem pajėgom, išskiriant po- 
Iknją . Policiją jie pripažįsta kaipo užru- 
bežinę gąlią, ir paskiria ambasadorius pa
laikyti gerus ryšius visais rubežių klausi
mais. Jie ne tik atgaivino daugpatystę, 
bet pagerino ją. Mahometas kadaise pa
sakė: “Imkit moterų tiek, kiek galite už
laikyti.” Prasižengėlių valstybės vyriškiai 
pataisė Koraną sulyg jų reikalavimo. Jie 
skelbia: “Imkit tokias ‘moteriškes, kurios 
gali ir nori jus užlaikyti.” Jų moralas: iš
naudoti moteriškes.

Gerai organizuoti, turtingi, jie eina Lu- 
cijono Karinto pėdomis. Lankosi nakti
niuose restoranuose, sėdi kavinėse, kur už
eina merginos; jie eina ir laukia jų patiltė
se. Jie darbuojasi ypač tarpe tokių mote
riškių, kurios del vienokios ar kitokios prie-; 
žasties yra nelaimingomis. Su j ieškoję sau 
tinkamą moteriškę, jie siunčia ją per San
tander, Bilbao, La Carogne, Vigo ir Lisbo- 
na. 

V _ w v — v V
gydytoją Bordeaux mieste. Dabar daugiau
siai merginų jie siunčia per Marsailes mie
stą. Siunčiamosios dažniausiai esti jauna- 
metės. Keliauja slaptai. Jie gali įsodinti 
laivan jas by kur—Hamburge arba Genoa- 
oj; galėtų pasiųsti net orlaiviu, jei būtų 
reikalo.
rįžimo. Paprastai, vežamosios 
nemato jūros, tik serga jūros jiga. 
tai yra jų kelionė į Buenos Aires!

gasi nebuvo draugų, nebuvo darbo. Kas 
daryti? Netgi neturėjau už ką sugrįžti į 
Paryžių. Keturias dienas eidavau į gele
žinkelio stotį ir ten, prie bilietų lango sto
vėdama, nesąmoningai laukiau, kad gal at
eis kas ir pasakys: “Aš tave parvežšiu į (Pa
ryžių.” Bet niekas to nepadarė. Parašiau 
savo Tėvui, bet jis nedavė atsakymo. Viena 
moteriškė davė man lovą pernakvoti, saky
dama: ‘Aš supažindinsiu tave su kuo nors..? 
Be švarko esant ir besiartinant žiemai, jūs 
žinot...

—Ką atsakytum tiem žmonėm, kurie 
sakytų, jog turėtum eiti dirbti?

—Aš nesu vyriškis. Jie mano vietoj 
būdami galėtų gauti darbus uoste. Bet mo
teriškų ten nepriima. Buvau palikta gatvė
je. Vienoj gėlių krautuvėj reikalavo darbi
ninkės. Buvo iškabinta pranešimas, kuris 
skambėjo: ‘Palikit savo adresą, o mes pa
klausime apie jūs asmenybę? Mano asme
nybės liudijimai buvo neblogi, bet aš nega
lėjau palikti adreso, nes jo neturėjau. Jie 
apžiūrėjo mane ir pamatė, kad mano dra7 
lūžiai perprasti. Jei būčiau turėjusi drau
gę, tai būčiau galėjusi pasiskolinti švarką 
r gal bučiau galėjusi darbą gauti.

—Aš manau, kad buvo kas nors,' kuris 
jus čia atgabeno?

—Jis buvo labai geras.
—Ar esate “vedusi” su juo?
—Išrodo, kad jūs labai gerai žinote,

Iki pastarųjų dienų jie turėjo vienų ką kalbate. Bet aš su juo ilgiau negyve
nau: jis išmainė mane.

—Ant ko?
—Ant kitos.
Čia buvo kas nors naujo. Palikti sta

las buvo peranksti. .
—Aš čia atvykau su juo.
—Ką manėte jums reikės, daryti Būe-. 

nos Airėje?
Jinai atidarė savo akis taip plačiai, 

kad aš galėčiau išskaityti jose atsakymą.
—Kuomet mes pasiekėme Buenos Ai

rės, jis pasamdė man kambarį prie priva
tinės šeimynos. Tai buvo labai liūdnos pir
mosios dienos—kažin kokis sunkus liū- 
clesis...

—Tarsi kokia našta ant jdsų širdies?
. —Taip; jei aš būčiau galėjusi grįžti na- 

, ’ 1 • Ne maisto man da-
Buvo daili ir su kai kuriom savybėm. Ran-; bar stokavo, tik apetito. Jis' ateidavo ir 
kos išrodė niekuomet nedirbusiomis darbo, j išsivesdavo mane į parkus, į judžius, kur 
Jinai buvo turėjusi vyrą, kuris numirė To-ijis mokindavo ispaniškos kalbos mane, 
golande. Iš ten sugrįžo Paryžiun, kur jo-j Norėjau važiuoti namon. Buvau pasirįžu- 
sios tėvas nelabai linksmai ją sutiko. Pas- si atsisakyti daryti tai, ką jis man lieps, 
kui ji apsigyveno pas savo svainį. Vieną Vieną vakarą jis atėjo ir tarė: “Aš pakei- 
gražią dieną .tūlas .ponas atvyko puikiu au- čiau savo nuomonę apie tave tavo pačios 
tomobiliu. Jinai sėdosi jin ir nuvyko į naudai. Tu perdaug menkutė. Mano biz- 
Marsailes miestą. Čia abu gyveno tris sa- nis randasi ’ Santa Fe mieste, kur viskas 
vai tęs. Pagalinus ponas iškeliavo, palikda- ' 
mas jai du šimtu frankų. Jinai gyveno var
gingai. Vieną gražią dieną aš jai sakiau: 
“Moune, pasisat/gok nuo Buenos Aires.” 
Po to iškeliavau į Syriją.

Pagaliaus vieną vakarą aš radausi gat
vėj Callao, Buenos Aires mieste, ant kampo 
gatvės Sarmiento. Man smagu žiūrėti į 
greit vaikštančius argentiniečius. Pro ma
ne praėjo moteriškė. Tai buvo Mounė.

Ji buvo gražiai apsirėdžiusi, brangiu 
švarku ir gražia skrybėle; puikiais čevery- 
kais ir dailiomis pirštinėmis. Jinai jau ne- 
išrodė alkana.

—Ai, Moune, tai tu Buenos Airėje?
—Kaip smagu tamsta čia susitikti— 

tai pirmas senas draugas, kurį čia matau. 
Einu į Guimes kavinę. Eikim sykiu. Pasi
kalbėsim.

—Išrodai pasitenkinusi dabar,—tariau 
jai.

—Neesu linksma, bet ir ne nelinksma. 
Kadaise, jūs žinote, buvau susirgusi del 
stokos maisto.

•—Jūs turite man pasakyti, ilgą, ilgą pa
saką iš savo praeities,—tariau aš sėsdama
sis prie stalo.

—Jūs gerai ją žinote. Turiu pasisakyti, 
jog esu laiminga. Jei niekas nebūtų ma
nim susirūpinęs, tai jau šiandien būčiau ne
gyva. Buvau patekusi į labai prastas sąly-

• F

MAINIERIŲ REIKALAI Tel., Stagg 5043

NOTARY PUBLICMcGarry Parodo Savo Tikrą Garry tarsi ant žarijų likosi
Veidą

Ketyergas, Spaliu

Lietavaitf
FOTOGRAFISTt

Fotografuoju, Didinu ir NumąljK 
voju Visokiom Spalvom h

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną j

nedčliomis nuo ryte ilrf<
i po pietą

Margarieta Valinčįu* 1
Room 82 Weitzencorn rU’f.

PUBLIC SQUARBy j
Wilkes-Barre, Pa. J

pasodintas ir plaktuku drožė 
į stalą, daugiau neduodamas 
Vitarikui kalbėti. Kalba Ro- 
myse ir kritikuopa už nedavi
mą balso nariams išsireikšti ir 
sykiu užgiria MecGarryso po
ziciją, lošia pataikūno rolę. 
Kalba Gailio. Nurodo, kodėl 
Lewisas suskaldė mainierių 
uniją atskirdamas kietųjų an
glių mainierius nuo minkštųjų 
ir kad mainierių unija galuti
nai sudraskyta. Jei mes or
ganizuojam naują uniją, tai 
turime sykiu su minkštųjų an
glių unijos mainieriais. Vėl 
McGarry duoda plaktuku sta
lai! ir pasako, kad daugiaus 
neduos kalbėti. G, padaro pa
reiškimą į visus nacius, kad ir 
Lewisas tokią pat taktiką var
toja kaip ir McGarry, nelei
džia eiliniams nariams išreikš
ti savo mintį, todėl tarpe jo ir 
Lewiso jokio skirtumo nėra. 
Kalba Borich ir taip pat lieka
si pasodintas. Kalba M. žal- 
dokaš ir nurodo, kad tai būtų 
mainierių apsigavimas suor
ganizuojant atskirą uniją kie
tųjų anglių industrijoj. Orga- 

Ir taip būtų nizuojant, reikia bendrai orga- 
’ atsitikę, jei tik jį būtų Lewi- nizuoti su N. M. U.
sas pripažinęs. Dabar aiškiai 
parodė, kad jam nerūpi mai
nierių reikalai, bet tik vietos 
j ieškojimas.

Spalių 6 d. McGarry ir jo 
visi, sekėjai turėjo susirinkimą, 
ir tai ne pirmą, svetainėj 41 
E. Market St., Wilkes-Barre. 
Šiame susirinkime dalyvavo 
apie šimtas žmonių, sukviestų 
iš įvairių lokalų, kad suorga
nizavus McGarry ir jc 
jams vietas ir dar gerai 
karnas.

šiame susirinkime 
svarbiausias uždavinys 
ganizuoti “neprigulmingą kie
tųjų anglių uniją.” Kalba ke
li jo “bordo” nariai ir aiškina, 
kad reikia organizuoti nepri-! 
gulmingą mainierių uniją. 
Svarbiausia kalba tik apie vie-- 
tas, ką jie galės nuveikti. Nei 
žodelio neprisimena apie 
minkštųjų anglių darbininkus. 
Vienas jo “bordo” narių ] 
skaito neva konstitucijos pro
jektą, kuriame nei žodelio nė
ra apie mainierių reikalus, 
apie algas, apie sąlygų page
rinimą. Visoj konstitucijoj 
vien tik kalbama, kokios Mc
Garry viršininkų turi būti al
gos, ir kiek jie sutaupius pini
gų, jei 15 tūkstančių narių 
mokės jiems po vieną dolerį 
kas mėnuo. Suskaitliavo net 
šimtus tūkstančių dolerių. 
Apie tai, kad reikia mainie
riams pagerinti sąlygas, padi
dinti algas, trumpinti t valan
das, išvyti kontraktorius, išvy
ti bosus iš unijos vadovybės, 
nei puse žodelio neprisiminė.

Kalba Vitarikas. Nurodo, 
kad organizavimas atskiros 
unijos kietųjų anglių industri
joj bus pavojus patiems mai
nieriams. Organizuojant to
kią uniją, reikia sujungti kie
tųjų anglių industriją su 
minkštųjų anglių industriją, 
sykiu su N. M. U. Nespėjo i 
Vitarikas suminėti minkštųjų 
anglių mainierių padėtį, Mc-

Jau kelius kartus buvo rašy
ta, kokią poziciją užima Mc
Garry ir kur jis^veda mainie- 
rius. Bet daugelis- mainierių 
dar vis mane, kad McGarry 
užima tikrą poziciją ir teisin
gai gina mainierių reikalus. 
Dabar kiekvienas supras, kad 
jis nėra tuomi.

Kuomet Boylano ir Lewiso 
agentai paskelbė, ,kad McGar
ry ir jo visi .lyderiai likosi iš
mesti iš mainierių unijos, Mc
Garry per kelias dienas vaikš
čiojo lyg netekę žado, nežino
damas ką daryti. Jis, mat, 
mane, kad dar gaus rhielašir- 
dystę pas J. L. Lewisa, todėl, 
per kelius'mėnesius maldavo. 
Bet pasirodė jo tuščias malda
vimas.

Ar ne puiki logika? Skel
bė save geresniu vadu, negu 
Lewisas ir tuom pačiu kartu 
maldauja Lewisa, kad jį pri
pažintų vadu? Tas jo malda
vimas aiškiai parodo, kad Mc
Garry nei kiek nebus geresnis, 
negu kiti visi Lewiso agentai 
šiame distrikte.

M MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
a

H

I Patarnauju visiems be skirtumo* 
| įsitikinimų ir tolumas nedaro del į 
• manęs skirtumo. Mano ofisas at-[ 
įdaras c1!—“ -*• ■
| lieku gerai 
mane, <

dieną ir naktį. Darbą at-J 
erai. Reikale kreipkitčs-pasį 
o patarnausiu kuogeriausia. j. i
734 Grand Street , 1

Brooklyn, N. Y. n
■

i—

1
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INSURANCE ei
Pranešu visiem savo kos 
it pažįstamiem, kad ai atl 
šokį darbą apdraudos nu 
ir nuo visokių nelaimių, tai ___ 
tomobilius inšiūrinu ir taip toliai^ 
Atliekų darbą kuopuikiausiaiO 
teisingiausiai. Meldžiu a£<4lank^£ 
su viršminėtais reikalais, o * 
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVAL
(DOBROW)

K86 Grand St., Brooklyn, N.
Telephone: Stagg 8861 i

<

Paskutinė ProgaiVISI BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie 1 pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo- kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster.' Vienok vi
si , supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą, cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik. Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuosc, ant 
Balių ir storuose

Kokius ryšius darbo uni 
turi su valdžia Sovietų Sąjvįl 
goję? Kodėl ten kas m 
kyla darbininkų algos, o gjn|W” 
nimo reikmenų kainos puo 
Ar žinote, kad Soviet^Jpąj 
gojo ilgiausia darbo diena 
7 valandos? O gal ir 
jums bus naujiena, kad p 
sveikatai pavojingesnių dar 
darbininkai dirba tik 5 
valandas i dieną? "1

Ar girdėjote, kad Sojfl 
je privatiniai bizniai ba*^ 9 
tuoja, o darbininkų koop 
tyvai kyla, kaip ant mielių

Apie tą viską plačiai apri 
soma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę gal te 
įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

< Tai didelis nupiginimas. ' 
rime jos tik keletą šįfo^ų 
greit norime išleisti^^ 
pasiskubinkite įsigyti ją, i 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
i “LAISVĖ”

419 Lorimer Street.
Brooklyn. N. Y.

Prie to, 
susirinkimas turi atmesti kon
stituciją, nes joje nepasakoma 
nei puse žodelio apie mainie- 
rius, vien tik apie viršininkų 
algas. Toliau nurodo, kad 
kairysis sparnas dar silpnas 
atlaikyti poziciją nesusijungęs 
su minkštųjų anglių maiųie- 
riais. McGarry rėkia ir mu
šą į stalą, liepdamas sėsti. Ir 
daugiau neduoda kalbėti. Mc- 
Garryso šalininkai kalba ir 
verkšlena, kad ne laikas da
bar kalbėti apie minkštųjų 
anglių unijos padėtį nes mes 
dar nesusiorganizavę ir nieko 
negalime padėti.

Duotas sumanymas suorga
nizuoti neprigulmingą kietųjų 
anglių uniją. Didžiuma bal
suoja už sumanymą, šis nu- 
balsavimasrjąr nereiškia, kad 
jie jau- suorganjzųos .uniją. 
Bet tas daromas' žygis Veda į 
pavojingą' liniją. Juk-Xtskyri- 
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Automobilių Mokykla
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LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER
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Praktikos pamokos išardyt, suta 
syt ir sudėt visokius motorus.

DETROITO LIETUVĄ DARBININKŲ APTIEKOS 
s Čia randasi dvi lietuviškos apieškos, kuriose galima pirkti vais-
5 tna /i filler niri Oi n q yyi Ytomi Vn«« zlnknivt-iniiitus daug prieinamesnė kaire, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas , 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir S046 CHENE ST., DETROIT
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Jie yra vyrai išsilavinimo ir pasi- 
merginos 

Tokia

Moune
Jos vaidas buvo Mounė.
Aš ją buvau sutikęs Marsailes mieste, 

Athenų gatvėj. Nusivedžiau valgyti į ta
verną, kur vyriškiai skambina banjo ir 
mandalinomis. Ji turėjo 22 metu amžiaus, mon, būčiau grįžusi.

daug žiauriau. Aš tyrinėjau ir priėjau 
prie išvados, kad tu turi būti laisva. Turi 
gyventi savo name.”

—Jis neturėjo atskiro namo, bet sakė, 
kad vienas jo draugų turi ir kad man būtų 
daug geriau gyventi su juo. Esu, jis turi 
moteriškę, kuri netinkanti viena gyventi, 
kuri galėtų daugiau pelnyti Santa Fe 
mieste.

—Ką jūs manėte tokiam atsitikime?
—Aš maniau,- kad neturiu teisės mąs

tyti. Jis sakė, kad atvėsius savo draugų 
supažindinti, kuris geras vyras. Esu, jis 
yra pasidarbavęs daugeliui moteriškių.

—O kaip su meile, Moune?
—Nesąmonė. Buvome tik bižniškais 

kompanais.
Jis jų aptaisė. Atėjus jo draugui, su

pažindino. Buvo išgelbėta nuo alkio. Už 
tai ji turėjo užmokėti.

—Už tai, jūs matot, aš dabar ir. moku.

“Franciiziškas Namas.”
Vienų vakarų aš vaikščiojau po Buenos 

Aires. Ėjau nuo Cangallio iki Sarmiento, 
nuo Corrientes iki Lavalle, nuo Tucuman 
iki Viamonte. Ėjau nuo 200 iki 2,000. Ma
ne nervavO. Kur nepažvelgsi, visur matai 
spalvuotas duris. Kiek tokių namų—spal- 
vuotnamių;—randasi? klausiau savęs. Tūk
stantis? Dvylika šimtų? Du tūkstančiai?

(Daugiau bus)

BASE 
BALL
TO-DAY
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jūs ir blogesnis ; darbas, negu 
paties Lewiso atskyrimas kie
tųjų anglių nuo minkštųjų. 
Kompanijos susijungė išvieno 
k'aip kietųjų, taip ir’ minkštų
jų anglių industrijoj. Tai ko
dėl gi mainieriai'turi atsiskirti 
nuo minkštosios indust. ir nau
ją uniją organjzuoti, kuomet 
suorganizuota N. M. U. ? Kad 
nuo Lewiso turi būti atitraukti 
mainieriai kietųjų anglių in
dustrijoj, visi sutiksim. Bet tik 
turi būti viena N. M. U. unija. 
Šios unijos obalsis kietųjų an
glių mainieriams: nemokėti a- 
sesmentų, nemokėti duoklių 
Lewisui, neigi distriktų, virši
ninkams, kurie remia Lewisą. 
Visur turi skambėti' balsas: 
šalin Lewisas ir jo visi agen
tai, mainierių reikalų išdavi
kai’ Tik vieną mainieriai uni
ją pripažįstame—N. M.. U.

Mainierys.

John Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvių iželi r- 
bystes- draugų cigarų viršminčtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site ‘ei gdrą, kuris visiems patinka, 
jog . rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai ’ garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant; pareikalavimo visur į 
kitus įhieštįiB 1 biznieriams ir-priva- 
ti.šitiems' žmonėtns, daug ar mažai, 
vis1 tiek, ir lėšas apinokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius ! cigarus, 1 kaip 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATiN-
KIT “LAISVĘ

Phon®, Poplar 7646

ADOLFAS F

1023 MT. VERNON ST

apie elektrą, važiavimą ant visd 1 
kių kainų mašinų ir ant Fordj 
Pilnas kursas šoferio-Mechani 
kur vedą lietuvių ir anglų kai 
gerai žinomas ir per 16 metų prl 
tyręs instruktorius L. TIKNEVg. 
ČIUŠ. Mokykla atdara nuo 9 
iki 9 .vak. Ned. nuo 11 r. iki.l
NEW YORK AUTO SC 
228—2nd Ave., cor. 14th St

9UAB0RIU8

BALZAMUOTOJAB

PHILADELPHIA, PA

VIENOS DIENOS UŽDARBI

DIDŽIĄJĄ! KOMUNISTINEI
RINKIMŲ KAMPANIJAI j

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą
Aukas siųskite šiuo adresu

ALEXANDER TRACHTENBERG, TREAS 
National Election Campaign Committee

43 East 125th Street, New York City



McADOO, PA.
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: VIETOS ŽINIOS
vargas jį prive-

UŽKV1ETIMAS

WORCESTER, MASS.

Krikščionybe ir Darbininkai

NUSIŽUDĖ DIDELĖS 
ŠEIMYNOS TĖVAS

Į Draugiškumą New York© 
Lietuves Darbininkes Moteris!

Jei iki šiol jūs dar negirdė-
karšiai tikin- 
abejonės, kle-i

Įstaiga Brooklyne
VYRAMS

Varpąs Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS. Savininkių Telonhona BUgs «58»

vargas. Bet 
niekados nesi-

! su centais. Į šį susirinkimą 
mažai narių teatsilankė, tai 
nieko naujo nenutarta veikti.

T. D. A. 13 Kp. Koresp,

NORINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENE 
VARTOKI

Ketvertas, Spalių 18, 1928 >

Kasyklos pradėjo dirbti pil
nai. Viena kasykla, vadina
ma Donson Co. Beaver Brook, j 
kuri stovėjo du mėnesiu užda
ryta, pradėjo dirbti, nes pa
ėmė kontraktą kita kompani- jot ir nieko nežinojot apie Lie-

Ir kaip tik darbininkai tuvių Darbininkių Susivieniji-

t a’fs v s

man dalyvavęs konferencijoje mą Amerikoj/, tai mes 
ir in nralrnlhn anairlaiiioir jo prakalba susidėjus vien 
iš papsakojimo apie areštuo
tųjų likimą, kuriuos jis gynęs. 
Konferencijos ūpas buvęs— 
daugiau kovos, daugiau solida
rumo tarpe darbininkų, grei
čiausia pagelba New Bedfor
do ir Fall River streikieriams. 
ši Naujos Anglijos konferen
cija buvusi dar skaitlingesnė 
už praeitų metų kaip atstovy
be, taip ir nariais. Tik wor- 
cesteriečiai silpnesni, mažiau 
kuopoje narių užsimokėjusių 
mėnesines duokles po 15c ir 
kuomet mažiau narių, tai tik 

į vienas ir delegatas siųsta, ant
ras laisvanoriai važiavo. Per
nai buvo pasiųsta trys. Perei
tų metų daugelis draugų, ku-i 
rie buvo nariais, dar nei kiek , 
nemokėjo už šiuos metus. Fi
nansų raštininkas .pranešė, 
kad jau jam net įgrisę kalbin
ti del tų mokesčių tūlus drau
gus. Ar tai nebūtų gražu, 
kad mes, worcesterieoiai, be 
jokių kalbinimų, visi pasilaik/-j 
tume Tarptautinio Darbiniu-1 
kų Apsigynimo 13 kuopos pil-‘ 
nais nariais del taip nedide
lės mokesties? Bet koks tai 
ūpas būtų tų darbininkų, areš
tuotųjų streiko lauke.

Kuopa pikniką turėjo rug-

Rugsėjo 29. d. A.L.D.L.D. 
120 kuopa bendrai su Darbi
ninkų Partijos vietos skyriumi 
turėjo surengę balių. Publi
kos susirinko vidutiniškai, dau
giausiai buvo iš apielinkių. 
Nors komisijos tikro raporto 
neteko išgirsti, vienok mano; 
ma, kad pelno liks. Mat, tą 
vakarą buvo net pustrečio ba
liaus, tai geresnių pasekmių 
nei negalima tikėtis. Mat, 
pas mus yra tokių gaivalų, 
kurie kaip tik išgirsta, had 
darbininkai ką nors rengia, 
tuojaus pradeda iš kailio ner
tis, kad tik kaip nors užken
kus.

Kurie esate paėmę tikietus 
platinimui ir dar negrąžinote, 
tai tuojaus sugrąžinkite.

Spalių 7 d. įvyko A.L.D.L.D. 
kuopos susirinkimas, kuriame 
nutarta paaukoti iš iždo pen- 
kius dolerius A. D. O rinkimų 
vajui. Skaitytai laiškas nuo 
“Laisves” administracijos prax 
šant pasidarbuoti per vajaus 
mėnesį, gauti naujų skaitytojų. 
Todėl visi draugai pasidąr-, 
;buokite, kad kiekvienas nors 
po vieną naują skaitytoją gau
tume. Mūsų kuopoj yra gerų;
ir darbščiu drauK.j. Uft jeigu 1(. Po]no hko ,15 dol. 
jie darbuosis, tai ir pasekmes 
turėsime, j apskričio konfe-j 
renciją išrinktas delegatu J.
Mileris.

Reikia pažymėti, kad mūsų 
kuopos sekretorius J. Stulgai-j 
tis jau sugrįžo iš Lietuvos ir 
tikimasi, kad jis tuojaus imsis 
darbo kuopoj, kaip ir pirmiau.

ja.
pradėjo dirbti, tuojaus bosai 
vaikščiodami po kasyklą pra
dėjo darbininkams įkalbėti, 
kad pradedant darbą įvedama 
ir nauja sistema, pagal kurią 
kiek kuris darbininkas už
dirbs, tiek ir gaus, nebus jokių 
“šiftų,” pataisymų ir nevalia 
bus eiti į uniją skustis. O ku
rie skusis, tai bus «iš darbo iš
varyti. . , , (

Nors darbininkai tokia tvar
ka nepatenkinti, vienok tyli 

Pasaulio Pilietė.

NANTICOKE, PA.
Pastaruoju laiku įvyko, L.D. 

S.A. 63-čios kuopos susirinki
mas, kuriame nutarė iš kuo
pos iždo paaukoti sekamai. 
Naujajai Mainierių Unijai $5; 
Jaunųjų Darbininkų Lygai $5 
ir Amerikos Darbininkų Par
tijos rinkimų vajui $5.

Zaletskienė.

T. D. A. 13 kuopos susirin
kime spalių 14 d. kuopos de
legatas J. Lukas, kuris buvo 
atstovu Naujos Anglijos Dist- 
rikto konferencijoj rugpjūčio 
23 d., išdavė raportą, pažy
mėdamas vaizdžių dalykų iš 
konferencijos, kaip tai: ne
žmoniškas persekiojimas New 
Bedfordo areštuotų slreikierių, 
negirdėtas apsunkinimas areš
tuotųjų apkraunant keliolika 
kaltinimų, kuomet už kiekvie
ną reikia užsimokėti pabaudą, 
nors daugelis tų kaltinimų lie
ka nepamatuotais; neišpasa
kytai didelės kaucijos; baisūs 
sumušimai nekuriu net polici
jos > užvadose. Adv. lioff-

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos. <
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.

Reikalavimus adresuokit taip:
J. BARKUS (A)‘ 

Box 129, G. P. C.
New York, N. Y.

31 bernai ‘dr davatkos, kurių už-vargo šeimynoj.
Nelaimingasis buvp ateivis, 

20 ,vo savo sunkiai uždirbtų cen- atvykęs iš Francijos 35 metai 
į tų> prisidėjo prie padidinimo tam atgal.

kuopa; širdingai jis užkviečia- laiikymui Vincent nešigailėda- 
me sekančio šeštadienio, !
spalių, vakare atsilankyti į 
darbipinkių draugišką vakarė
lį, kuris įvyks pas drg. M. 
Marks, po num. 2310 Stern 
St., Bronx, N. Y.

Čia privatiškai, 
draugių,

.JPųsIąpIs P-nEfas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
‘ ? e ■ ■ • ; j į > f t

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamu 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

, H m 1 >“čiM SKAITYKITE—ŠVIESKITĖS—MOKYKITĖS bus daug ir plačiai
kalbama apie darbininkių rei- Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Pel it emigrantų Suvažiavimas Berlyne 
* Tzv,’<-* • 11 rm m’n ivi n T i’aIiitt/xo tyzyI i Fi ii 7\ i v» nlrnn Am i 5

Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodomai 

_ „ . Yra eilė
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .........................................  20c

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina.........'........................ ... 15c

■ Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistines Kovos Komiteto • organas, atėjo iš Lietuvos. 
Žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug’ žinosite apie Lietuvą. 
Kaina . .....................  15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai'; 
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas l 
Lietuvos laisvės;; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o| 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina.............................................   25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

'Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Grcifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetu; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina............................................ 35c

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar g4ąyome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra .nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų' menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ...................■...........35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais kiaušiniais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai ’prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik..\ . ■. .............. .25c

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina .............................................. 20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..................................................................$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau ? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšme, tai būti
nai privalo perskaityti i šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbifiinko stalo. Kny-1 
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...........$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties. Šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais ....... .$1.00 
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir 
demis

k TOpgi bus privatiška neap- Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
mokama muzika, o užkandžius Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
duos kuopa. Įžanga veltui, dėtis. /•vl ~~ ? __.i-.-xi i—... ^.-x.- » -
Visos, kurios laikui bėgant no- _ ..
ri susipažinti su kilnia darbi- tikslas Lietuvos politemigrantų ^kongreso ^Rygoje, 
ninkių kovos idėja, be jokių 
ceremonijų ir didelių prašinė
jimą, ateikite!

Kelrodis: Paimkite Grand 
i Central ar 125th St. stotyje
Pelham Bay traukinį, išlipkite 
Ziriga Avė. stotyje ir eikite iki 
Stern St.

Kuopos Valdyba.

Gabriel A. Vincent, patar
nautojas prie stalų Lafayette 
valgykloj, 9th St. ir Universi
ty PL, N.Y.C., visuomet atro
dė linksmas. Bet tai buvo 
linksmumas tik iš viršaus. Vi
duje' jį graužė nusiminimus ir 
beviltybė. Bėgyje dviejų metų 
jis neteko savo motinos ir 
dviejų brolių, kurie yra palai
doti Fairview kapinėse, visi 
vienoj vietoj. Ir štai, Vincent 
nuėjo ant kapinių ir nusišo
vė revolveriu.

Veikiausia ’ 
dė prie saužudystės. Jis pa
liko pačią ir šešius mažus kū
dikius. šeimynoje visuomet 
viešpataudavo 
svietui Vincent 
skusdavo.

Vincent buvo 
tis žmogus. Be

TH7* C”1’-1 jTP

Jau gatava ir siuntinejaima brošiūra’ “Krikščio- 
nybė ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. 'Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda įtik už 10 

.centų. ,
Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 

čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis ąpšvie- 
tos ir informacijų žiupsnis.

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ir jie 
.rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje.yra 
glėbiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytojas gaus atsakymą į tai, kaip kunigai at
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėly j laike 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama.Tąip^pąt,. kur.^ga- ^ 
Įima, reikia 'eitiiį -klęrikalų, ^tąutijiinkų vjr?mėnševikųį: 
parengimus ir■ ją parduoti.f^Tėgu ■ žmonės" sušipažįs" 
ta su bažnyčios role klasių<kųyoje. * *

Užsakymus tuojaus dupkiteTšiuo’ antrašu: “Dar 
bininkių Balsas,” 419 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

aukso rai- 
.. .. $1.50

U

46 Ten Eyck St., Ęrooklyn, Nf Y. •I

■. lie'ikalaųkite tuojaus, nes mažai jų y(ra ir greit visos išeis

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA,

Bell____
Keystone.

TELEFONAI:
--------------- Oregon
____ ,____  Main 9669

AMERICAN
i AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
j Bukite Savyštovūs—Išsimokinkite , Automobilių Biznio 
Mūši) Ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų ikarus. į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki-- 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą,1 višvien Veria žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininką, šoferių, mechanikų,' 
taipgi ir moteriškių klases. ' *
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta ’ New York City

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį 
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

Sere domis
K et vergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

dienų ir naktĮ

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIA UETUViy APTIEKA 
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabę. paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už; 76 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolft prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą.—kuris žmogui pagamina <lau£ rūpesčių ir sunkių ligų. ’ 

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegklirųa gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y,',
Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA jAPTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. V.

; Tel.: Juniper 9796 /
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___________________ ..„ORDER BLANK!_______________________ '•

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No-----
Miestas
Miestas

— Bt. ir Avė.
State.
State.

PiHTiS ro™
SYTI? AI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki KO P«nh» LAillA. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c!-.wv vvUiy

M. TEITELBAUM, Manadžeris
' Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidaro naujawdM 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūruin vandeniu • 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

RUSIŠKA

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utaminkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis,poringas miegojimui kambarys; 
taip? pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir DebeVoise Sts 
/TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. < 

Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
ŠIANDIEN VISI 
J PRAKALBAS

DĖŽUČIŲ diena ir 
DALINIMAS LAPELIŲ

Nepamirškite, kad šiandien, 
spalių 18 d., įvyksta rinkimų 
vajaus svarbios prakalbos, ren
giamos Literatūros Draugijos 
1 kuopos ir Darbininkų (Ko
munistų) Partijos Lietuvių 
Sekcijos. Kalbės lietuviškai 
dd. Prūseika ir Bimba, o ang
liškai d. W. Weinstone. štai 
kokie klausimai bus gvildena
mi:

Kodėl komunistai dalyvau
ja rinkimuose?

Komunistų Partijos ir kitų 
partijų programos šiuose rin
kimuose?

Ar bus panaikinta bedarbė, 
išrinkus demokratus arba re- 
publikonus?

Ar Jungtinės Valstijos nori 
nusiginklavimo ?

Ar AL Smithas legalizuotų 
mūnšainą ?

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos ir 
“Laisvės” vajai ir ką mes turi
me daryti ?

Ir dar visa eilė svarbių rei-

Ateinantį šeštadienį ir sek
madienį bus rinkimas aukų 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos kampanijai. Tai bus taip 
vadinama “dėžučių diena,” 
nes aukas rinks gatvėse ir pa
lei stubas.

Rinkimų kampanijos išlai
dos didelės, o partija pinigų 
neturi. Taip pat vien tik par
tijos nariams sudėti tiek pini
gų labai sunku. Todėl reikia 
eiti ir rinkti aukas. Ir būtų 
galima daug surinkti, jeigu tik 
visi partijos 
vumą.
• Ateikite į 
po num. 56
ir gausite dėžutes ir įgalioji
mus aukas rinkti.

Sekmadienio rytą, tarpe 10 
ir 12 vai., vėl bus dalinimas 
partijos lapelių. Pereitą sek
madienį tik kelius tūkstančius 
teišdalinome ir tiktai mažą da
lį Brooklyno apdengėme. Ma
žai draugų bei draugių teat
ėjo dalinti. Dabar tie drau-

kalų bus iškelta ir apkalbėta | gaį turi pasirodyti prieš sek
ėjose prakalbose.

Prakalbos įvyks Miller’s 
Grand Assmebly svetainėj, 
kampas Grand St. ir Haveme- 
yer St.> Brooklyne. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Rengėjai.

nariai imtų daly-

partijos buveinę 
Manhattan Avė.

IS R1DGEWOODO

rašy- 
kolo- 

27 d.

Jau buvo “Laisvėje” 
ta apie rengiamą mūsų 
nijos kuopų vakarienę, 
spalių, Degulio ir šapalo sve
tainėje, 147 Thames St.

Dar kartą, draugai, prašau 
jūsų, nesivėluokite ir iš anksto 
nusipirkite tikietus išvengimui 
nemalonumų. Reikia iš ank
sto žinoti skaičių mūsų daly
vių ir kiek reikės valgių^ Už- 
tikrinam, kad vakariene bus 

' puiki. Tikiu, kad visi daly
vavusieji pirmesnėse ri’dge- 
woodieciu rengiamose vakarie
nėse, tai patvirtins.

Būkite visi, jauni, seni, maži 
ir dideli, o visi gausite ska
niai pasivalgyti, linksmai pasi
šokti. Prie tam, ir programa 
bus graži.

' Ligi Pasimatymo.

cijos komitetą šiandien, spalių 
18 d., ir aiškintis, kodėl nebu
vo lapelių dalinti. Vadinasi, 
tie draugai gaišina savo laiką 
ir laiką komiteto ir dar susi
lauks bausmės, jeigu neturės 
geros priežasties neatsilanky
mui pereitą sekmadienį.

šį sykį laiškai nebus siun
tinėjami nariams delei lapelių 
dalinimo ir užteks pranešimo 
spaudoje.

Beje, kartu bus dalinama 
palei stubas ir kalbiniai laik
raščiai, taip pat ir “Laisvės” 
specialis rinkimų vajaus nume
ris. Vieni draugai eis lapelių 
dalinti, o kiti laikraščių.

A. Bimba, 
Sekcijos VI Organizatorius.

KUR BŪSITE 
NEDĖLIOJĘ?

AR ŽINOT, KADA 
BUS “PIRŠLYBOS?”

So.

žinoma, niekur kitur, kaip 
tik maspethiečių vakarienėje, 
nes ten bus galima smagiausia 
praleisti laiką ir pavalgyti 
skaniausių valgių. Taigi, visi 
dalyvaukite, kad paskui ne
reikėtų rūgoti, kad praleidom 
tokią puikią vakarienę.

Maspethiečiai tikrina, kad 
bus puikiausia ir skaniau
sia vakarienė. Maspethiečiai 
savo prižadą išpildys. Tik ne
reikia vėluotis, nes šokiai pra
sidės 4 vai. po pietų, o vaka
rienė lygiai 8 vai. vakare. 
Tik nepamirškite, kad tas vis
kas įvyks nedėlioj, 21 d. spa
lių, National Hali, 91- Clinton 
Ave., Maspeth, N. Y.

Tu- 
bu- 
pu- 
pa- 
pa-

PASILINKSMINIMAS 
ATIDARYMUI BROOKLYNO 
DARBININKŲ CENTRO

tapo padaryta operacija ir iš
imtas kūdikis. Kūdikis svėrė 
penkius svarus. Vargiai kas 
tikėjos, kad iš mirusios moti
nos gimęs kūdikis galės gyven
ti. O tačiaus jis gyvena, tie
siog bujoja, gražus ir sveikas.

Penkias savaites vaikas iš
buvo ligoninėj, o dabar jį pa
ėmė už auklėtinį jo motinos 
brolis.

"LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJ0ZA1

žastis tame, kad airių tauty
bės žmonės apsvaigę džiaugs
mu, pasigeria. . . Ir žinai, vė
liau visko atsitinka, kas pada
ro gėdą šventai bažnyčiai. 
Nuo to neatsilieka ir kitų tau
tų parapi jonai.”

Well, Jersey City lietuviai 
turėtų nupirkti po molinį me
dalį tiem dviem lietuviam, 
Zutkiui ir Marcinkui, kurie 
atstovavo lietuvius šioje' su
klaidintų žmonelių; parodoje. 
Tai ne žertas, juk tai drąsa, 
pasiryžimas ir garbe!

PAJIEŠKOJIMAI

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

f

GRABORIUS

•WWW

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

, Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
našlės ai’ gyvanašlės nuo 35 iki 40 
metų amžiaus. Esu nusprendęs pirk
ti namų ir norėčiau užvesti ■> šeimy
niškų gyvenimų savo name.August 
Hintza, 341 So. 4th St., Brooklyn, 
N.Y. {249-251)

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

bus nedėlioj, 21 d. spalių ,po No. 1% 
Lynwood Avė., 2 vai. po pietų. Visi 
nariai ateikit ir nauj; ųriarių atsi- 
veskit. Sekretorius.

(248-249)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiy Rūsiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

IŠRANDAVOJIMAI(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)
REPORTERIS PAS 
“ŠVENTUOSIUS”

Pereitą sekmadienį reporte
riui teko matyti taip vadina
mą “Holy Name” parodą, ku
ri tęsėsi per kokį pusvalandį 
laiko, su daugeliu įvairių be- 
nų. Kunigų buvo privaryta gy
va galybė ir visi su atbulais 
kalnieriais, su augštomis šil
kinėmis skrybėlėmis. Stovi 
reporteris su savo ilga nosia 
ir seka visus praeivius, mąr- 
šuojančius po penkis greta, 

j Priežastis žiopsojimo buvo ta, 
ar nepamatysiu savo gerų tau
tiečių, atstovaujančių mūšų 
brolius katalikus, su savo šven
tomis asabomis.

Kelionė ilga, nuo Jersey Ci
ty Ferries iki West Side Park, 
keletas mylių. Kadangi da
lyvavo visos parapijos, tai 
maršuotojų buvo virš penki 
tūkstančiai. Pirmose eilėse 
ėjo kariuomenė, paskiau kuni
gai su savo parapijonais ir 
benais, ir kiekviena parapija 
su savo klebonu priešakyje. 
Reikia pasakyti, kad nekurios 
gana skaitlingos parapijos, ki
tos visiškai silpnos. Mat, mo
terų nesimatė nei vienos, tik 
vieni vyrai maršavo. Reporte
ris suteikia moterims kreditą, 
kad jos pasirodė protingesnės 
už savo tamsius vyrus.

Štai, žiūriu ir matau, žmo
gus medine koja kad jau žen
gia kartu su sveikais, stipriais 
vyrais, tai žengia. Stebiuosi, 
kodėl jisai nepaiso savo svei
katos ir taip save vargina? Iš 
virš penkių tūkstančių maršuo
tojų mačiau du juodveidžiu. 
Nieko stebelino, kad jie da
lyvauja kartu su baltaisiais 
parodoje. Bet stebėtina, kad 
juodveidžiu parapijos .neda
lyvavo, neigi jų kunigų matė
si, Tik, ot, du katalikystės 
patriotai įsimaišė ir marš.

Klausiu šalia stovinčio lietu
vio, kuris, matomai, irgi žiop
sojo, kaip ir aš: “Prieteliau, 
ar negalėtum man suteikti in
formacijų, kur lietuvių para
pija, kad nesimato parodoje? 
žinau gerai, kad čia randasi 
lietuvių bažnyčia ir klebonas, 
ir jeigu lenkai dalyvauja su 
savo keturiomis parapijomis, 
tai turėtų būti ir lietuvių pa
rapija atstovaujama.”

Mano užklaustasis pakrap
štė pakaušį ir sako: “Klebo
nas agitavo visus susirinkti į 
paskirtą vietą ir kartu mar
guoti, bet niekas iš lietuvių 
nesusirinko.”

Mums besikalbant, nagi, 
žiūrime, kas gi čia? Ogi pa
žįstamas lietuvis kartu su len
kais maršuoja! Tai buvo sa- 
liūninkas Zutkis. žiūrime, 
kad ir kitas ponas Marcinka 
traukia, 
kia, visą 

' parapiją 
lietuviai, 
bonas su 
kad pakėlus tautos vardą!

, Pasibaigus parodai, reporte
ris turėjo interviu su vienu da
lyvavusiu parodoje. Sakau 
jam: “Pasakyk, gerbiamasis, 
kas tas išlaidas padengia ir 
užmpka muzikantams? Juk 
jie veltui negi grajina?”

“Išlaidas padengia tie, ku
rie dalyvauja šioje parodoje,” 
atsakė jis. “Man labai pigiai 
atsiėjo, tik 50 centų. Kuris 
tik ima dalyvumą, turi pasimo- 
kėti kvoterį už šitą lazdžiukę 
su flagūte. Kitą kvoterį turi 
duot užsiregistruodamas da
lyvauti. Kitais kartais būda
vo išeina po dolerį ir nąt pen
kis. Taip, kad parapijos dar 
padaro pelno is demonstraci
jos.” y

“Bet gal jau bus paskutinė 
paroda šiemet,” užbaigė liūd
nu balsu.

“Kame dalykas?” kiaušiu.
“žinai, prieteliau. Augštie- 

ji bažnyčios viršininkai mano

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CAMBRIDGE, MASS.

Labai Svarbios Prakalbos!
Rengia A.L.D.L.D. 8 kuopa, Cam
bridge, Mass., nedėlioję, Spalio-Octo- 
ber 21, 1928, Main St. Hall, 649 
Main St., Cambridge, Mass. Pra
džia kaip 1:30 vai. po pietų. Kal
bės R. Mizara, kų tik pargrįžęs iš 
Argentinos. Todėl daug kų pasakys 
apie Argentinos lietuvių gyvenimų n* 
apie viso pasaulio darbininkų padėtį, 
o ypač Lietuvoje. Taipgi bus ir pa- 
marginimų. Įžanga Visiems veltui.

Visus kviečia Rengėjai.
(249-250)

CLIFFSIDE, N. J.
Didelis ir linksmas balius paminė

jimui 10-ties metų sukaktuvių. Ren
gia L.D.S.A. 68 kuopa, atsibus nedė
lioj, 21 d. spalių, 1928, Carrello sve
tainėj, Walker St., prie pat Palisade 
gatvekarių kelio, CliffsZde, N.J. Pra
sidės 3-čią vai. po pietų. Įžanga 
50c ypatai. Muzika po vadovybe V.. 
Retikevičiaus. Užkandžių ir visko 
kito irgi bus kupinai.

Užkviečia Komitetas.
(245-250)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susirinki

mas bus panedėlyj, 22 spalio, Liau
dies Name, 1214 Spring Garden St., 
8 vai. vakare. Vi,si nariai palikite 
pašalinius darbus ir ateikite į susi
rinkimų, nes kuopos atstovai išduos 
raportą iš 6 Apskričio konferencijos. 
Taipgi yra ir kitokių ’ svarbių reika
lų, kurie reikia apsvarstyti. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Org. A. G.
(249-250)

mažu

vakarė, j 
St. yra 
Komite-

HILLSIDE, N. J.
KAS PAMETeT pinigus su 

krepšeliu laike perstatymo veikalo 
“Trokštu Mirties,” 7 spalių, Hunga- 
rų svetainėj, tai atsišaukit po šiuo 
adresu:—A. Gasparaitis, 154 Ryan 
St., Hillside, N. J. (249-250)

ANSONIA, CONN.
Subatoj, 20 spalių, 6 vai. 

Samsono svetainėj, 9 High 
šaukiamas streikierių Relief
to susirinkimas. Visų draugijų de
legatai ir simpatizatoriai malonėkit 
atsilankyti paskirtu laiku, kad ga
lėtume viską aptarti pirm prakalbų.

Org. V. N.
(248-249.)

DETROITO Draugijų PrieŠfašistinė 
konferencija bus subatoj, 20 spa

lių, Draugijų svetainėj, ant 24 ir Mi
chigan Ave., 7 vai. vakare. Visi 
draugijų delegatai jsitėmykit dieną ir 
laiką ir atsilankykit, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Taipgi kurie tu
rit paėmę blankas aukų rinkimui, su
grąžinkite. Sekr. K. Terzienė.

(248-249)

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. V Rajonas rengia ra- 
naudai gražų balių subatoj, 17.

PASIRANDAVOJA kambarys 
geros ypatos, kad L T 

ku; aš prižiūrėsiu, 
ma matyt nuo 6 iki 
kites po No. 139 Stagg St., ant 2 
lubų, Brooklyn, N. Y. (249-250))

s del 
ir su vienu vai- 
Saviųinkę gali- 

9 vakarė. Kreip-

KAMBARYS ant randos; privatinia- 
. me name; mažoje šeimynoje. Su 

visais parankumais. Yra ir gara-, 
žius. Randa $6.00 savaitei. Puikio
je sekcijoje, šalę Jamaica ir paran
ku pasiekt iš New Yorko. 112-06— 
209th St., Hollis, L. L, N. Y. Tel., 
Ųollis 7303. (248-250)

PHILADELPHIA, PA.
PASIRANDAVOJA 2 gražūs kam-, 

bariai ant antrų lubų. Yra elekt
ra, su šiluma, randa nebrangi.—J. 
Depkūnas, 1732 N. Marston St.,
Philadelphia Pa. Tel., Stevenson
4658. (248-250)

šviesūs ir pa-
Yra vieta del
nebrangi. Pa-
Gaidis, 9507— 
N. Y.

(248-249)

PASIRANDAVOJA 5 
rankfls kambariai.

automobiliaus. Randa 
sinaudokit proga.—F. 
91st St., Woodhaven,

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

Darbų atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

KAS MANO PIRKTI arba parduoti 
namą, lotą arba kokį biznį, tegul 

kreipiasi pas P. Yustis, 9732—81st 
St., Woodhaven, N, Y., tel. Michi
gan 1711. (248-259)
PARSIDUODA Coffee Pot (Lunch

Room) prie dirbtuvių ir dokų. Va
karais nereikia vėlai būti, nedėlio- 
mis būna uždaras. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Kas norit lengvo 
ir gero gyvenimo pasidaryti, tai 
kreipkitės greitai, nupirksif pigiai. 
Pardavimo priežastį sužinosit ant vie
tos.—Columbia Coffe Pot, 131 Kent 
Ave., Brooklyn, N. Y. (249-251)

REIKALAVIMAI

Tel. Lackawanna lilt

Otto Meyer, M. D
245 Weat 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY 
. Ofiso, Valandos: 

Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
■ Nuo 6 iki 8 vakarais •

Nedaliomis nuo 11 (ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pAgal sutarti

l|"r1"" i
REIKALINGA VYRŲ IR MOTERŲ
Dirbt prie AVELIŲ ŽARNŲ (Sheep 
Casings). Geras, pastovus .darbas. 
Patyrusioms gera mokestis.! Drodel 
Company, 336 Johnson Ave., Brook
lyn, netoli White Street. Paimkite 
naujų’14th Street subway arba Wil
son Avenue gatvekarį nuo Williams
burg tilto, iki vietos. (246-251)
REIKALINGA VYRŲ IR MOTERŲ

Dirbt prie avelių žarnų. Geras, 
pastovus darbas. Gerai apmokamas. 
Drodėl Company, 336 Johson Avė., 
Brooklyn, netoli White Street. Paim
kite naujų 14th Street subway arba 
Wilson Avenue gatvekarį nuo Wil
liamsburg tilto, iki vietos.

(246-251)

J. LEVANDAUSKAS
,. GRABORIUS / u

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spipdulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th 'Street | 
i Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: • < 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-i 
madieniais tik sulyg sutarties.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
1 n t U t i ’ U : T 

f i r r J> I i t

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja’ ir.laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Fron9 Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
L. 

j°no 
lapkričio-November, Liet. Tautiškoj 
svetainėj, 928 E. Moyamensing Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. O nedėlioj, 
18 lapkričio, toj pačioj svetainėj į- 
vyks L. D. S. A. V Rajono konferen
cija. Todėl mes prašome draugijas 
ir kuopas nieko nerengti ant tos die
nos, nes kada du parengimai būna,

prastos.
V Rajono Valdyba.

(248-249)

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

bus nedėlioj, 21 spalių, Draugijų Sve
tainėj, 24 ir Michigan Ave., 10 vai. 
ryte. Draugai, šis susirinkimas bus 
labai svarbus, nes dabar vajaus mė- 1 
nuo. Todėl kiekvienas privalot at
eiti ir naujų narii) atsivesti. Taipgi 
privalot gauti nors vieną naują 
skaitytoją del mūs organo “Laisvės”.

X247-249)
WILKES-BARRE, PA.

Svarbios Prakalbos
Rengia A. D. P. ,spaliij 19 d., pėt- 

nyčioj, 7-tą vai. vakare, Concordia 
Hall, 91 So. Washington St. Kalbės 
drg. Lovestone, Amerikos Darbinin
kų Partijos sekretorius.

Drg. Lovestone yra tik ką sugū
žęs iš Rusijos ir žada daug svarbių 
dalykų pasakyti. Jis dar pirmutiniu 
kartu dalyvauja mūsų apielinkėj, to
dėl kviečiame kuo skaitlingiausiai at
silankyti.

Rengėjai.
(247-9)

ANSONIA, CONN.
“A.L.D.L.D. organizacija rengia 

prakalbas subatoj, 20 spalių, Samso
no svetainėj, 9 High St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbės vienas ge
riausių kalbėtojų L. Prūseika iš New 
Yorko. Vietos ir apielinkės lietu
viai, turite būtinai ateiti į šias pra
kalbas ir pasiklausyti žymaus kalbė
tojo, kuris mums paaiškins apie be
darbes, streikus ir tas nelabąsias ka
res, kurios ir vėl dantis galanda del 
prarijimo milionų nekaltų darbinin
kų. Todėl visi ir visos ateikite į šias 
prakalbas. '

Kviečia Rengėjai. 
; ; (248-250)

Pranešimas
Publikai

kad '

Mollyn’s Barber Shop«
ir

BEAUTY PARLOR
persikelia į naują vietą—nuo 463 
Lorimer St., skersai gatvę, ant 
GRAND ST., antros durys nuo

Ix)rimėr St., šalia aptiekos.

į UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bąt 
jau senai matčmėsi. i Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

tai pasekmės ir vieniems ir kitiems 
esti

šeštadienį, spalių 20 d., .ren
giamas šaunus vakarėlis atida
rymui Brooklyno Darbininkų 
Centro, kur bus ir komunistų 
partijos nauja buveinė, tai y- 
ra, 56 Manhattan Avė. Bus 
graži muzikos ir dainij pro
grama. Dainuos Lyros Cho
ro dvieilis kvartetas ,“Ufa.”

Visi lietuviai būkite šitame 
parengime. Pradžia 8 
vakare.

* Subatoj, 20 d. spalių, 
Brooklyne,‘bus perstatyta juo
kingiausia .komedija, kokią tik 
mes turime lietuvių kalboj, 
“Piršlybos.” Tą perstatymą 
rengia A.L.D.L.D. 147 kuopa, 
Columbia svetainėj, 736 3rd 
Avė., kampas 24-tos gatvės. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare, 
rime pasakyti, kad kur tik 
vo ši komedija lošta, visur 
blika pilnai pasitenkino ir 
geidavo, kad ji dar būtų
kartota. Todėl visi vietos ir 
apielinkių lietuviai nepraleis
kite šios progos, ateikite pasi
žiūrėti, nes kurie nebus, tie 
paskui gailėsis.

Taipgi dainuos ir Aido Cho
ras. Dabar choras išsimokinęs 
daug naujų dainų ir čia mus 
palinksmins. 
Aido Choras 
nereikia nei 
žinote.

Pasibaigus 
šokiai prie geros orkestros. _

Lošėjai bus iš Williamsbur-/ketverge, 18~ spalių’*

Apie tai, kad 
dainuoja puikiai, 
kalbėti, nes visi

EAST NEW YORK
programai bus{ a.L.D.L.D. 185 

svarbus, susirinkimaš
go.

Vienas Rengėjų.

“PIRŠLYBŲ” AKTORIŲ 
PATIKO NELAIMĖ

gru-Komedijos “Piršlybos 
pė jau rengėsi prie generalės 
repeticijos, kaip gavo žinią, 
kad draugui K. Kreivėnui 
dirbtuvėje mašina nukirto ga
lą piršto. Susidurta su keb
lia padėčia. Prie lošimo vis
kas surengta, o čia vienas ak
torius sužeistas. Prisiėjo pa
imti j draugo Kreivėno vietą 
kitą—^rg. Bieliauską, ku
ris j trumpą laiką tą rolę išsi
mokino'ir 20 d. spalių loš So. 
Brooklyne.

214 Perry Avenue

vai.

kudpos 
įvyks 

(Oct.), 
svetainėj po hum. 218 Van 
Sicklen Avė. Pradžia lygiai 
8 vaL vakare.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
yra svarbių dalykų apkalbėji
mui kaslink vajaus mėnesio, 
prakalbų ir t. t. Pribūkite 
garsinamu laiku. v

Iš MIRUSIOS MOTINOS 
GIMĘS KŪDIKIS GYVENA 
IR SVEIKAS

Rugpjūčio 29 d., New Yor- 
ko įigpninėn tapo atgabenta 
Jennie Keane, nėščia motina. 
Jinai taip sunkidi sirgo,) kad 
už Ž0 minučių po atgabenimo 
mirė. Tai buvo 10:30, vai. 
naktį

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

T
Tai ir viskas. Reiš- 
Jersey City lietuvių 
atstovavo du vietos 
Nepasirodė nei kle- 

didesniu savo vaisku,

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Street 
(Prie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

KUNDROTO M LIETUVIŠKI VAISTAI!
!iA rpdsų gerai Žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

•visokios *;mūsUį yifentąūcių vartojamos žolės, šaknys ir kitokiė naminiai 
įveistai.'Maigių Žmonės taip 'pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną'ligą. žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
gterikuslai ' patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai Ue- 

; tuvišklp žolių, šąknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
Įbridau paduotus., .Ga”1“--'* x* « -»---- »—1

; Apynių 
[ Aviečių uogų 
[Aidžių sėklukių 
'Brolelių 
! Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų ' 
čepronėlių 
čobrių 
Cyščių 
Dobilų ' l 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 1 , i. 
Dagilių 
Debesilu < • 
Garstyčių ‘ *

žinomą gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
irna; gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Grybelių . «
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Llsnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Pariišanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų - ' 
Rūtų 
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
šal mėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynbrių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane,

Tuojaus jai, negyvai, uždrausti tokias iškilmes.Prie-

Tel.) Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
i. J. Balti’ukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y. '

o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą. < t

Petras Kundrotą;,
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, i Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DE.YYNERIOS 75 CENTAI 

IPkoMe, Greenpoint 1017,
4

4 
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