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Hooveris Pribuvo į Ecuador
Bis-

barfdė nusižudyti

Vyras, 23 Metų Amžiaus, 
Suareštuotas 23 Kartus

KONSTANTINOPOLIS.
—šeštadienį visi Turkijos 
laikraščiai1 pradėta spaus-

; Priklausę prie 
(Komunistų)

FRANCU A NENORI Iš 
SIŽADĖTI SYRIJOS

Ar Norman Thomas Ku 
nigas?

Mirties Rausmė Vokieti-

Vestris Tyrinėjimo Pasekmes 
Paskelbs Trečiadienį

Išeina Kasdien, Apart

numirė 
minėj, De 
dienį apie 
Jam buvo 

i ja ant vi-

Smetona jau išjuokia tuos) 
kurie tikisi Vilnių atgauti iš 
Lenkijos per spėką. Girdi, Vil
nių lietuviai atsiims iš lenkų 
tik kultūros keliu. O tas ke
lias būsiąs labai ilgas, galėsiąs 
riusitęsti nuo 500 iki 1000 metų.

5. Nuo sekcijų konvencijų į 
miesto konvencijas renkama

Prasidėjo Darbininkų ir Vals 
liečiu .Korespondentų

• Kongresas >

.Praneša-
kad pereitą savaitę

p nulie- 
rangak- 

nenaudoja- 
Jie rėkia

išsireiškė, kad 
areikš-

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 
KONVENCIJA PRASIDĖS VASARIO 10.

oficierių, teisme sakė

50 Blaivybės Agentų 
Kaltinama Grafte

šeši maįnieriai tapo 
griuvėsiuose palaidoti. Ka
sykloj buvę tik šeši darbi-Į 

kuomet įvyko eks- Į

Turkijoj Spausdinami Laik 
raščiai Lotyniškomis 

Raidėmis

Vokiečiai Budavoja Milžiniš 
ką Orlaivį; Gabens 50 

Pasažierių

Smetonos Blofas.
Sovietų Muzėjai.
Ko Mokina Jūsų Vaikus? 
Darbininkams Lekcija. 
Viršperdirbis.

Rašo A. B.

Skeletas 100 Mihonų 
Senumo

GUAYAQUIL, Ecuador. 
—šeštadienį Herbert Hoot 
veris, kaipo Amerikos im-( 
perialistų atstovas, pirmu 
kartu savo šioj “draugišku-

Semipalatinskas, . Sovietų 
Sąjunga. — Nauji turtingi 
angliės laukai tapo atrasti 
Zaisansko srity, Semipala- 
tinsko provincijoj. Amglis 
yra tokios pat rūšies, kaip 
Don ir Kuznecko srityse.

vienas delegatas nuo kiekvienų 
lešimts geram stovy esančių 
larių arba nuo didesnės to 
skaičiaus dalies. r

6. Nuo miestų konvencijų ir 
sekcijų konvencijų į distrikto 
konvencijas renkama vienas Vi’ 
legatas nuo 25 narių arba* di
desnės to skaičiaus dalies.

Sovietai Atrado Naujus 
Anglies Laukus

Subankrutavo 417 Biznių 
Per Savaitę 

NEW’YORK “ 
ma, 
Jungtinėse Valstijose su 
bankrutavo 417 įvairių biž 
nio įstaigų. , ’

Fortes Gil Žada Palaikyti 
Draugingus Santikius su 

Amerika

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

BLUEFIELDS, W. Va.— 
Penktadienio Vakarą ištiko 
eksplozija Princess Poca- 

Coal Kompani-

Komunistų priešai labai ala 
savoja delei to,“ kad Sovietų vai 
džia parduoda užsieny, 
kamus buvusių ponų 
menis ir kitokius 
mus turtus 
bolševikai baigią naikinti Ru
sijos dailės kurinius ir t.t. Tuo 
tarpu ve ką sako faktai: Prieš 
revoliuciją visoj Rusijos impe
rijoj tebuvo 46 muzėjai, o šian
dien jų yra net 460. Ir visi 
jie pilni. Vienoj tik Maskvoj 
yra virš šimto muzėjų. Tuo 
tarpu New Yorko mieste tėra 
iki dvidešimts penkių.

PARYŽIUS.— Francija 
mano ant toliaus palaikyti 
Syriją savo rankose. Tą 
pripažino premjeras Poin
care atstovų bute, kuomet 
socialistas atstovas pareika
lavo, kad Francija apleistų 
Syriją;. kad savivaldystė 
būtų suteikta Syrijai ir kad 
tuo būdu Franci jos taksų 
mokėtojai būtų paliusuoti 
nuo naštos kelių šimtų mi- 
lionų frankų, sumokamų už
laikymui tos' armijos.

Poincare sakė, kad jeigu 
Francija atsisakytų nuo Sy- 
rijos, tai Tautų Lyga pa
vestų Syriją “tam tikrai ša
liai su imperialistinėmis 
tendencijomis.”

MASKVA.— Penktadienį 
čia prasidėjo šeštas kongre
sas ddrbininkų ir valstiečių 
korespondentų, Raudono
sios Armijos name.

Dalyvauja atstovai iš Vo
kietijos, Franci jos ir Čeko
slovakijos. Bucharinas kal
bėjo apie spaudos užduotis. 
Bell pasveikino kongresą 
varde Komunistų Interna
cionalo.

AMSTERDAM, Holandi- 
ja.— “Telegraaf”, vietos se
nas laikraštis, penktadienį 
patalpino straipsnį sąryšy 
su mirčia Vokietijos admi
rolo Scheer. Jame nurodo
ma, koks ex-kaįzeris buvo 
bailys—bijojo vykti su ka
riniu laivynu atakuoti Ang
lijos laivyną 1918 metais.

Laikraštis sako, kad spa
lių mėnesį, 1918 metais, Vo-

BERLYNAS.— Profeso
rius Junkers budavoja mil
žiniška orlaivi, kuris bus v v 7
vadinamas “skrendantis 
viešbutis”. Jis galės gaben
ti 50 pasažierių.

Sparnai bus iki astuonių 
ar daugiau pėdų storumo, 
ir juose bus įtaisyta pasa- 
žieriams vietos.

Orlaivis turės keturis mo
torus. Du motorai bus Įtai
syti sparnuose.

Tai bus naujos rūšies or
laivis. Sakoma, bus užbaig
tas iki sekančio pavasario.

Įvyks New Yorke; del Technikinių Priežasčių Nacionalę 
Konvencija Turėjo Būt Atidėta Vėliau . t

DETROIT, Mich. — čia 
tapo susekta didelė šaika 
degtinės šmugelninkų. Įvel
ta apie 50 Jungtinių Valsti
jų muitinės inspektorių ir 
blaivybės agentų. Devyni 
inspektoriai suareštuota. 
Jie kaltinami konspiracijoj 
pagelbėti butlegeriams slap
tai gabenti degtinę į Jung
tines Valstijas.

j Darbininkai Visų Salių, 

I Vienykitės! Jūs Nieko 

i Nepralaimėsit, lik Re- 

j težius, o Išlaimėsit 
j Pasaulį!

nematė jo per visą tą laiką. 
Pamačius ligoninėj nu
sprendė nužudyti ir pati 
nusižudyti.

Evans žmona išsireiškė, 
kad panele King buvo pro
tiškai suirus. \

Tarp nursės įvairių daik
tų atrasta daug iškarpų iš 
laikraščių apie policisto 
Evans padarytus areštus. 
Tas parodo, kad ji buvo la
bai jį įsimylėjus.

Kaunas.—Iš politinių kali
nių išmesti liko Baveris Pet
ras, kaip išdavikas (jis buvo 
areštuotas Daukanto gatvėj), 
ir Skrebulis, kaip aiškus revo
liucinių darbininkų priešas, 
kuris į politinių kalinių eiles 
neša dezorganizaciją.

Vokietijos reichstagas priėmė 
įstatymą, įvedantį mirties baus
mę Vokietijoj. Socialistai irgi 
balsavo už šitą sumanymą, tik 
su tuo pataisymu, kad moterys 
nebūtų baudžiamos mirčia. Na, 
o socialistai ginasi, kad jie esą 
iš principo priešingi mirties 
bausmei. Klasių kovai aštrė
jant, socialistai siunčia* savo 
nėlaimingus “•principus” į gur
bą vieną po kitam ir vieną po 
kitam užgiria buržuazijos bū
dus žudymui darbininkų. Kaip 
diena aišku, kad Vokietijoj mir
ties bausmė bus atkreipta tik 
prieš darbininkus. HUNTINGTON, L. L - 

James Wallace, 23 metų am 
žiaus, suareštuotas 23 kar 
tu. Buvo nuteistas 16 kar

tų Amerikon, išlipdamas 
čia iš karinio laivo Mary
land. Eęuadoro prezidentas 
ir\ kiti .valdininkai 
mingai pasitiko.

MEXICO CITY.— Emilio 
Portes Gil, kinas penktadie
nį po priesaika užėmė pre
zidento vietą, savo prakal
boj pasižadėjo palaikyti 
draugingus santikius su 
Jungtinių Valstijų imperia
lizmu.

Gil yra advokatas. Jis 
buvo vidaus reikalu minis- 
teriu.

Vienas “high school” studen
tas parsinešė namo užduotą 
lekciją, kurioj mokytoja reika
lauja penkių priežasčių del at
siradimo Amerikoj bedarbės. 
Minimas studentas pirmon vie
ton pastatė sekamą priežastį: 
“Amerikoj yra bedarbė todėl, 
kad darbininkai tingi dirbti.“ 
Nesijuokite, bet ant rytojaus 
mokytoja jam davė 95 nuoš. 
kreditą už tokį “gudrų” bedar
bės klausimo išrišimu.

Chicagos “Naujienos” labai 
pyksta ant mūs, kam mes Nor
man Thomasą, buvusį socialis
tų kandidatą į prezidentus, 
“krikštijame” kunigu. Jos sa
ko, kad jau dešimts metų kaip 
Thomas nieko bendro nebeturi 
su kunigyste. O bet, girdi, jį 
bolševikai “šmeižia” ir tiek.

Tik vienas klausimas “Nau
jienoms”: O kodėl neparodote, 
kur ir kada Thomas atsižadėjo 
kunigystės? Mes nežinome, ar 
Thomas laiko mišias kožną 
dieną, ar ne. Tai jo privatiš- 
kas biznis. Bet štai faktai: 
Socialistų partijos angliškas 
organas “The New Leader” 
niekados neužginčino Thomaso 
kunigystės. Pats Thomas 
kados ir niekur neatsakė 
munistams ant primetimo 
kunigystę.

New York “Times”, spalių 
28 d., 1928 metų, telpa ilgas 
straipsnis, įkvėptas socialistų, 
baisiai giriantis Thomasą. 
Straipsnio angalvis skamba: 
“Socialist strategy aims to keep 
gains.—'Norman Thomas, Par
ty’s presidential candidate, has 
place on ballot in forty one 
states—Is a Presbyterian Cler
gyman editor.” Pačiam straip
snyje randame: “Mr. Thomas 
himself is a Presbyterian cler
gyman“ (lietuviškai: Ponas 
Thomas pats yra presbyterijo- 
nų kunigu). '

“Padėkavonės” dienoj, New 
Yorke, Carnegie svetainėj, not 
dešimt religinių sektų suruošė 
ceremonijas, kad padėkavojus 
savo dievui už visokias “geya- 
dėjystes”. Tarp kitų kunigų, 
ten “pryčino” ir kun. Nprman 
Thomas, žiūrėsime, ar dabar 
“Naujienos” sugrąžins Thcma- 
sui kunigo titulą, kurį buvo nuo 
jo nupiešusios.

cierių ir įgulos narių. Tie 
žmonės, sakė jis, kovojo 
kaip jie geriausia galėjo. 
Toliaus jis sakė, kad jis 
specialiai atvyko iš Angli
jos kalbėti už Vestris ofi- 
cierius ir darbininkus, kad 
juos apginti.

O kas liečia Vestris nu
skendimo priežastį, tai jis 
sakė, kad nei jokis žmogus 
negali sužinoti tikros nu
skendimo priežasties.

Taipgi jis sakė, kad ir ka
pitonas nebuvęs kaltas toj 
nelaimėj.

DENVER, Colo.— Šiomis 
dienomis panele Faric King, 
35 metų amžiaus, iš meilės 
nušovė policistą Robert K. >:hontas 
Evans, vietos General ligo-i jos kasykloj McDowell ap 
ninėj, kur ji dirbo už nursę. skrity

Evans, dalyvaudamas už
puolime ant butlegerių, ta
po pašautas ir buvo nuga- 
jbentas į ligoninę. Panelė 
King su juo buvo ilgai nesi
mačius. Jam bemiegant ji 
paleido šūvį jam į galvą, 6 
paskui bandė save nusižu
dyti; paleido sau kulką į 
krūtinę, bet daktarai sako, 
kad ji pasveiks.

Pirma, negu ji nušovė pa
cientą, ji parašė porą raš
telių. Vienam iš jų ji sako:

“Tu priklausai man ir aš' 
negaliu be tavęs ilgiau gy
venti. Per penkis metus aš 
laukiau tos progos ir ji, pa
galios, atėjo.”
Kitam raštely, adresuotam 

jos broliui, ji prašo palai
doti ją tuo pačiu laiku ir 
arti prie Evanso.

Apie vienuolika metų at
gal jiedu mylėjosi. Kuriuo 
laiku po to Evans įstojo į 
armiją ir buvo pasiųstas į 
Francija. Po karo jis vėl 
su ja susitiko, bet jų meilės 
ryšiai nutrūko penki metai

kymą atakuoti į Anglijos lai
vyną. Admirolas Scheer, 
kuris tuo laiku buvo vy
riausia galva vokiečių lai
vyno generalio štabo, suti
ko vykti, bet tik' su ta są
lyga, jeigu ir kaizeris kartu 
su juo vyks*ir >įš vardo už
ims vyriausią komandą?

Tuo klausimu admirolą 
Schėer rėmė augštieji Vo
kietijos admirolai ir genero
lai. Admirolas von Tii^pitz 
'smarkiai tam pritarė, aiš- 
. kindamas, kad kaizerio vy
kimas su laivynu į mūšį 
“suvienysiąs virtis gyvento
jus apie.s^4-“”1

Kaizeris 
jis sutinka vykti, 
damas, kad .jis negali suma
nyti. prakilnesnės mirties, 
kaip žūti vadovaujant lai
vyną bandyme apginti savo 
sostą.

Viskas jau buvo prireng
ta. Admirolas Scheer išvy
ko į Kiel. Laivynas buvo 
prirengtas išvykti.

O už dienos kitos vėliau 
kaizeris pasiuntė praneši
mą, kad jis nieku būdu ne
gali vykti su laivynu. Jo 
pranešimas pilnai nėra ži
nomas, nes admirol. Scheer 
sudraskė jį į šmotelius, 
idant žmonės nesužinotų, 
kad kaizeris bailys, kaip iš-, 

’sireiškė admirolas Scheęr.
O tuo pačiu sykiu kaize

ris reikalavo, kad laivynas 
vyktų be jo, bet admirolas 
Scheer su tuo nesutiko.

' Po to už kelių dienų pra
sidėjęs laivyne sukilimas.

LEAMINGTON, Anglija. 
—Miestely Harbury atrasta 
skeletas nepaprasto seno
vės triakio gyvūno. Kaulai 
yra 30 pėdų ilgumo.

Anglijos Muzėjaus eks
pertas aprokuoja, kad tie 
kaulai gali būt mažiausia 
100 milionų metų senumo.

Gelbėtojai dar tikisi juos 
gyvus atrasti.

SEATTLE, Wash.— čia 
gauta pranešimas, kad Ja
ponijos laivas Yogen Maru 
išgelbėjo 40 įgulos narių 
skęstančio Kanados tavori- 
nio laivo Chief Maquilla. 
Laivas ..palengva skepdo ir 
paliktas skęsti.

Darbininkų (Kpm.) Par 
tijos Centralinis Pildanty 
sis Komitetas išleido pra
nešimą, kad del technikinir 
priežasčių Partijos Nacio 
nalė Konvencija tapo'atkel 
ta ant vasario 1 d., 1929 
Pirmiau buvo paskelbta,' 
kad konvencija prasidės 
sausio 5 d. Konvencija 
įvyks New Yorko mieste.

I. Agenda
Nacionalės Konvencijos 

agenda (dienotvarkis) se
kama :

1. Raportas Centralinio Pil
dančio Komiteto (ekonominė 
ir politinė padėtis, Darbininkų 
(Komunistų) Partijos veikimas 
ir Partijos uždaviniai).

2. Raportas Nacionalio Pil
dančiojo Komiteto Jaunųjų 
Darbininkų (Komunistų) Ly
gos.

3. Raportas Komunistų In
ternacionalo šešto Pasaulinio 
Kongreso.

4. Raportas apie dešinumo 
pavojų ir trockizmą.

5. Raportas apie veikimą dar
bo unijose. ’

6. Parti jos. -organizacinės pro
blemos.

7. Darbas tarp negrų.
z 8. Karo pavojus ir kova 
prieš Amerikos imperializmą.

9. Rinkimas Centralinio Pil
dančiojo Komiteto ir Cent vali
nės Kontrolės Komisijoj.

Drg. ’V. Stukas iš Central 
Brooklyn©, N. )r< 
Brooklyn© ligę 
Kalb Avė., šeštą 
3 vai. po pietų, l 
padaryta operacj 
durių.

Kūnas randasi pašarvo
tas po No. 215 Sands St., 
Centrą! Brooldyne.

DrgįAStuĮkas buvo dar jau
nas vyįąs,^Į>e 37 ar 38 me
tą amžių 
Darbininl 
Partijos irt buvo, vienas iš

Nurse iš Meilės Nužudė Eksplozija Užgriovė 6 
Pacientą Miegant

veikliausių narių toj koloni
joj. Taipgi jis priklausė ir 
darbavosi kitose darbinin
kiškose organizacijose.

Skaudu mūsų darbininkiš
kam judėjimui netekti vie
no iš. veikliausių draugų.

Draugas Stukas buvo ve
dęs k turėjo šeimynų.

Draugai ir draugės ragi
nami kuoskaitlingiausiai da- vienų penkių geram stovy 
lyvauti šermenyse. • |riųj -

Apie laidotuvių dieną bus skaičiaus dalies, 
pranešta kitam “Laisves 
numery.

Dištriktas Distr. 
centrai

1 Boston
2 New York
3 Philadelphia
4 Buffalo
5 -Pittsburgh
6 Cleveland
7 Detroit
8 Chicago I
9 Minneapolis

10 Kansas City
12 Seattle
13 San Francisco
15 New Haven

Agrikultūrinis Distriktas, 
mark, N. D. 

Jaunų Darb. Lyga
4. Nuo dirbtuvių ir gatvių 

branduolių į sekcijos, miesto ir 
sub-distriktų konvencijas ren
kama vienas atstotas nuo kiek- 

’ esan
čių narių arba nuo didesnės to

Parėmimui to cituoja preziden
to Coolidge pareiškimą ir ra
ugina visus džiaugtis tais dide
liais raskažiais. Bet, girdi, yra 
ir tokių, kurie turtų neturi. 
Tiems “Times” cituoja bibliją, 
kuri sako, kad beturčiai irgi 
privalo džiaugtis, neš jų darbas 
aniems suteikė laimę. Pavy- 

kad dėt nevalia ir negražu. Tegul 
anie linksminasi čia, o jūs ap
turėsite užmokestį po mirties!

Nacionalio Darbdavių Susi
vienijimo prezidentas John E. 
Edgerton sako, kad Amerika

/"v x , • nu° 15 ikl Bedarbiai Bandė Nusižudyt30 nuos. daugiau produktų, ųe- ______
&uaužsZUdOtišita%adlu;' MILWAUKEE, Wis - 
privesianti prie didelio krizio. Būdami be daibo per kelis 

Edgerton siūlo liuosnoriai už- mėnesius, John Chimelows- 
darineti nuo 15 iki 30 nuoš ki, 26 metų amžiaus, ir Bau- 
prastesnių dirbtuvių, kad tuo-'rine Morrow, 17 metų am- 
mi išvengus viršperdirbimo.. O žiaus, bartdė nusižudyti, 
kad uždarymas dirbtuvių išmes 
dar kelius milionus darbininkų 
iš darbo, tai Edgertonui ir ki
tiems pramonininkams negal- 
yoj. Mat, amerikoniškoj socia
listų garbinamo j demokratijoj 
darbininkų likimas neįmanys 
domėn. Viskas, kas čia svar
bu, tai kapitalistų pelnai.

NEW YORK.— Penkta-' 
dienį užsibaigė, tyrinėjimas 
laivo Vestris nelaimės. Ka
pitonas E. P. Jessup, atsto
vaujantis Amerikos valdžią 
kaipo laivininkystės eksper
tas, ir kapitonas Henry 
McConey, atstovaujantis 
Anglijos valdžią, paskelbs 
savo raportus sekantį tre
čiadienį. i

Jungtinių Valstijų kOmi- 
sionierius Francis A. O’
Neill, prie kurio buvo veda
mas tyrinėjimas, paskelbs 
savo raportą po ekspertų 
pranešimo, pranešdamas, ką 
jis surado tyrinėdamas.

Prieš tyrinėjimo užbaigi
mą Federaliam Name kapi-

William H. Combs,“Padėkavonės” dienoj N. Y 
“Times ”-davČ savo nelaimin
giems skaitytojams labai įdo
mų ir pamokinantį editorialą

A-1 dinti lotyniškomis raidėmis, 
• vietoj arabiškų, i

Turkijos ivaldžia kiek lai
ko atgal^ išleido patvarky
mą, kad"Turkijos gyvento
jai išmoktų lotyniškomis 
i raidėmis skaityti, ir tam da^ 
ve laiko tris mėnesius; Ta- 
Čiaus manoma, kad į tą lai
ką labai mažai žmonių • teiš
moko. Todėl didelis skai
čius gyventojų negalės pa
skaityti dabar leidžiamų 
laikraščių.

II. Atstovybės Pamatas
1. Delegacijos nuo branduo

lių turi būt renkamos vaduo
jantis duoklių sumokėjimu lai
ke rugpjūčio, rugsėjo ir spalių 
mėnesių, 1928 m.

• 2. Atstovybė nuo Distriktų 
Konvencijų į Nacionalę Kon
venciją turi būt-paremta abel- 
nu skaičium sumokėtų duoklių 
distriktuose laike rugpj., rugs.
ir spalių mėnesių, 1928 m. Nuo tonap 
kiekvieno šimto geram stovy generalis manadžerius Ofi- 
esančių narių arba nuo didės- cierių Federacijos, atsta- 
nės to skaičiaus dalies renkama vaujančios 9,000 Anglijos 
vienas delegatas į Nacionalę prekybinio laivyno kapitonų 
Konvenciją

3. Tuo pamatu distriktai tu- prakalbą varde Vestris ofi 
ri teisę rinkti sekamą atstovy
bę į Nacionalę Konvenciją: .

Delegatų
skaičius



Motina ją nešiojasi ant rau-

PLYMOUTH, PA

L.

Unijos Rėmėja.

GARDNER, MASS
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nau pas tūlus savo pažįstamus 
ir radau į jų šeimyną įstojusią • 
vieną naują narę. Palinkėjau '■ 
jaj geros kloties naujoj drau
gystėj it tėmiju1 naujokės ypa- 1
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APŽVALGA
ir girdėti 
silavinusių, 

dainininkų

(los ‘išlysdavo per plyšf tų at

—Lenino Raš- 
Dalis II, pusi.

ar 
augščiau- 

talentin- 
dainas, 

, kvarte- 
koncerte

revoliucijos ir pi
liečių karo veikia su bolševi
kais. šiuo laikotarpiu Trockis 
pa arsėjo kaipo karo^ komisa
ras. Daugelis net da'rbininkų 
klaidingai supranta Trockio ro
lę Raudonosios Armijos buda- 
vojime. Daugelis kartoja bur
žuazinę kalbą, būk Trockis su
organizavo Raud. Armiją. Tai 
yra klaida. Jokis asmuo netu
ri tų gabumų, kad sudarius to
kią spėką, kuri yra sprendžia
masis faktorius klasių kovoje. 
Raudonoji Armija yra ne Troc-
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Chorai, vadovaujami V. ŽGko. 
Jaunų vyrų Oktetas Ufa irgi 
smagiai užtrauks.

Užtat su džiaugsmu kviečia
me draugus j “L.’* koncertą 
ne tik iš Brooldyno, bet ir iš 
tolimesnių, miestų ir miestelių.

Jau turime žinių, kad bus 
svečių iš Wilkes-Barre ir iš ki
tų tos apielinkės miestų. Iš 
Philadelphijos, drg. Galkaus 
pranešimu, atvažiuos nema
žiau 30 ypatų. Drg. R. Mer
kis jau senai pareikalavo ti-

•/' šešių Mėnesių Nuotaka, (
Aną dieną, pasinaudodama 

liuoslaikiu, įsėdau į traukinuką 
ir tik šmakšt pro apačią - Hud
son o upės ir aš jau Hobokene.

LITHUANIAN DAILY LAISVĖ 
Published by

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, INC, 
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y. Nepučiamę, bet šaltai, teisin

gai pasakome,, kad šiemet 
“Laisvė” duos puikiausį kon
certą. Rusų profesionalų dai
nininkų operetiška grupė, yra 
nepaprastas vaizdas. Retas 
kuris iš darbininkų turėjo pro
gos įžengti į operą vienur 
kitur 
šiai i 
giausių 
dainuojamas sikstetų 
tų ir t. t. “Laisvės” 
girdėsime tą viską.

Svarbiausia tai, kad

“bar b/ekados ir nei Vienu svar-| proletarinės 
besniu marksizmo klausimu Troc
kis -neturėjo stiprios minties, visa
dos W ‘ .
kitų skirtumų ir perbėgdavo iš 
vienos pusės kiton.”—Lenino Raš
tai, Tomas XII 
536-537.
Pagalios ir Amerikoje sau ja

le Trockio pasekėjų išdrįso 
drumsti politinį darbininkų ju
dėjimą. Cannonas su keliais 
savo pasekėjais atvirai išėjo 
prieš Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partiją, Komin- 
terną ir Leninizmą. Cannonas,

seka'

ase kėli 
pašakytij

RKmM

$1.00

” kų bažnyčia mokina, kad išpa-| šia eilinių žvalgybininkų-šnipų

bolševizmu-Įeniniz-

Tikėjimas į pragarą ir į

j i

s'SSI PASTABOS

Nors minėtas asmuo yra la

vinai limpa, kaip smala.

♦tęs.

negatyvę tylaus^mo pusę gynęs niau katalikų bažnyčios žvalgy- 
net tokis asmuo, kaip genera- bihinkais buvo davatkos. »• Iki

prezidentas 
iškeliausiant

no, irgi linksmins mus. 
drai dainuos Aido ir Lyros

nų,” tai išrišimo 
pragarą pakliūsi, 
vergtas žmogus

nuolatos blaškėsi, 
liberalų prie menše-

Stankevičius pasiėmė 
platinimo, 

puikiai.

prašymu dainininkai pasiža
dėjo paimti rinkinį liaudies 
dainų, kurios mums, darbinin
kams, bus suprantamos ir pa
tinkamos? Jie apdainuos ir 
atvaizdins mūsų klasės žmo
nių gyvenimą ir vargus.

Ant laimės, šiame koncerte

Išpažintis turi dar in kitą 
reikšmę. Katalikų bažnyčia yra| 

įran-

tikybose, palaikomas

Išpažintis pas katalikus turi šistų valdžiai įtariamus žmo- 
labai didelės reikšmės. Katali-1 nes. Tokiu būdu davatkos lo-

ti visas šios šalies kolegijas. 
Todėl ir nedyvai, įcad čia taip 
sparčiai yra tobulinama įvąirūs 
mokslo studijavimo metodai.

Trikdąs.

prastas įmonininkas, bet^. jis 
kartu savotiška valstybė' valsty
bėj, kuri turi savo įstatymus, 
bausmes, net savo žvalgybą su 
žvalgybininkų gaujomis. Se-

įstaiga turi skelbti' ' -socializmo 
principus. Iš 532 baigiančių 
mokslą studentų,, už įnešimą 
balsavo 264, .o visi kiti prieš. 
1 Konservatyvai stebisi, kad

r eigas. 
naetUjper išpažintį lengvai gali^,v f įj

Juk net žiau- 
caro valdžios 

taip nežmoniškai j 
i politiniais ka-į turėsime progos pasigėrėti ta- 

1 lentais ir savo draugų daini- 
įninku. , Menkeliūniūtė-Januš
kienė, amerikonų scenos daly
vė, savo maloniu dramatiško

I soprano balsu smagins visus. 
F. Stankūnas, vien-atinis lietu
vių bąsas, kuris taipgi dainuo
ja amerikoniškuose teatruose. 
Česnavičiūtė, savo kiekvieno

Iš Londono praneša, kąd Ox- klauso kunigl^ ir 
ga susimylėję artt ju ir jaui^or<?° Universitetas ; patampąs 
jiems pradeda vykinti sočia-L Europoje. _ _ -------

- Pereitu savaitę LuVę^ čia su- ne paprastas naudotojų įrr.“
rengta debatai* klausimu “Ar ši kis.^ Katalikų bažnyčia; nę pa-

kad reikėjo teismo keliu su
stabdyti tokius pasibaisėti
nus policijos darbus, teikia 
labai prastą liūdymą Lietu
vos valstybei.
riosios Rusijos 
žandarai 1 
nesielgdavo su 
liniais!”
Tai tiesa, kurios niekas ne- > 

gali užginčyti. Bet mums I 
keista, kad “Naujienų” redak
torius tik šiandien tatai pa
matė. S. L. A. Baltimor.ės sei
me rezoliucijų komisijon buvo 
išrinkti pp. Grigaitis ir Bago- 
čius (trečia E. Jeskevičiūtė, 
kuri buvo mažumoje). Kuo
met atėjo klausimas priėmimo 
rezoliucijos Lietuvos klausimu, 
tai ji buvo priimta tokia, su 
kuria patys fašistai pilniausiai 
sutinka. Pasiteisinimui, kodėl 
socialistai Bagočius su Grigai
čiu taip elgėsi, “Naujienos” 
(Nr. 161) sako:
“. . .Politinėje rezoliucijoje 
kurią seimas priėmė. . . tiesio
ginio pasmerkimo Lietuvos 
valdžiai nėra. Rezoliucijų I 
komisijos dauguma susilaikė 
nuo tiesioginio smetonininkų 
smerkimo dėlto, kad ji neno
rėjo užgauti jausmus tų dele
gatų, kurie, dabartinei val
džiai pritaria. Taigi ponai 
tautininkai turėtų^ būti dėkin
gi seimo daugumai, kad ji 
su jais elgėsi džentelmeniš
kai.” .

-.-Vadinasi, kad 
jausmus” ___ _____
tams, socialistai Bag'očius su!

i Grigaičiu atsisakė pasmerkti 
. 'm La Ir* « 4 *» I i rrtiA

Hooverio “Socializmas” ir 
Mūsą Smalaviriai

Prieš rinkimus, gavusios 
riebiai apmokėti, “Naujie
nos” labai smarkiai agitavo 
už plutokratų ir žibalo šmu- 
gelninkų kandidatą poną 
Hooverį. Dabargi “Naujie
nos” (lapkričio 26 d.) svei
kina Hooverį, kaip socializ
mo vykintoją. Ve ką jos 
gieda

Išrinktasis 
Hooveris, prieš
lankyti Pietų Amerikos kraš
tus, padavė Jungtinių Valstijų 
gubernatorių suvažiavimui ap
svarstyti savo planą kovai su 

t nedarbu. Hooveris šitam rei
kalui siūlo sudaryti trijų bilio- 

• nų dol&rių fondą, kuris, atėjus 
“blogiems laikams”, turėtų 
but vartojamas viešiemsiems 
darbams, kad atleistieji iš 
fabrikų darbininkai gautų juo
se uždarbio.

Šita, busimojo prezidento 
[idėja, yra verta pagyrimo, 
nors ji ir nėra originate. • Ją 
jau s&niai skelbia socialistai. 
R et įdomu yra tai, kad Hoove
ris rinkimų kampanijos metu 
griežtai atakavo socializmą ir 
niekino pačią mintį, kad val
džia kištųsi į pramonės veika- ( 
lūs; o dabar, vos išrinktas į 
augščiausią valdžios vietą, ji
sai yra priverstas pats skolin
tis kai ką iš socialistų progra
ma nedarbo klausimu.

—" Valio, Hooveris “pavogė” 
socialistą programą ir įvy
kino Amerikoje socializmą!' 
Vaduojantis “Naujienų” ši-1 tuos žvėris, kankintojus Lietu- 
tuo džiaugsmu, Socialistų vos darbininkų ir valstiečių. 
Partija nebereikalinga. O 
kam jos reikia, kuomet Hoo-. 
veris jos programą 1 
Neveltui “Naujienos” tylėjo 
apie socialistų kandidatą 
kunigą Thomasą, o agitavo 
už Hooverį ir Smithą. Jos 
žinojo, ką jos daro. Jos 
puikiai, suprato, kad Grigai
čio socializmą daug greičiau 
jvykdins republikonai ir de- i 
mokratai, negu nusususi' 
Sodalistų Partija Mat, pas 
anuųs daugiau dolerių. O ~_____________ __
kur yra dolerių, ten smala-1 Lai daug pasitarnavęs žmoni-

arko Dr. Kaškiaučius atvyks 
su dideliu būriu. Iš Bayonne 
drg. f 
daug tikietų del 
Abelnai tikietaį eina

Koncertas įvyks Arcadia 
Hall, Halsey St. ir Saratoga 
Ave., Brooklyn, N. Y. J , -

Kurie dar ■ neturite tikietų, 
pasiskubinkite įsigyti. Vėliau- 
negausite gerų vietų.

Įžanga $2.00, $1.50, 
ir 75c.

Po koncertui šokiai 
žiant Prof. Retikevičiaus 
strai.

Sekančiuose dienraščio lei- 
sielai limpančiu lyrišku sopra- diniuose bus nurodymai, kaip 

Ben- privažiuot ir kur pasistatyti 
automobiliusf

dar keli mano, kad jie yra la
bai didelės asabos ir galės pa
diktuoti ne tiktai A.D. (K.) P., 
bet net ir Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijai ir Kominter- 
nui savo trockines pažvalgas, 
pakeisti leninizmą trockizmu.. 
Tačiaus labai apsiriko. A. D. 
(K.) P. Centro Komiteto Pol- 
komas 27 d. spalio prašalino 
tuos elementus iš. partijos, o 
Kominterno politinis sekreta- 

. riatas užgyrė tą žingsnį.
■ / išbrauktieji, kaip ir pridera 

vieton kreiptis

kio darbas, bet klasių kovos iš
davas. Raudonąją Armiją ne 
Trockis suorganizavo, bet pir
mosios eilės darbininkų klasės, 
vadovaujant Komunistų' Parti
jai. Bile asmuo, turintią šiek , , 
tiek gabumo, būtų galėjęs su-! ' *
vaidinti Trockio rolę, kada par
tija, kiekvienas jos aparato ra- kų ir pasakoją man apie jjos. 
čiukąs—sovietų valdžia, koope- atsiektus tikslus per šešis mė- 
ratyvai, darbo unijos, kiekvie- nesiūs jos darbuotės šitoj orr 
na darbininkų bei valstiečių įs- ganizacijoj. “Jau daugiau kaip, 
taiga, dirbo tam, kad sudarius metai nuo mano paskutinio išė-n 
apsigynimo jėgas, kad apsigy-ljimo ant pramogos,—parengi“ 
nūs nuo savų ir užsienio kontr-jmo ar teatro. Daug naktų, jau 
revoliucionierių ir imperialistų. 
Jeigu Trockis būtų miręs pra-

Hoovęrio “trijų bilionų 
dolerių fondas” yra gryna 
Apgavystė. • Jis neprašalins 
bedarbės. Neigi jis paleng
vins darbininkų būklę. Nė 
vieno dplerio nematys dar-

grie 
orke- renegatams,

[prie augštesnių įstaigų, tuojaus
0 džioje revoliucijos, vis tiek ji 

būtų ėjus savo keliu. Bet jei* 
gu nebūtų buvę Komunistų 
Partijos, tuomet ir šimtas 
Trockių būtų nieko nereiškę.

Net ir laike piliečių karo,' 
laike revoliucijos, Trockis darė1 
didžiules klaidas. Brest-L^tovs- 
ko taikos klausimu, Kolčako ir 
Denikino fronte, jo klaidas tik 
RKP. CK. pajėgė ištaisyti.

Partijoje Trockis nuolatos 
triukšmavo, kas metai sukelda
mas bent po du skandalu. Par
tija ilgai kentėjo, bet pagalios 
išvijo jį laukan.

Dabar kas gi Trockį garbi
na? Užsienyj įvairūs darbinin
kų organizacijų priešai, rene
gatai, 1 
Juk net tokis 
pirmiau naudojo' Trockį kaipo 
baidyklę, būk Rusiją valdą žy
dai, dabar kelia< jį į padangęs 
kaipo genijų. . ; < . . ,

Kaip kitur, taip ir Amerikoj, 
trockistai padarys žalos darbi
ninkų’judėjimui, tačiaus nepa
jėgė ir nepajėgs suskaldyti ti
krą revoliucinį darbininkų ju
dėjimą. Mūsų partija dar la
biau sudrūtės, sustiprės, atsi
kratydama nuo kenksmingo 
elemento. Eiliniai draugai ko
munistai, taip pat klasiniai su
sipratę darbininkai, turi apsi
žiūrėti, apsisaugoti trockistų 
saldliežuvavimo. • O geriausiai “ 
tą bus galima padaryti, skai
tant ir studijuojant Lenino 
Raštus. Kurie vartojame rusų 
bei anglų kalbą, skaitykime iš
tisas jų laidas. Kurie vartoja
me tik lietuvių kalbą, tiems pa
tarnaus LDSD. leidiniai, kurių 
viso yra met 17 tomų, gaunami 
“Vilnyje.”

Prie pabaigos. Amerikos 
trockistai sako: Maskvoj vie
ną rytą atrasta išklijuota troc
kistų atsišaukimai, reikalaujan
ti grąžinti Trockį į partiją, šis 
jų argumentas parodo, koki jie 
žiopli. Pagal jų supratimą, 
užteko kam priklijuoti kokį rei
kalavimą, ir jau pusantro mi- 
liono narių partija pildys jį. 
Juk tas tik parodo, kad trockis
tai SSSR.'neturi jokius įtakos, 
kad Trockis visai nusmuko, nie
kas jį viešai neišdrįsta užstoti, 
o proklamacijas gali ir, kontr
revoliucionieriai , padėĮi prikli
juoti.

Amerikoj darbininkų neprie
teliai džiaugiasi trockistų pasi
rodymu ir šaukia, kad Bolševi
kų Partija skilo. Nieko pana
šaus. Jeigu k41i elementai at
sidūrė už partijos sienų, tai'tas 
dar nereiškia, kad jau partija 
skilo. Partija žygiuoja, kaipo 
kūnas. Kas su ja, kas už le
ninizmą, kas pasiduoda tari
mams partijos ir Kominterno, 
tas draugas. Kas prieš; tiems 
vietos bolševikų tarpę, nėra. 
Partija yra revoliucinė, centra
lizuota ir disciplinuota organi
zacija, o ne kokis prūdas*

Lai gyvuoja Leninizmas! Ša
lin trockizmas-menšęvizmas, 
pridengtas kairiom frazėm!- 
. I^ai gyvuoja Kominternas ir 
jo Amerikinė Sekcija!

I). M. šoldUi^kūs.

nemiegojau ir dar daug ne
miegosiu,” — guodėsi motina., 
Gi šešių mėnesių kūdikis skėt
riojo rankytėm it Vištytis spar- 
nyčiais ir žiūrėdama tai į vie
ną, tai į kitą savo draugę, karts 
nuo karto šypsojosi.

Graži mergaitė, pratariau," 
žiūrėdama į sveiką, brandų kū
dikį. “O, kad tik dar gražes
nė būtų, kad tik greičiau už 
vyro ištekėtų.” pridūrė motina.

K. S. Lietuvaitė.

griebėsi siuntinėti laiškus, c 
pagalios išleido ir laikraštuką 
pUrvinimui Amerikos ir viso 
pasaulio komunistinio judėji
mo.

Suprantama, tarpe komunis
tų—lenininstų pasekėjų jie ne
ras. Kiekvienas komunistas, 
kuris yra susipažinęs su leni
nizmu, supranta, kad trockiz- 
mas tai yra social-deme&rati- 
nis oportunizmas, pridengtas 
kairiomis frazėmis ir nesutai
komas su 
mu.

Trockis 
mėtėsi nuo 
vikų, kartais prie bolševikų ir 
vėl prie liberalų. Drg. N. Le
ninas rašė šiuo klausimu seka
mai :

“1903 metais, Trockis buvo 
menševiku; 1904 metais atsi
skyrė nuo menševikų; 1905 m. 
vėl grįžo pas menševikus ir vėl 
puošėsi kairiomis frazėmis; 
1906 m. vėl atsiskyrė su jais; 
pabaigoj 1906 metų laike rin
kimų stojo užz bendrą frontą su 
kadetais, o pavasarį, 1907 me
tais, laike Londono suvažiavi
mo, kalbėjo kad skirtumai su 
Rože Luksenburg yra ‘greičiau 
individualio atspindžio, negu 
politinio krypsnio'. Trockis da
rėsi platformą šiandien iš idė
jinio bagažo vienos frakcijos, 
rytoj iš kitos ir todėl skelbė 
save stovinčiu augščiau abiejų 
frakcijų”—Len., Tomas XI, da
lis II, pusi. 292-293.

Gi 1914 m. d. Leninas vėl 
rašo: “Senieji dalyvautojai 
marksistiniam judėjime Rusi
joj gerai žino Trockio figūrą 
ir del jų nėra reikalo kalbėti 
apie ją. Bet jaunoji darbinin
kų karta nežino jos, ir kalbėti 
reikia, nes tai tipiška figūra.” 
Toliaus, nurodęs Trockio nuola
tinius blaškymus iš vieno loge- 
rio į kitą, Leninas tęsia: “Rei
kia, kad jaunoji darbininkų 
įkarta gerai žinotų, su kuom ji 
turi reikalą, kada su didelėmis 
pretenzijomis pasirodo žmonės 
absoliutiškai nenorintys skaity
tis ■ su partiniais nutarimais...' 
nei įsu prityrimais dabartinio 
darbinįnkų judėj'imo Rusijoj.” 
—Tbm.,XII, dalis II, pusi. 462.

Kai’o metu Trockis taip pat 
blaškėsi, kaip ir pirma. Tai iš
eina) prieš karą, tai vėl suderi
na savo linij'ą su oportunistais 
ir bųlševizmo priešais.

Įvyksta kovo revoliucija Ru
sijoje, nuverčiamas caras, Troc
kis ir ten parvykęs ilgą laiką 
dirba su bolševikų priešais. 
Vėliaus pradeda vėl kairėti ir 
stoja bolševikų partijon. Laike

žintis reikalinga tam,, kad pa- pareigas, o kunigai jų viršinin- 
dėt žmonėms taisytis nuo nuo
dėmių, kad padėt jiems išsisukt 
nuo pragaro ir pakliūt į dangų. 
Tai ne tiesa. ' Pirmučiausiai 
nei pragaro nei dangaus visai 
nėra.
dangų pas katalikus, kaip ir 
kitose
vien tam, kad geriau, lengviau 
būtų mulkint tikinčius. Tikin
tieji bijosis pragaro, norės pa
kliūti į dangų ir labiau klausys

kų. Tame didelis panašumas 
tarp katalikų bažnyčios ir žval
gybos. Toliau gi darbo meto
dai šiek tiek skiriasi. Papras
ta žvalgyba įtariamus žmones 
turi areštuot ir: pradėt tardymą, 
žvalgyboj. Katalikų, gi > bažny
čioj prasčiau darosi: patys 
žmonės ateina1 j tyažnyčią ir te
nai . spaviedojasi <išpažinties 
eina). “Spaviednyčia” (klau
syklą), tai kunįgo^vąlgybįųin* 
ko stalaš; Mo ? hešūžinbjo = šriit 
pas-davatka, tą rūpinasi iš
traukt už liežuvio kunigas, ži
nių gi traukimo metodai labai 
panašūs į žvalgybos: paprastos 
žvalgybos viršininkas grasina 
kalėjimu, kankinimais arba net 
į r kankina, o kųųjįgas grasina 
pragaru ir įvairiomis dievo 
bausmėmis. Toliau vėl eina 
šioks toks skirtumas/: žvalgy
bos Viršininkas savo auką pa
tupdo į kalėjimą, o kunigas sa
vo auką atiduoda paprastai 
žvalgybai, jei jis pamato pas 
“tikintį” politinį prasikaltimą. 
Daugelis žmonių pakliuvo į 
žvalgybą tik del to, kad, pasiti
kėdami kunigui, išplepėjo, kas 
nereikia jam plepėt. Kunigas 
sužinojęs, kad tas ar kitas žmo
gus platina- 'komunistų literatū
rą arba priklauso prie komuni
stų partijos, paprastai tūoj 
praneša žvalgybai.

Kunigai per išpažintį, ne tik 
tą žmogų klampina, kuris išpa
žinties eina) jei jis pasirodo ku
nigui politiniai neištikimu, jis 
klampina ir to žmogaus pažys
tamus ir kaimynus. Kunigai 
per išpažintį dažnai klausinėja, 
ar nei‘a pas- tave kaimynų ar 
pažystamų -kotnynigtų, ar pęplą- 
’tina kaš’noVs kbmiiAištų lapelių 
ir .nedirba panašių dalykų. 
Tamsus žmogelis, nieko . blęgo 
nemanydamas ii’ tikėdamas; 
kad kunigas niekąmnepapąsą-; 
kos, išple’pa jam.' Kunigui gi 
to tik in reikia. Jis surinkęs 
apsčiai žiPių arba prahkša "kur 
reikia ąr[ba per pamokslą įvar
dina. A

Klausykla, , tokiu būdu, yrk 
tardymo vieth, kur kunigui rū-z 
pi’ surinkt. apie tą ai‘ kitą žmo
gų davinių ne tik jo prasikal
timo priėš tikybą, bet ir prieš 
buržuazinę valstybę. Todėl ku
nigo reikia bijotis taip pat', 
kąip ir žvalgybininko? Ne tik 
komunistai, bet ir visi aplamai 
revoliucinįai darbininkai ir val
stiečiai .nepri Valo vaikščioti iš
pažinties. Komunistams net 
uždrausta vaikščioti. Kas vaik
ščioja išpažintin, to negalima 
priiminėt į slapias revoliucines 
orgatymeijas, znes jis tardymo 
Lai■<.iff v-i 
išdubti kūnigui-Ž valgybi ninku i

Svarbios Prakalbos

D. S. A. vietinė kuopa 
rengia prakalbas. Kalbės, 
draugė Karosienė, šilko audį- 
nyčių unijos tvėrimo klausimu. 
Draugai, ir draugės,, šis klausi
mas nebuvo da gvildentas įm^T 
sų apielhikėj, nors (jis yra ga- k 
na 'svarbus., j j . 11 j j s

Darbininkų, dirbančių ąudi- 
nyciose, padėtis labai sunki,, 
jie dirba sunkiai ir ilgas va
landas, už mažą atlyginimą, 
šie darbininkai neturi jokios 
organizacijos, kuri jiems pa-, 
dėtų kovot prieš tas neišpasa
kytai sunkias aplinkybes. Kas 
jiems būtinai reikalinga, tai 
uniją turėt kaipo įrankį, su 
kuriuo galėt pagerint darbo 
sąlygas ir palengvint gyveni
mo aplinkybes.

Dr-gė Karosienė yra gerai 
apsipažinus su audinyčiomis, 
nes ji per ilgą laiką jose dir
bo. Gruodžio 4 d., 7-tą vai. 
vakare, ji kalbės Polish Al
liance Name, 404 West Main 
St. Kviečiame visus draugus 
ir drauges atsilarikyti, ypač 
jaunuolius, dirbančius audiny- 
čiose.

“neužgauti kunigų' ir ' katalikų bažnyčios.' 
fašistiniams elemen- Tiesa, ir kunigų eilėse randasi 

tokių, kurie tiki ir į pragarą ir 
į dangų. Tai tie, kurie ver
gauja senovės prietarams, žy
mi gi dalis kunigų, net vysku
pų, netiki nei. į dangų, nei į vel
nią, nei į dievą. Bet jiems tas 
viskas reikalinga, kad lengviau 
būtų 'pavergt tikinčiųjų protą, 
o paskui pavergt ir kūną. Iš
pažintis irgi priklauso prie tų 
pat proto mulkinimo priemo
nių. Išpažintis padeda kuni
gams laikyt paklusnybėj savo 
parapijonis. . Išpažintis kartu, 
padeda buržujams, buožėms ir 
dvarininkams laikyt paklusny
bėj savo darbininkus ir apla
mai miesto ir kaimo varguome
nę. Jei neklausysi kunigo ir 
nenorėsi duot tiek aukų, kiek 
kunigas reikalauja, jei platinsi, 
arba tik skaitysi komunistų raš
tus, jei neklausysi “pono” ir 
reikalausi iš jo didesnės algos,. 
jei eisi prieš > fašistų valdžią, 
kad kovot (jei jos nuvertimo, 
tuoj kunigui į pagėlBą ateina iš
pažintis. Kunigas tuoj pasako, 
jei neklausysi kunigų ir “po- 

neduosiu ir į 
Tikybos pa- 
išsigąsta ir

Iš Anglijos praneša, kad Sir 
Ronald Ross, kuris 30 metų at
gal surado drugio perus, ku
riuos platina uodai, labai suny
kęs, nevaldo rankos ir kovoja 

i su mirčia.
Ačiū tam jo atidengimui, šios 

ligos užsikrėtimas tapo dikčiai

jai, vienok jam, kaip ir dauge
liui kitų mokslui atsidavusių 
bei žmonijos gerovei pasišven
tusių, sulaukus senatvės^ skur
das į akis žiūri.

Kad tą bado vilką nuo durų 
prašalinti, jis verčiamas išpar
duoti vienatinį ir brangiausi sa
vo turtą—archyvus, kurių ko-

bininkRi. Tą puikiai žino (lekcija dengė net tris gentkar- 
pats Grigaitis.

Kurie bando Įtikinti, dar
bininkus, kad Hooveris stai-

lio prokuroro, Lordo Holishamo, 
sūnus.

Svajone gali sijoti klynes 
(?—Red.) ir manyti, kad tai 
miltai. Bet realiame gyvenime 
ne visados taip išsipildo.* * *

buvo įrodyta, Yale Universiteto fiskalių 
kad tie policininkai kaliniame metų fondas pasiekė $20,993,- 
kankinti vartojo elektros vie- 000. Tai suma, kurios 50 me
las ir kitokius inkvizicijos tų atgal būtų pakakę finansuo- 

į pabūklus.’ 
į “Gerai, kad teismas galų 
į faM paėmė į nagą tuos Žvė

rie, pasfpuosusius podięininkų 
uniformomis-. Bet tas faktas,

lizmą, arbą ‘kad Hooveris 
virto socializmo šalininku, 
tie yra apgavikai, tokie pat, 
kaip pats Hooveris.

f „ ,a„ , ' ;

Pripažįsta, Kad Kankina, 
Bet Nesmerkia.

“Naujienos už lapkričio 20 
d., š. m., rašo:

“Žinia iŠ Kauno praneša 
apie keleto policijos valdi
ninkų pasmerkimą už politi
nių kalinių kankinimą, ži
nioje sakoma:

“ ‘Teisme

1905 m. didžiausila davatkų 
pareiga buvo rinkt visokias 
pletkas ir kunigams pasakot. 
Kunigas per davatkas sužinoda
vo, kas dedas jo parapijoj, kas 
į išpažintį nevaikščioja, kas ne
pasninkauja, kas kuniguę plūs
ta, kas “parmazonas,” kaip ge
niau sakydavo, net kas paleis* 
tuvauja ir tt. Nuo 1905 metų 
davatkų pareigos padidėjo. 
Joms prisiėjo sekt įą, kas cici- 
likauja, kas “bedieviškas” kny
gas skaito ir panašius dalykus 
daro. Dabar davatkų pareiga 
sekt komuništus ir aplamai Pa

ne tik savo priklausymą prie 
slaptos organizacijos, bet ir ki
tus įvardyt. O visi, kurie 
vaikščioja išpažinties, turi ži
not, kad po išpažinties jie gali 
atsidurti kalėjime, jei jie tenai 
nereikalingo papasakojo. Kas 
link kunigo, kuris per išpažin
tį veda politinį tardymą, .reikia 
žinot, kad- jis tuomet .faktinai 
pildo žvalgybos viršininko par-

M. Bergas. 
“Balsas” ; “ •

Lapkričio 25 d. įvyko pra
kalbos, kurias surengė A.L.D. 
L.D. 53-čia kuopa. Kalbėjo 
drg. R. Mizara. Jis plačiai 
paaiškino abelnai apie darbi
ninkų judėjimą ir ypatingai 
apie lietuvių darbininkų judė* 
jimą ir padėtį. Jo 
publjka pilnai pas 
Prie kuopos 
nauji nariai. .Reikia 
kad, prakalbos pilnai pa

Buvo renkamos ■ aukos 
padengimui. Aukojo 
mai: J. Imbrasas ir S. 
po $1; M. Šleiva, A. Zazas, 
Naginienė ir O. Adomaitienė 
po 50c Smulkių $5.56. 
$9.56.

“Laisvės” dienraščio kon
certas įvyks 15 d. gruodžio. 
Koncertas bus labai puikus, 
nes jame dalyvaus dainininkė 
Menkelįūniūtė, ' dainininkas 
Stankūnas iš Brook lyno ir kiti 
liętuvių tarpe pagarsėję solis
tai.

SKAITYKIT m PLATIN 
: KIT “LAISVĘ”
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LIETUVIS GRABORIUS

A JOURNEY THROUGH THE RUSSIAN VILLAGES
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Bell Phone, Poplar 754

Who treats ! hide behind the bushes

GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

Rožytė

ORĄ
PARDUODAM ANT LABAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ

Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen SuiteMACYS BROS. FURNITURE CO
labor

Driggs Avenues

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

Telephone, Greenpoint 2372

the 
the

anxious to 
one of the

which it 
thruout

one 
this 

land 
One

recess 
about 
room.

more m- 
Children 

126th St.,

INTERNATIONAL YOUTH DAY IN PHILADELPHIA

live much
and are not

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

them very

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

•‘LAISVE” .

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėje.

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite

Pečiai — Ice Box

children! We 
a real workers’

THE COMMUNISTS DEMAND FOR THE 
CHILDREN

Right of workers’ children to take part 
struggle.
Abolish all child labor under 16. The government must 
support the children now working.
The government must build more and better schools ™ 

working class neighborhoods and central schools ip 
farm neighborhoods, with free transportation.
Out with anti-labor, religious and military teachings 

in the schools. Children and teachers must have the 
right to organize! Abolish hitting children.
Free feeding ahd clothing for all the children in the 
schools. Build rest homes for workers’ children under 

workers’ control.,
Complete equality for negro children.

you about 
letter. To- 
a Russion 
some other

in the United States.
This ended the interesting 

program. There was a large 
number of Pioneers and 
youths, but I wondered why 
there were no Lithuanian chil
dren or elder comrades at 
such an important meeting 
although it *was advertised in 
the “Laisvė.”

From Luganski our 
led us through Artimosk to
wards Konstantinowka, the 
City of Industry. Because of 
bad railroad connections, we 
had to reach these places with 
an automobile. In this way 
we were able to see many lit
tle villages.

In the eight weeks of jour
ney through the Soviet Union 
we had seen many things that 
made* us very enthusiastic. 
But the sight of these villages 
astonished us more than any
thing else. Five of the fif
teen villages we saw’ had en- 
fi*ely new houses. The others 
had no more than 3, 4, 5 old 
houses left. Straw roofs are 
fast disappearing. We could 
see by the happy eyes of the 
people that this kind of gov
ernment pleased 
much.

We were very 
see the inside of 
houses and so w’e asked the 
chauffeur to stop at one of 
them. The peasant took us 
in gladly. I never imagined 
that house could ever be as 
^rick and span as this 
xvas. The peasant of 
house had received his 
during the Revolution.
of the boys suddenly popped 
this question

| Lietuvaiti
FOTOGRAFlSTB

Fotografuoju, Didinu Ir Numalla- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus : * »
Studija atdara kiekvieną dieną tr 

nedėlioniia nuo 9:38 ryte iki 
i po pietą

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencom BId’g.

PUBLIC 8QUARH 
Wilkes-Barre, Pa.

Each year the bosses spend young he is stopped from 
millions of dollars to build [ thinking about the wages of 
sports organizations to spread' 
thousands to run the Ameri
can Legion tournament. Why 
do the bosses spend so much 
money on sports ? 1

Everyone knows how miser
able and dull the life of the 
worker’s child, and how be
cause of this life the worker’s 
child grabs at any bit of fun 
it can get. The bosses kpow 
that every child likes to play, 
and that every child likes 
sports. With their millions 
they try to buy. the workers’ 
children away from their 
class, by building up sports 
for them. But the bosses have 
even more important reasons 
for spending so many million:; 
on sports.

The bosses use the sports 
to take the mind of the work
er’s child off the miserable

And so

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY
). BOSTON, MASS.

Rezidencija:
313 W. 3rd Street 
So. Boston, Mass. 
. Boston*0304 W.

In former Russia when the 
czar still reigned, there were 
practically no schools for 
workers’ children, 
the Russians could 
read nor write, 
said even at the 
the Revolution, 
one must learn 
write 
not be a victorious revolution

$1,000 Tik už 60- Gentį
Atsiųsk 60 centų, tai įgausi visokių 

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yrą pusiraukęs,

Most *of 
neither 

But Lenin 
beginning of 
that 

to read and 
otherwise there could

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyry ir moterų 
buvo sekpningai išgydyta

Specialis naujovjnis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nčjusiuose 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

DR. ZFN9 
110 EAST 161h ST, N. Y.

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

Ncdeliomis: 9 iki 4 po pietų

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

The New York Board of 
Health suddenly discovered 
that as many as 28 of every 
1,000 workers die each year 
on the East Side, which is the 
poor workers’ neighborhood 
of New' York. This is two 
times as many as die in neigh
borhood that is just a bit bet
ter. They do not (Jare com
pare, the number of deaths on 
the East Side, with the num
ber in the rich sections. But 
this is no discovery to the 
workers’ children—it is a well 
known story.

In this richest country of 
the world, which the workers 
have made rich, the workers 
have to live in such miserable 
conditions, that even life is 
not certain. Because ,of the 
unsanitary conditions, poor 
houses, no parks to play while 
young, long hours, bad food, 
the workers and the workers’ 
children get sick very easily, 
and die quicker.

Now that the report has

without the 
We must fight 
bosses’ sports or-

their Soviet Union. 
I’d • like to remain 

I said. That made 
When ask-

and older 
But people also went to the 

schools, in order to learn. 
These schools, however, can
not be compared with the 
German (nor with the Amer
ican) schools. In a letter 
about the pupils and teachers 
of their schools, Gerda writes: 

“I cannot tell 
everything in this 
day only about 
school, the rest 
time.

/his parents, and about other 
questions of the workers. In
stead the workers’ children 
learn to think only, of sports. 
The bosses also use these 
sports organi ation to spread 
war patriotism among the 
workers’ children. Part of 
the physical training is really 
military training 
uniforms, 
against the 
ganizations.

Workers’ 
'should build 
j children’s sports organization.
We must build our bodies to 

| be good fighters for the work- 
I ers, We will use our organ
isation for the workers and 
against the bosses.

I Join the Children’s Section 
of the Labor Sports Union. 
Organize teams and children 
sports clubs. For 
formation write: 
Section, LSU, 15 W 
New York City.

“The children 
more freely here, 
brought up with spankings, 
they don’t get hit for every 
little thing. Just think of that. 
The children are brought ’up 
much better without spankings 
and also are brighter students 
and they want to learn every
thing, and don’t need the 
rule of the stick. Naturally 
the way the teachers set to the 
children is much better. The 
teachers don’t talk a lot about 
the Kaiser, the King (or pat
riotic bunk) and about the bos
ses’ wars against the workers, 
but rather about the present 
Soviet Russia and workers’ and 
peasants’ movement. The older 
students study the history of 
the Party. Here in the schools 
they celebrate the workers’ re
volutionary holidays and in the 
Assembly Hall hangs the pic
ture of Lenin, the leader of the 
workers. The students have 
their own councils, where the 
children can decide what they 
want to do, and also the Pion
eers work freely among the 
unorganized children and are 
not watched by the teachers as 
we are, or ever more severely 
treated, but, on the contrary, the 
teachers help them. At 
time the children can go 
freely or remain in the

In the School there. 
Pioneer room and a room for 
the youth, where they can 
spend their free time. But how 
is a Pioneer or Youth room de
corated? First-, with the pic
tures or statues of Lenin. Then

Friday, Sept. 28, 1928, was! present system of militarism 
the International Youth Day. 
It was celebrated in Philadel
phia at the “New Traymore 
Hall” on Franklin and Colum
bia Avenue. There was a 
•wiry interesting program.
(į’omrade Miller, the chair

man, opened the meeting with 
the singing of the Interna
tional.

Alma Spritzman, a Pioneer 
graduate, read the War Mani
festo of 1915. After Benja
min Weiss spoke (another 
graduate), the Pioneer harmo
nica .quartet played a number 
of selections.

Herbert Benjamin, the dis
trict organizer, spoke also.

The most interesting part of 
the program was when twen
ty-one graduates from the 
Young Pioneers and Young 
Workers’ League boys and 
girls with red kerchiefs, 
marched to the stage singing 
“The Youthful Guardsmen.” 
Everyone stood up and as they 
S2RV the twenty-one “Youth
ful Guards,” they clapped 
with might.

The graduates went on the 
stage apd a mass recitation 
was given by them. The 
chairman said a few words 

,and asked the graduating Pio
neers, “Comrades, for the last 
time, give the Pioneer pledge. 
Comrades, are you ready?”

The graduates stiffened 
and briskly placed their right 
hand above their head and re
plied, “Always Ready,” and 
then ga^e the Worker’s 
pledge, “I pledge allegiance 
to the Workers’ Red Flag 
and to the cause for 
stands. One namč 
our lives, freedom 
Working Class/’ f 
1 ♦Then the happy graduates 
received their membership 
cardš. z

Comrade Sam Silver, a gra
duate, spoke.

Cheers were given to the 
future heroes of the class 
Struggle.

Comrade Finklestien, of the 
Parents’ Council, spoke to the 
graduates and then presented 
a large red banner with the 
worker’s emblem, the hammer 
and sickle embroidered in 
gold. A cheer was given the 
Council by the audience and 
the graduates.

Amid cheers the graduat
ing class marched off the 
stage singing “The Builders.”

About nine boys danced a 
“Machine Dance,” which was 
explained by Ahna Spritzman.

Paul Crouch spoke of the

Miserable Conditions Cause 
Death of Workers'

198-200 GRAND ST.,
Tarpe Bedford

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštį

* “RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metama tik—$3; Pusei------ >1.50

f

Pinigus siųskite American Exjjress 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Isidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
. Avellaneda, Bueno* Aires, 

Argentina

sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesriiagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nųp 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo šokančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro Valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kru
tinę, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

ausi vaist- 
žoiių, kurios jums sugrąžins sveika- 
... “ * ‘ >•
Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 

skausmus.
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą. 

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.
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route you better, the Czarists or 
Soviet Union?” At first 
peastnt was dumbfounded at 
the question, then seeing that 
it was a child who had asked 
it, he answered, “Who ever 
thinks of the Osar now when 
we have the land, hardly any 
taxes, and when we have a 
good government that is our 
own?” We soon tok our leave, 
but not before the peasant 
had sent his greetings to the 
German workers. I think 
peasants have a better 
than any of us imagine.

Near another village, 
stopped for ten minutes while 
the chauffeur was fixing the 
motor. The peasants came 
up, at first they were bashful, 
then they got bolder. I didn’t 
let this opportunity slip, and 
spbke to them. As soon as j 
they found out who we were, i 
they proudly asked us how we 
liked 
“Well 
here,” 
them very happy 
ed about the war the imperi 
al lists were preparingagainst And so the workers immedia 
Russia, they said 
the workers of all countries, the grown-up 
don’t want more wars. But people also 
when attacked, we will not

with wall newspapers in which 
are reports on what is wrong 
in the ąchool, that a teacher 
has not acted right towards a 
student or the opposite, and 
naturally, also good news as 
well as pictures of the revolu- 

every tion.
And what we do not have in 

our schools—that is the facto
ry activities- and the technical 

We, and tely established ’schools,'and works. There are shoe and 
metal and, for the g*irls, sew
ing classes, where they learn. 
These will also be instituted by 
us... Technical works is neces
sary in order that the students 
may .later as engineers help to 
build up the industries.”

Gerda.

PHILADELPHIA, PA.1023 MT. VERNON ST.,

been made—do we think that 
the bosses’ government will 
try to make things better for 
the workers? Will better 
houses be built, will more 
playgrounds be built, or child 
labor—the cause of so many 
diseases, be done away with? 
Of course not. We will only 
better our conditions by fight
ing for them.

Only in Soviet Russia, are 
the workers and their chil
dren being taken care of. On
ly under a real workers’ and 
farmers’ government will the 
workers and workers’ children 

. e of the U. S. have such condi- 
life,tions that will do away with 

e miserable conditions that conditions at home 
use such high death rates, | when the worker’s ..child is still

ligų. Atsiųsk 50c, tai 
tą, panaikins minėtas ligas

ūžimą ausyse, nuomarą,
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3.00
3.00

J. Aleksis, 
Centro Sekr

PITTSBURGHAS 
IR APIEL1NKE

M. Sta- 
Isrinkta 
M. Sta-

liko $3,751.19 
ALEKŠIS,

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų 
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

draugas
lyvavo, tai įvai-

ANGLIŠKALLIETŲVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie
Lyties Dalykus Kaina $2

Tai Tie Švelnūs Cigaro
Jūs Pageidavai

IG. BĖČIS 
A.L.D.L.D. Iždininkas.

j .Cleveland, 
r į Youngs- 
ten pasakytų

per

ranada, per

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelėj, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.

Sulig pareikalavimo šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderius)

PUOŠEIKA, Pirmininkas i. ALEKŠIS, Sekretorius
15 Union Square, New York City 157 McKinley > ve.. Brooklyn, N,

IO. BACHES, Iždininkas, Box IM, Union Co., Union, N. J.

Kriaučių darbai sumažėjo ir 
kontraktoriai vėl skubina nu
mušti darbininkams algas.

Libel rolmilis prastai dirba. 
Kai kuriuos skyrius paleido 
tik viena pakaita ir likusieji 
darbininkai turi dirbti nuo 10 
iki 16 valandų į dieną. Jeigu 
kuris darbininkas nenori il
giau dirbti, tai bosas liepia 
rytoj jau neateiti. Bedarbių 
yra užtektinai, tai ir bosai su

x Juos išdirba

STANLEY PAUL

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O 
Now York, N. Y.

Paterson, N. J., per J. 
Petronį
Grand Rapids, Mich., per
A. Jasėną
Winnipeg, Canada, per K.
Bliusių __

Viso
Balansas

Nesenai susitinku sandarie- 
čių kuopos iždininką ir klau
siu, kaip jų organas gyvuoja. 
Jis man atsako: “Ogi bala jį 
žino, nes kelintas mėnuo ne
matau ir nieko nežinau.“ Pa
skui klausiu, kaip jų kuopa 
gyvuoja. Atsako, kad jau 
viršaus metų, kaip neturėjom 
susirinkimo. Paskui pradėjo 
aiškinti, kad Dargis buvo at
važiavęs ir reikalavo sušauk
ti kuopos susirinkimą, bet jis 
atsakęs, kad jeigu nori, tai ga
li susišaukti, nes turįs automo
bilių ir galįs visus narius su- 
sivežioti. Jis gi neturįs auto- 
mobiliaus ir to nedarysiąs.

Taip ir reikia tokiems po
nams atsakyti.

Carnegie rolmilį jau baigia 
griauti ir naujai perstatyti. 
Per tą laiką du darbininkai 
žuvo, nes vieną geležis krisda
ma užmušė, O kitas nuo stogo 
krisdamas užsimušė.

įsitikinimų ir /o/mas r.edaro del 
manęs e*>."luriio. /Ms.no ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipki tės-pas 
mane, o patarnausiu* kuogeriausia 
* i ! | , (

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

, darbininkų gyvenimas 
kartas blogėju ir blogė- 
Ąntru .atveju kalbėjo apie 

jl^iherik^
iilūsbbrolius 'lietuvius,.! kurių 
tčn dabar randasi nemažai, 
Kalbėtojas sakė: “Baisų var
gą, skurdą ir net; badą kar
tais kenčia tęn riuvyktįsięji lai; 
mės įjeŠkdtbjai. ? D0bų jne^a-

pasižiūrėjęs įj ihane nuleido 
nosį. Mat, aš nepriklausau 
prie S. L. A. ir negali bausti 
už jų dalinimą. Tuomet jau 
pradėjo rėžti už Smithą, kad 
visi balsuotų. Jis esąs geriau
sias, nes esąs katalikas. Mat, 
Mažiukna, kaipo biznierius, 
nori prisiplakti prie katalikų.

darbininkais nesiskaito. Pir
miau kur dirbo po tris dar
bininkus, tai dabar paliko tik 
po du. Vienas jaunas vyru
kas, 20 metų amžiaus, išdirbęs 
16 valandų, parėjo namo, nu
siprausė ir tu oj aus numirė. 
Reikia* pažymėti, kad vyrukas 
svaigalų nei į burną neėmė.

Kitos mažesnės dirbtuvės 
desėtkais atleidinėja darbinin
kus. Darbininkai dejuoja ir 
nežino, kas čia toliau bus, kuo- 
metrtaip darbai eina. Kito iš
ėjimo nėra, kaip tik organi
zuotis ir kovoti už pagerini
mą savo būvio, už trumpesnes 
darbo valandas. Mes turime 
savų organizacijų, į kurias pri
valome organizuotis. Mes tu
rime Naują Mainierių Uniją, 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partiją, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją, šios visos organiza
cijos kovoja už darbininkų 
reikalus, todėl ir mūsų parei
ga, kurie dar nepriklausome, 
prigulėti prie jų. Tik tuomet 
mes galėsime pagerinti savo 
būvį, kuomet visi susiorgani
zuosime ir bendrai kovosime 
už savo teises.

Iš 18,000 žodžių 
Tuoj aus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, 
sų geriausias

prietelius ir draugas
KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N

Lapkričio menesį buvo su
rengtos prakalbos. Kas jas 

Į rengė, nežinoma, nes lapeliuo
se buvo pasakyta, kad tai lie- 
! tuvių prakalbęs. Nuėjąu ir 
j aš. Kalbėtojų buvo apie tuzi
nas. Kai kurio jų tik pasiro
dė prieš publiką, pasišaipė, 
pasisakė, kad buvę Lietuvoj, 
bet daugiau nieko nesakė. 
Kalbėjo ir špygų studentą^ 
Dargis. Apie jo kalbą neapsi
moka nei rašyti, nes jis ir tą 
mokslą užmiršo, kurį buvo 
Lietuvoj įgijęs. Paskui pra- 

1 dėję niurnėti Bakanas. Jo 
kalba buvo labai naudinga, 
nes veik visa publika pradėjo 
snausti. Pamatęs, kad jau sa
vo rolę atliko, publiką užmig
dė, sustojo kalbėjęs. Tuojau 
pasirodė Mažiukna, kuris pra
dėjo duoti vėjb komunistams, 
kad jie visur savo nosis kišą, 
net ir į S. L. A. Išgyrė Gegu
žį. Paskui išsitraukė lapelį, 
kuriame pasakyta: “Suvaldy- 
kite S. L. A. viršininkus“ ir 
pradėjo rėkti, kad .reikia .'su
valdyti tuos žmones,* kurie 
juos dalina, reikia juos bausti 
ir draugijos, priė-kurių jie pri- 

jklausą, turėtojuos bausti. Bet

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.1
M. RAi.CHllN A-S. vminkn*. fttASfg •BU

Viso išleista ri gs

Ižde buvo
Išleista

Įima gauti, o jei ir gauna, tai 
už pusdykį turi dirbti, kad 
vargu gali pragyventi.“ Pub
lika atydžiai klausėsi prakal
bų, ypąč antros kalbos dalies. 
Pertraukoje draugai Saba
liauskas' ir Tumanius padaina
vo keletą dainelių, akompa
nuojant Meškienei. Buvo 
rinkta aukos. Aukojo po $1: 
H. Stankus, K. Kosulis, N. Ku- 
darauskas, V. Mikelaitis; po 
50c.: J. Juodaitis, D. G. Ju- 
'sius, H. Repšienė, J. žalimas, 
J. Spakauskas, F. Kalanta, B.

Kiaulčnas, 
po 25c: J. Dovido- 

nius, K. Dirvelis, J. Mačionis, 
F. Petkūnas, E. Styga, K. ša
linis, A. Valatka, V. Burskas 
ir A. Arlonas. Su smulkiomis 

66 kuopa ta
ria širdingai ačiū aukotojams. 
Jei kurio pavardė likosi neuž
rašyta arba neteisingai užrašy
ta, priimkite už klaidą ir at
leiskite.

A. L. D. L. D. 11 Kp.
Koresp.

ižde

Centro "sekretorius.'kinti Darbininkų (Komunistų)

kas- 
Bile 

jis bus jū- 
pagelbėtojas,

Vienose dirbtuvėse veik visai prakalbos 
darbo nėra, kitose kad ir dir-Įra 
ba, tai jau darbas baigiamas. 
Lietuviai > kontraktoriai drąsūs 
kapoti algas ir jau pork dirb
tuvių nukapojo. Reikia* tikė
tis, kad ir kitos dirbtuvės’ pra
dės tą patį daryti, nės nėra 
kas darbininkus užtartų ir al
gų kapojimui kelią pastotų.

Kada kriaušiams algas pra
deda kapoti, tai kriaučiai de
juoja, bet kada unija ką nors 
surengia, tai jie nekreipia į tai 
atydos. Nesenai kriaučių uni
ja buvo surengus masinį mitin
gą, kuriame kalbėjo L. Prūsei- 
ka ir vietiniai organizatoriai. 
Bet kiek į tą mitingą susirin
ko lietuvių ? Apie 50 ir tame 
skaičiuje buvo daug kontrak- 
torių. Tai ve kaip mūsų 
kriaučiai rūpinasi savo klasės 
reikalais. J r ' •,

Gęneraiis ofisas matydamas, 
kĮcd'1 lietuviai nesiorganizuoja, 
nesirūpina savais reikalais, už
darė diętuvių kriaučių ofisą, 
kuris buVo ■lietuvių syetainėj. 
Lietuviai,’ kurie dar laikosi u-

mėn. $1,050.10
$4,Š01.29 

1,050.10

Sausio 12 d. čia bus pra 
kalbos Belmont svetainėj. Kai 
bes drg. A. Bimba iš Brook 
lyno. ' Vietos ir apielinkių lie
tuviai turės progą išgirstu vie
ną gerų kalbėtojų. Tokių kal
bėtojų pas mus labai retai bū
na.

Partiją.
Ir štai šita Ramanauskienė 

laike rinkimų sušilus dirbo^už 
Franklin Brumm, žiūriu, sto
vi antram warde ir darbuoja
si už poną Brumm, advokatą, 
kuris kandidatavo į kongresą. 
Tas ponas yra republikonas ir 
mirtinas priešas darbininkų. 
Paimkime du pavyzdžiu. Vie
name priemiestyje jis jodinė
jo ant bėro arkliuko ir bandė 
uždrausti mainierių karvėms 
gatvėse vaikštinėti. Mat, jis 
jautėsi to kaimelio savininku. 
Užpykus viena lietuvė sukeikė 
poną Brumm, tai šitas kaip 
kirto jai nagaika, kad ir šian
dien ta moteriškė negali jo už
miršti.

O 1926 metais Brumm, sė
dėdamas kongrese, didžiu bal
su šadkė, jog reikią kietosios 
anglies mainierius su spėka 
sugrąžinti į darbą. Mat, mai- 
nieriai jau buvo šešius mene
sius išstreikavę.

Ir štai už šitą mirtiną mai
nierių priešą dabar darbavosi 
ponia Ramanauskiene. Aiš
kus dalykas, kad 'jinai nesi- 
darbavo veltui. Gavo skilan
džių nuo republikonų partijos.

A. Deltuva.

Patarnauju visiems ns scniumo

Nutarta, kad drg. R. Mizara 
būtinai turi vykti į pietinę da
lį Illinois valstijos ir sakyti 
prakalbas— priešfašistiniams 
komitetams.
P Nutarta sekantį susirinkimą 
laikyti /gruodžio mėnesį.

Posėdis užsidarė 11 vai. va
kare. ■ '

įplaukė rugs, men 
iš rugp. mėn.

sykiu

Išlaidos
J. A. Barkui už skaitymą 

rųjų korektūrų knygos “Ug
nyje”

“Laisvei” už 500 konvertų
“Laisvei” už štampas del 

siuntinėjimo knygos “Ug
nyje”

“Laisvei” rankpinigių už da
romą knygą “Argentina ir 
Ten Gyvenanti Lietuviai” 1,000.00

Paulenką
45 Chicago, Ill., per J. K 

Kershulį
146 Chicago, Ill., per P. Moc- 

kapetrį 
Huntington, L. L 
per A. Paukštį J 
Torrington, Conn., 
Kelmelį 
Chicago, Ill., per 
kalauską ‘ 
Westville, 1 
Yokubaitį 
Chicago, Ill 
sevich 
Brooklyn, b 
Deikų 
Chicago, Ill. 
mukšnį 
Meriden, Conn., 
Cheponį 
Haverhill, Mass 
Valatką 
Pittsburgh, Pa., per J. D1. 
Slieką , 
Cambridge, Mass., ' per P. 
Čapą 
Hartford, Conn., per V. 
Staugaitį 
Pav. K. Avižius, Oglesby,

NORINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VAUSYK /

VARPO
DUONA,

Vaičiulėną
110 Rivadavia, Argentina 

A. čapą 
185 Brooklyn, 

Blažaitį
190 Cleveland, u., per 

A FOO Vo
194 Auburn, Ill., per S. Bal 

chulj 
Southbury, Conn 
Pakush 
Brooklyn, N. Y., 
Baltaitį 
Chicago, Ill. 
maną 
Reading, Pa 
Misavage 
Hart, Mich., 
posky 
Chicago, Ill., 
kSną 
Newark, N. 
Stanelį

10 Philadelphia, 
Vaitkų 
Detroit, Mich., per A 
Shadį 
Chicago, Ill., per J. Stul 
gaitį 
Philadelphia, Pa 
Vaitkų 
Winnipeg, 
Ginkų 
Baltimore, Md., per F. 
Glavecką
Detroit, Mich., per A. 
Shadį
Hamson, N. J., per J. 
Blažiūną
Jersey City, N. J., per J. 

B. Paserpskj
7 Springfield, Ill., per P. 

Jurkonj 
Yonkers, N. Y., per A. 
Misevičienę
Easton, Pa., per M. Urbą 
Lowell, Mass., per S.

A. L. D. L. D. 11 Kuopos 
Susirinkimas ir Prakalbos

- Lapkričio 25 d., ryte, buvo 
kuopos reguliaris mėnesinis 
susirinkimas. Narių buvo su
sirinkę daugiau ,negu bile ka
da. Turbūt nariai įdomavo 
gauti naują knygą “Argenti
nos Lietuviai,“ kuri buvo da
linama šiame susirinkime. Tai 
antras šių metų Draugijos lei
dinys. Reikia pasakyti, kad 
šiame susirinkime 
R. Mizara 
rių komisijų raportai labai ne
vykę buvo; draugai raportuo
ja lyg neturėdami ką sakyti. 
Teisybė, gal daug ką apčiuo
piamo nuveikta ir nebuvo, y- 
pač vajaus mėnesiu, nes tie 
patys žmonės komisijose ar 
valdybose ir kitose draugijose 
ar kuopose,. Tuo tarpu yrai 
draugų, kurie per visus metus 
veik nėra buvę kuopos susirin
kime. Tokie jei ir ateina į 
susiriiikimą, tai kitiems duoda 
vėjo Už neatlikimą kokių nors 
darbų. Bet tuo pačiu tarpu I 
pamiršta, kad jei ne tie neat-į 
liekantieji darbo, tai per kiek j 
mėnesių nebūt buvę nei kuo-i 
poą susirinkimų.

Tapo išrinkta komisija iš 
trijų, kuri darbuosis per pas
kutinę vajaus savaitę. Baisa-j 
vimas centro komiteto palik
tas sekančiam susirinkimui. 
Skaitytas ir priimtas laiškas 
nuo Priešfašistinių Organiza
cijų Susivienijimo centro 1 ko
miteto. Nutarta paaukoti 5 
dol. iš kuopos iždo ir aukų ant 
vietos surinkta $3.40 
lulionis aukojo $1.
komisija—J. Skliutai 
lulionis ir J. Karazija rengi
mui koncerto “Laisvės“ dien
raščio vardu, kuriame progra
mos išpildyme dalyvaus Men- 
keliūniūtė ir Stankūnas iš 
Brooklyn, N. Y. Tai bus ant 
16 d. gruodžio, 2-rą vai. po 
pietų. Teatralė kom. knygu
čių negavo veikalo “Bajoras ir 
Gaidys,“ kito veikalo dar ne
surado; palikta ant toliau jieš- 
koti.

Po pietų, 3-čią vai., įvyko 
kalbėjo R. Miza- 

Publikos buvo prisirinkę 
tik apie pora šimtų,, tai yra 
labai mažai sulyg šios lietuvių 
kolponijos ir plataus garsini
mo. Priežastis nesusirinkimo, 
tur būt, ta, kad pradėjo snigti 
ir šturmas siausti, apie antrą 
valandą. Tai yra kaip tik lai
ku eiti į prakalbas. Mizara 
dabar energingiau kalba, negu 
seniau kalbėdavo. Jis čia kal
bėjo apie Sovietų Respubliką, 
t. y., Rusijos ir šios šalies dar
bininkų padėjimą. Aiškiai nu
rodė, kad Sovietinėje Rusijoje 
darbininkių gyvenimas kas
kart dabosi geresnis, kuomet 
Amerikoj, turtingiausioj' šaly, 
kur technika augščiausiai pa
kilus 
kas

$482.15
4,319.14

$4,801.29

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskag. 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI' 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, het ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų.nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms '-po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. , VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūnųM 
AROMATIŠKAI kvepi.” T

M. J. J. UrbBzo/ 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
’• suvo krautuvę 
kas mėnesis po 
k cl i oi i ką šimtų 
parsitraukia. Net 
į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

A.L.D.L.D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 
APYSKAITA UŽ RUGSĖJO 

NESI 1928 METŲ 

įplaukos
Kp. Miestas ir siuntėjas.

55 Brooklyn, N. Y., per A.
Sakalauską
Custer, Mich., per J.
Juodaitį
Winnipeg, Canada, per K.
Bliusių
Cleveland, O., per J. Mar
tinaitį
Los Angeles, Cal., per J.
J. Pupį
Pav., L. D. A. Draugija
Pietų Amerikoje, per Ig. 

Aiiil5r»o * r
per *

per S. Rėmė Mirtinus Darbininkų, 
Priešus i

Pereituose rinkimuose dar
bavosi visos partijos. Ameri
kos Darbininkų (Komunistų) 
Partija varė agitaciją už savo 
kandidatus—dd. Fosterį ir 
Gitlowa.

Bet mūsų mieste gatvėse be
veik nieko daugiau ir negirdė
jai, kaip tik Smithas. Net ir 
vaikai nuo 5 iki 6. metų am
žiaus buvo pakinkyti darban 
už Smithą. Vietinis klebopas 
irgi padėjo demokratams. Dė
lei to nereikia stebėtis, nes ka
pitalistų gadynėj gyvename, 

$3000 kapitalistai ir siunta su sa- 
* 2*75 vo kandidatais, idant apgauti 

j darbininkus.
17.35 Mums įdomu užsilaikymas 

vienos moteriškės, kuri kadai
se skaitėsi revoliucionierka. 
Tai ’yra "'ponia M. J. Rama
nauskienė. Kadaise jinai bu
vo socialiste ir skaitė paskai
tas. Paskui - tapo komunistė, 
Vėliau pasitraukė iš komunistų 
eilių ir pradėjo keikti ir nie-

Amerikos Lietuvių Organizaci
jų Priešfašistinio Susivieniji
mo Centro Komiteto Posė
džio, Laikyto 22-rą Dieną 
Lapkričio, 1928 Metais, 
Brooklyn, N. Y.
Posėdį atidarė komiteto pir

mininkas A. Jankauskas 8 :30 
vai. vakaro.

Posėdyje dalyvavo sekanti 
komiteto nariai: A. Jankaus
kas, K. Petrikienė, V. Paukš
tys, J. Weiss ir J. Alėkšis; Ig. 
Bėčis ir V. Jakštys į posėdį 
nepribuvo. Taipgi posėdyje 
dalyvavo kaipo svečiai dr. A. 
Petriką ir R. Mizara.

Praėjusio posėdžio protoko
las perskaitytas ir priimtas.

Komiteto pirmininkas A. 
Jankauskas išdavė platų ra
portą iš abelno veikimo. Pla
čiai aiškino apie įvykusią kon
ferenciją iš Lietuvos paeinan
čių žydų ir tos konferencijos 
užsibriežtus planus. Rapor
tas priimtas.

Sekretorius J. Ąle.kšis taipgi 
išdavė platų raportą apie visą 
veikimą Centro Komiteto ' ir 
atliktus darbus.' Iš jo raporto 
buvo aišku, kad Centro Ko
mitetas smarkiai veikia; ypa
tingai daug darbo ir pastangų 
yra padedama prisirengimui 
prie priešfašistinės savaitės ir 
prie sutvarkymo to didžiulio 
prakalbų maršruto. Raportas 
priimtas.

Iždininkas J. Weiss išdavė 
raportą iš iždo stovįo. iš jo 
raporto paaiškėjo, kad pinigų 
ižde randasi apie $1,100. 
Taipgi pranešė, kad tie $500.- 
00, kuriuos komitetas, praėju
siame posėdyje, nutarė pasiųs
ti Lietuvon jau pasiųsti. Ra
portas priirhtas.

Nutarta priešfašistinio biu- 
letino numerio trečio sureda- 
gavimo ir sutvarkymo darbą 
pavesti drg. R. Mizarai.

Nutarta pasiųsti ’ Lietuvon 
kitus $500.00.

Nutarta, kad drg. R. Miza
ra, važiuodamas 
Ohio, užsuktų i 
town, Ohio, ir 
prakalbą.

Nutarta atsikreipti į visų 
miestų pri'ešfašistinius komite
tus ir tam darbui prijaučian
čias draugijas bei kuopas su 
prašymu, kad jos, laike* žie
minio sezono, pasistengtų ; su
rengti kokią nors pramogą 
Lietuvos politinių kalinių gel
bėjimo naudai. Darbas atlik
ti pavesta sekretoriui.

Vieno lokalinio priešfašisti
nio komiteto įneširiias, kad pa
daryti platų išlaimėjimą Lietu
vos politinių kalinių gelbėji
mo nąudai, atmestas, nes po 
plačiam apkalbėjimui pasiro
dė, kad to sumanymo jokiu 
būdu nėra galima įvykinti gy
venimam

nijos, turėdami reikalą turi 
kreiptis prid žydų agento arba 
nueit į ofisą, kuris randasi ant 
E. Baltimore St.

Pirmiau, bedarbės laiku, lie
tuviai kriaučiai susirinkdavo į 
lietuvių ofisą ir ten visgi dau
giau sužinodavo apie visą 
kriaučių padėtį. Dabar, pa
naikinus lietuvių ofisą, jeigu 
kuris ir nueina į generalį ofi
są, tai ir ten mažai ką sužino, 
nes daugelis negali anglų kal
ba susikalbėti, o kai kurie net 
ir nežino, kur tas ofisas ran
dasi. Todėl vietos /lietuviai Kazlauskas 
kriaučiai dabar kitų tautų Daugėla 
kriaučių jau negali pasivyti. 
Mes nusigyvenome, nuo koto. 
Boseliams to tik ir reikia. Jie 
dabar visokiais būdais išnau
doja darbininkus ir juokiasi iš-surinkta 16 dol 
jų, kaipo bejėgių. Net ir su 
algų išmokėjimu yra labai blo
ga, nes darbininkas, išdirbęs 
savaitę, nežino, ar subatoj 
gaus algą ai’ ne. Dažnai bo
sas pasako, kad šiandien ne
gausite algų, užmokėsiu vė
liau.

per M. A

Kar

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos-: 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia’ ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip jš ; 
Broąklyne ir, kituose miestuos^Jojir 
yra geri lietuviai ir išmintingi udr- 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S- ge- - 
riausi cigarai Amerikoje po. 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras, 

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne,' bet ir kituose miestuose—-visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigosej 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių .išdirttystės 
draugų cigarų, viršminčtays vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausit^ ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga.- 
rantųojami. Cigarus pasiunčiariie ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. ■■ 
Vyrams geriausiai tinkamas prdzen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigarų. Mes visur pasiųsime jyr 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, «aS * 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

šimtų
.. flet
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JUOZAS KAVALIAUSKASTEATRAS DAINOS-MUZIKA

Rašo Mislinčius

TELEFONAIS
Bell
Keystone.

Mokykla bu Reputacija'

21 Metai, kaip {steigta

ROCHESTER, N. Y

MARCY BATHS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

jog

Įžanga Į Politinę Ekonomiją

TURKIŠKA

BORNS|DE, CONN

LAISVĖ

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir gęeit visos išeis

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkaia

100
20c

Į kolegijos studentą 
Ji jį pamyli del jo at- 
nuoširdumo, o labiau

Draugo A. Bimbos Prakalba

šią knygą bū- 
Knyga 
.$1.00 

aukso rai- 
.... $1.50

Telephone, Stagg 8326
9745

davatkų nekaltybes. Kaina

Mdteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygeles. 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 
....................... ' ” ’ ” ‘ 20c

Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistihes Kovos Komiteto oi’ganąs, atėjo' iš, Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina.............. '. ....................................................... 15c

Lapkričio 10 d. pas Valec
kus buvo pramogėle paminėji
mui 15 metų nuo dienos jų ap- 
sivedimo. Susirinkę svečiai 
neužmiršo ir Lietuvos politinių 
kalinių. Jų sušelpimui aukojo 
sekamai: K. Akščinas $2; K. 
Valeckas ir į M..cjlastauskienė 
po $1; 
kevičius 
50c; D. 
sudėta $6.

Varde Lietuvos politinių ka 
linių visiems aukojusiemsx ta

čelkonis 75c; T. Val- 
ir A. Rastauskas po' 

, Agentienė 25c. Viso

nusakančios išvados, mo- 
pamokos, kaip kad pri- 
konvencionaliai parašy- 

dramose. Bet O’Neillas 
konvencionalistas, jisai

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dieną ir haktį

Patarimai Moterims ir Merginoms A p 
Lyties Dalykas

ji dar labiau tokiu savo gyve
nimu sau nervus suardė, tapo 
cinikė, isterikė, be švelnesnio 
jausmo, be romanso; viskas 
jai rodėsi prozajiška, pilka. . .

Galiau Nina, skatinama* sa
vo draugų, tūlo jos ligoninės 
daktaro ir vieno apysakų ra
šytojo, tėvo draugo, apsiveda 
su vienu kolegiją baigusiu 
vaikinu, tikėdamasi, kad kū- 
dikiuos suras sau laimę, patai
sys sveikatą, sustiprins ner
vus. Kalbamasai vaikinas ją 
beprotiškai myli, o ji tik taip 
sau jį “pakenčia,” visą laiką 
tik gyvena mintyse paskendu
si apie savo žuvusį Gordoną ir j 
rengiasi savo pirmagimį pava-| 
dinti jos buvusio mylėtinio! 
Vardu. Jos vyras apie tai ži-! 
no ir visai tam neprieštarau-i 
ja, nes ir jisai pažino jos GopJ 
doną ir gerbė jį, kaip atletą, j 
žodžiu, jisai suvis be protesto 
dalinasi Niną su Gordon© 
“dvasia.” Ji tampa nėščia. Po 
kelių mėnesių ženybinio gyve
nimo juodu nuvažiuoja pas jo 
motiną ir ši pastaroji išpasa- 
koja savo marčiai, kad ji nie
ku būdu negali ginldyti jos sū
naus vaikų, nes jo tėvas, tėvu
kas, teta ir dar kiti giminės

pasakytų jos vyrui apie tai, 
kad jos kūdikio tėvu yra dak
taras, o ne jisai, bet daktaras 
pasako, kad nereikia gadinti 
jų sūnaus ateities ir laimės, 
kad juodu neturi teisės drums
ti savo sūnaus gyvenimo.

riu širdingą ačiū., Pinigai pa 
siųsti Ą. L. O. P. S., 
siųs, kur reikia.

Ten /Buvęs

New Yorko “Teatro Gildą” 
jau bus du metai, kaip vaidi
na John Golen teatre Eugene 
O’Neillo dramą, “Strange In
terlude” (Keistas Laikotar
pis). Tai didelė drama, net 
devynių aktų. Vaidinti pra
deda pusė po penkių, o bai
gia ant vienuolikos (valandą 
ir penkiolika minučių padaro 
pertrauką vakarienei).

E. O’Neillas tai ne naujokas 
amerikiečių dramoj; jisai jau 
davė apie tuziną mažesnių ar 
didesnių dramų, tūlos kurių 
buvo vaidinamos ne tik Ame
rikoj* bet ir Europoj. Londo
ne itin tūlos jų buvo ir yra 
net labiau populiarėš, negu 
čia Amerikoj. Kas neatmena 

4^0 “The Great God Brown,” 
“The Moon of the Caribbees,” 
“Marco Millions,” “All God’s 
Chillun Got Wings,” “Desire 
Under the Elms,” “The Hairy 
Ape” ir kitų 
dramos kuriniai ir šis pasta
rasis (“Strange Interlude”), 
apie kurį noriu kiek plačiau 
čia parašyt, aiškiai rodo, kad 
O’Neillas yra didžiausias A- 
merikos dramaturgas, kad ji
sai yra Amerikoj tuo, kuo An
glijoj yra Bernard Shaw. Ori
ginalumu, turiningumu ir drą
sumu jisai toli pralenkia visus 

^savo laiko dramaturgus. Tie
sa, jisai nėra moralizuotojas, 
nėra pamokslininkas ar moky
tojas. Kaip kam jo dramos 
nepatinka tik todėl, kad jose 
nėra 
ralo, 
imta 
tose 
nėra 
daugeliu žvilgsnių.yra pionie
rius. Jisai nupiešia gyvenimo 
paveikslą, gražų ar šlykštų, 
tokį, kokį gyvenimas duoda, ir 
palieka išvadas pasidaryti pa
čiam žiūrovui. Tiem, kurie 
tingi pamąstyti, šitokia kryp
tis, aišku, negali patikti; jie 
nori visuomet gauti nuluptą ir 
prakąstą....

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šipj 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, f’; 1 
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais 
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais 
dėmia .............. . ♦.................... ♦

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yrs tai kanaolž prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietSji* 
nią,—-kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligij. 

IJetuviikų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut >as
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone j Greanpoint 1411

ANTRA ATTIEKA:
6102 Grand .Ave., Karnp. Clermont, Maspeth, L. I., N. Y.

Te).: Juniper 6796
Siųsdaipi pinigus su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
lil Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

VAIKAI 
įleidžiami utarninkaia

gyveni
ni keistas 

mes sa-

! Moteriške, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už- 
| laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
i 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

Tai yra didelė ir puiki knygą, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdąripvo^ KaS tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonomįnio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privąlo perskaityti 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 darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais* aukso raidėmis,. . J. .$1.50

Lapkričio 26 d., A.L.D.L.D. 
50-ta kuopa surengė prakal
bas Gedemino svetainėj. Kai
po talentingas mūsų kalbėto
jas draugas A. Bimba davė 
mums gerą ir labai aiškią pra
kalbą. Visi klausytojai, kurie 
klausėsi jo prakalbos, buvo la- 

Apįe savo, praeitį į bai patenkinti, nes ir fašistų 
jidejos darbininkai, kurie bu
vo, nestatė jam kritikos klau
simų. Gaila, kad mažas skai
čius darbininkų teatsilankė j 
šias svarbias prakalbas. Neži
nia. kame priežastis, ar tai 
kad buvo panedėlįo vakaras, 
ar kad staiga užėjo šaltas 
oras ir sniegas.

Draugas A. Bimba palietė 
pirmiausia; klausimą apie su- 
viltus lietuvius . darbininkus, 
kurie padavė savo balsus už 
republikonų ir demokratų 
kandidatus, laukdami ir tikė
dami gerovės laikų praturtėji
mui. Taipgi pareiškė savo 
kalbose, kad Suvienytose Val
stijose yra 4 milionai bedar
bių, ir kad ta bedarbė pasilie
ka nuolatinė ir jos skaičiusi 
augs vis didyn.

Toliau , kritikavo lietuviu- • . • Iburžuazinius laikraščius, kaip 
tai, kunigų laikraštį “Drau
gą,” “Naujienas,” “Tėvynę” 
ir sandariečius, kad jie stovi 
be jokio principo, kas jiems 
dolerį duoda, už tą jie ir loja. 
Taipgi palietė Lietuvos ir S. S. 
S. R. ekonomijoj puolimą ir] 
kylimą. Nurodė, kad Lietu
vos industrija ir visas ekono
minis ūkis nupuolęs, išskiriant 
degtinės ir tabako pramonės, o 
Sovietų Rusijoj viskas žymiai 
pakilo. Toliau buvo renkamos 
aukos ir surinkta $19.52. Po 
dolerį aukojo J. Kalvaitis, F. 
iloteikis, J. Voltas, M.Totoris, 
M. Severinas, O. Sasnauskie
nė ir J. Stančikas; po 50c: J. 
Rinkevičius, šalderįs, J. Mer
kevičius, J. Šatas, J. Karanau- 
skas, A. Balzaris, J. žaldaris, 
M. Duseika, B. Kalvaitienė, G. 
Švedas, B. Duoba, J. Bulis, A. 
Pultonienė, O. Tėnkevičienė, 
K. Baronas, P. Balzaris. ■' Li
kusieji pinigai nuo’ išlaidų pa
dengimo bus panaudoti del 
Lietuvos politinių kalinių.

v - A. Sereika.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsim*

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 meiles rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir \yrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją.’ Kainh............... $2.00

---------- _--------------------- ..ORDER BLANK:____________________ «____
Aš, žemiau pasirašęa, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 

malonžsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su ▼isalii nurodymais, kaip vartoti.

Vardas________________________________________________________

Turinys dramos “Keistas 
Laikotarpis,” trumpa i jį su
glaudus, bus va koks:

Washington.— Austrija 
kuris pa- prisidėjo prie Kelleggo “tai

kos” pakto, praneša Vals
tybės Departmentas.

Užtikrinu, kad mano patarnavimai* 
bus atatinkamiausias ir už'prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pfaiau 
kreiptis prie manęs.

Miestas
Miestas

LIETUVIS GRABORIU3
IR BALZAM UOTOJA8

Tūlas Naujosios Anglijos 
profesorius turi dukterį, kuri 
įsimyli 
atletą, 
virumo 
šiai del jo puikaus fizinio išsi
vystymo, del jo atletiško pa
sižymėjimo studentu beestint. 
Prieš apsivesiant pašaukiama 
jisai karo tarnybon, kaip la- 
kūnas-orlaivininkas išvežama 
Francijon,' kur jisai ir žūva 
prieš pat karo pabaigą. To 
vaizdo, kaip jos mylėtinis žu
vo savo orlaivio liepsnose, pro
fesoriaus duktė, Nina, niekaip 
negali užmiršti, ji negali per
gyventi įvykusios tragedijos. 
Ji iš to suserga nervų liga ir 
tik po ilgo gydymosi šiek tiek 
susveiksta. Jos mylėtinis, Gor- 
donas, prieš pat išeisiant ka- 
ran siūlo apsivesti. Bet profe
sorius jį nuo to atkalbina, pa
taria 'palaukti, kol iš karo su
grįš, Nina ant tėvo tuo la
biau ir rūstauja, kad jisai at
kalbino Gordoną nuo apsive- 

. dimo, iš kurio gal jai būtų li- 
■ kęs sūnus. Dabar, ji tėvui sa- 
; ko^Gordonas man žuvo amži- 
j nai ir aš vis dar esu jo kvaila 
Atkalta mergelė (I am still 
Gordon’s silly Virgin’). Gy
venime ji nemato jokio tikslo, 
nori kam nors tarnauti, kam 
nors gera daryti ir kartu baus
ti save už jos menamą kvai
lystę, už “puskriaudimą” jos 
Gordono. Jos ligota vaiden
tuvė negali surasti jokio ge
resnio kelio tarnavimui kitiem 
ir kartu savęs nubaudimui, 
kaip tiktai ėjimą slauge (nur
se) tarnauti į karinį ligonbu- 
tį. Ten ji ne tik gelbsti sel

inantiems kareiviam, bet ir ati
duoda savo kūną kiekvienam 
kareiviui, kuris tik jo pareika
lauja. Tuo keliu ji mane sa-

• ve nubausti, ji visa tai darė 
“Gordono* labui,” manė už
miršti praeitį, surasti ir vėl 
gyvenimo siūlą. Bet ji apsi
riko: neužilgo mirė jos tėvas,

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

State.
Stato.

Trys gariniai kambariai delei IšsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Ste.t 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVIik, BROOKLYN. N. Y.
Telefonas:}Pulaski 1090

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
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 darbininkui 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai į 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių! 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau /pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų.! 
Knyga iš 128 puslapių. Khina.......... '...................................35c

Panedėfiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktj
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki4, 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
R a m yra -žmogaus amžina* priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet jr i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S ČOLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok »uo savo 
amžino priešo!

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

SKAITYKIT E-ŠVIESKITĖS-MOKY KITES
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivaldi rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. 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 
puslapių. Kaina ..................................................................

, Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj ■
Tai raportas Amerikos Dąrbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę Ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijojė, apie ’ darbfninkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis, valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių.1 Kaiįia,.,................ ,.r. 15c

Oregon 1^186
Main »669

Pirmesnieji jo j vėlesniame amžy išėję iš pro- 
|to; toksai pat likimas laukiąs 
I ir jos sūnaus—beprotybė. Del 
to ji labai sielojasi, nervuoja- 
si. Juk ji tik del to ir apsive
dė, kad kūdikiuos suradus sau 
ramybę, o dabar, kada kūdi
kių negali turėti, jos apsivedi- 
mas jai dar labiau nervus su
gadins. Jos anyta ragina ją 
prie aborto, o vėliau turėti kū
dikį su kokiu kitu sveiku vy
ru. žinoma, visa tai reikia 
atlikti jos vyrui nežinant. Ji 
su tuo sutinka. Jos vyras ne
apsakomai sielojasi, kad jisai 
būk esąs nevaisingas, negalįs 
Ninai duoti kūdikio, kurio ji 
taip nori 
jisai nieko nežino, nes inotina 
jam niekad apie tai nepasakė, 
nes bijodama, kad sūnus apie 
tai nesužinotų, jį dar mažą iš
siuntė mokyklon labai toli. Ji 
manė, kad sūnus, sužinojęs 
apie savo tėvo ar visos gent- 
kartės ..“prakeiksmą,”—pats 
tuoj tapsiąs bepročiu.

Po aborto Nina sutiko savo 
senai, pažįstamą daktarą, ku
riam išpasakojo visą šį daly
ką. Jai prašant, daktaras su
tiko “užrašyti” (lyg receptą) 
jai kūdikį. Sužinojęs, kad jo 
moteris jau nėščia, vyras iš 
kailio nėrėsi džiaugsmu, 
jisai jau neturįs veikalo 
bar “bijoti savo šešėlio.” 
pildant daktaro “receptą,’ 
na ir daktaras įsimylėjo kitas 
kitan. Daktaras matydamas, 
kad dalykai eina pertoli, išva
žiavo Europon, manydamas, 
kad darbe ir stiudijose užmirš 
Niną ir jų kūdikį. Bet vos 
metus išbuvęs užsieniuose, ji
sai galiau sugrįžo prie jos, nes 
negalėjo ją pamiršti, tuomi ji
sai suardė sau karjerą ir atei
tį. Jisai buvo geriausias drau
gas jos vyro, kuris be galo di- 
džiavęsi “savo” puikiu kūdi
kiu. Prie šeimynos dar buvo 
ir kitas labai artimas bičiulis, 
tai minėtas rašytojas, Ninos 
buvusio tėvo draugas, kuris ją 
taipgi mylėjo kokia tai keistai 
platoniška meile. Nina net di
džiavosi tokia padėka, saky
dama : “Mano trys vyrai: my
lėtinis, tėvas ir vyras. . šis kū
dikis, tai mūsų visų./

Daktaras galutinai pasitrau
kė iš savo profesijos, rašytojas 
nei eilutės daugiau negalėjo 
rašyti, tik jos vyras (menamas 
kandidatas į bepročius) turtė
jo ii’ džiaugėsi “savo” sūnum. 
Po ilgo kankinimosi, po kelių 
išvažiavimų ir sugrįžimų, ga
liau, daktaras įstengia pasi- 
liuosuoti nuo Ninos meilės ir 
įtakos, įsisteigia Vakarų Indi- 
jose biologijos stotį ir ten daro 
mokslinius tyrinėjimus. Pąsi- 
nėręs darbe, jisai galiau visiš
kai pamiršta Niną ir džiaugia
si, kad “ir vėl jisai galįs ob
jektyviai į ją žiūrėti” ir bent 
dalinai atitaisyti savo sugriau
tą gyvenimą. Nina dar kartą 
bando jį prisitraukti prie sa
vęs, dar mano, kad jaiv užgie
dos jaunystės vieversys, bet 
pamato, kad jau ji ne jaunty 
dienų Nina, kad jos kūnas ne
turi tos žavejančios jėgos, kad 
jos kūnas suvytęs ir akys išse
kę. Keliais atvejais ji .bando 
prikalbinti daktarą, kad jisai

Sūnus išauga į atletą, kaip 
' kad pirmasai Ninos mylėtinis, 

Gordonas, kurio vardą jisai 
nešioja. Jos vyras numiršta, o 
ji apsiveda su minėtu rašyto
ju. Dabar jau jie visi gana 
seni. Daktaras išvažiuoja ant 
visados į savo biologijos stotį 

[ir linki jiem laimės. Jaunes- 
į ne dar būdama Nina sakė kąl- 
l bamam rašytojui, kad pasijos- 
I geidulių vulkanui išgesus, jisai 
i būtų pavyzdingas vyras. Jį 
i visi vadina sena boba. Abiem 
i pasenus, ji sako rašytojui: 
į “ar leisi man pūti ramiai?” 
! (to rot away in peace).

Gyvenimo shuleleidy, begęs- 
tąnt paskutiniam saules spin
duliam, Nina kalba sau: 
“Koks keistas tasai 
mas! Gyvenimas, i 
laikotarpis, kuriame 
vo būtį pateisinam praeities 
tradicijom, ar ateities . viltim. 
Dabarties pamato neturim.”

Jei kas nori kalbamą dramą 
pamatyt, patartina pirma per
skaityt ją,'tada bus daug dau
giau naudos iš pamatymo.

CVTDAf Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki 
luAlIlA* Nuo 8 v. ryto iki G v. vak.; po 6 vai.—

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Navjai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausloe 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šuliniu vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IšSlPĖRtMUI VANTOS VELTUI

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yrą nurodymai, kokros gaidbs tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas "kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių; Kaina .............35c

Reikąjaukite tuojaus, nes greit jos pritruks/ ■

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu 
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai y,ra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persįskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą; apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. 4 Gerai įsitemijęs visus'klausimus, būsi jiuikiai prisi
rengęs’prie .egzamine. Kaina tik..’.......................25c



(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

A. RADZEVIČIUS

ii

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

j. .JUNIPER 7646' ;

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue’ 

•- MASPETH. N. Y. J

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
ne-

TĖVAMS IR MOTINOMS.

PARDAVIMAI

IŠRANDAVOJIMAI

PAJIEŠKOJIMAI
Jaučiasi gerai ant nugaros

CASTON R0PSEV1CH
uz

J. LEVANDAUSKASsa
REIKALAVIMAI

GRABORIUS

ap

MALONAUS PASIMATYMO

ateinan- 
vakarui,

DARBININKĖS 
MOTERYS!

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

DEL LIETINGO ORO 
PRIEŠ-FAŠISTINĖS 
PRAKALBOS TAPO 
NUKELTOS Į ATEINANTI 
PENKTADIENI

PROTESTO MITINGAS DEL 
662 TEISMAN PATRAUKTŲ 
STREIKIERIŲ

VISI I “LAISVĖS” 
KONCERTĄ!

KLASTINGAIS DOKUMEN
TAIS UŽSIDIRBO $350,000

Jiems galite užprenumeruot 
DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

ir 
ita-

Flavio Massi

Randa tik
Zinis, 499

Tel:
288-293

PAJ1ĖŠKAU apsivedirnui vyrn. Aš 
esu 34 metų, šviesiais plaukais, 

suvirš 4 pėdų didumo.—Shebelsky, 
425 W. 26th St., rear house, top 
floor, New York, N. Y. (284-289) r ■ I

Įkyrus nuolatinis lietus su
tramdė penktadienio vakaro

DUODA LEKCIJAS
Piano skambinimo lekcijas duoda 

prityrusi mokytoju iš Rygos: Elena 
Šuipaitė, 25 Scholes St., Brooklyn, 
N. Y. 286-288

ap- 
irgi 
do- polieijos agentų

PARSIDUODA gerai įrengtas Sto
ras, groserne, tirštai lietuviais ap

gyventoje vietoje. Parduosiu greit 
ir už pigiai, nes turiu užpirkęs kitą 
biznį.—216 Bedford Ave., kampas N. 
5th St., Brooklyn, N. Y. 288-293

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Red Cross Ink- 
stainsPleiste- 
riai Gaunama 
visose aptieko- 
se. Gaminta 
Johnson i r 
Johnson, New 
Brunswick,N.J.

PASIRANDAVOJA 4 šviesūs kamba- 
v riai, garu apšildomi. Vieta švari ir 

tyki. Taipgi galima gauti ir gara- 
džių. Kreipkitės po No. 9741—109th 
St., tarpe 101 ir 97 Ave., Richmond 
Hill, N. Y. 286-288

LAIŠKAS nuo Onos Janušienės, 
Margių kaimo, Viekšnių pašto, Ma- 

žeikių apskr., del: Miss Barbora 
Yanuch (Yanušaitė) 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. -—Apdraustas 
laiškas randasi pašte, greit atsišauki
te į P. O. Sta. A, kuri randasi ant 
Broadway, arti Manhattan Avė.
PAJlfešKAU apsivedirnui merginos, 

nesenesnės 30 metų. Aš esu 30 
metų, patinkamos išvaizdos, pasitu
rintis vaikinas. Meldžiu atsišaukti 
ir su pirmu laišku prisiųsti, ir savo 
paveikslą. Į laiškus be paveikslo 
neatsakysiu.—T. Lankutis, 207 Euc
lid Ave., Toronto, Ont., Canada.

■ • ' 287-288

SO. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 147-tos kuopos susirin

kimas bus utarninke, 4 gruodžio, pas 
d. Kazlauską, 1238-—42nd St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Turime nutarę su
rengi po naujų metų kokį veikalėlį 
ar balių, todėl turime visi susirink
ti ir pradėti rengtis, kad tai įvyktų 
gyvenime. Atsiveskit ir naujų na
rių. 287-288

REIKALAUJU VYRŲ
Kurie apsigyventų New Yorko apie- 
linkėje. Gera proga, kurie buvę 
biznyj arba kitokiu būdu publikoj 
tarnavę. Galima išsidirbti gerą dar
bą trumpu laiku, su geru užmokes
čiu. Atsilankykite pas WM. H. 
NOVICK, nuo 9 iki 12 vai. ryte, 
Room 404, 82-84 Wall St., New York 
City. 287-289
REIKALINGAS janitorius. Alga pu

sė randos už kambarius. Taipgi pa- 
sirandavoja 3 nedideli kambariai lie
tuvių apgyventoj vietoj. Randa 
$12.00. Kreipkitės po No. 101 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(285-287)

PASIRANDAVOJA Williamsburghe 
3 kampiniai kambariai, maudynės, 

elektra, privatinė stuba. ~ 
$25.00 į mėnesį.—B. A 
Grnd St., Brooklyn, N. Y. 
Jamaica 7394.

Visi brooklyniečiai, visi apie- 
linkės lietuviai yra širdingai 
kviečiami atsilankyti metinia
me “Laisvės” koncerte, kuris 
Įvyks šį nedėldieni, 9 gruo
džio, Arcadia Hall (Halsey St. nrips-fq<iKtinP« nrakalbQs ku- 
ir Saratoga Ave.). Is paskel
bimų matyti, kad koncertas 
bus puikus. Jame dalyvaus ne 
tik lietuvių proletarinio meno 
žvaigždės, bet ir rusų daini
ninkų operetinė grupė ir mū
sų chorai. Programa bus pui
ki, pažmonys .bus kupinas 
džiaugsmo, o paskui šokiai.

Į “Laisvės” koncertą eina 
visi ne tik tuo tikslu, kad pa- „ „- - - * z <1 ros

i Aido ir
: Bet kadangi publikos atrodė 
permažai tokiam skaudžiai- 
ryškiam Įvykiui paminėt, kaip 
kad nužudymas keturių pir
mųjų Lietuvos darbininkų kar
žygių, todėl prakalbų masinis 
mitingas liko atidėtas 
čio penktadienio 
gruodžio (Dec.) 7 d.

Bet jau tą vakarą 
svetainėj)

remti savo dienraštį, bet kad j 
pasigrožėti dainom ir pamaty
ti tokią minią svieto, kokios 
lietuviuose pamatyti niekur i 
negalima.

Svarbiausia yra, kad įsigyti 
tikietus išanksto. (Pirkite* 
juos, skleiskite tarpe savo 
draugų.

Iš tolimesnių apielinkių jau 
rengiasi žmonės i koncertą. 
Bus daugybė žmonių iš Phila
delphijos, iš Wilkes-Barre. Bus 
daug žmonių iš Connecticut, j 
Apie New Jersey nei kalbėti '• 
nereikia. Ji bus labai skait
lingai reprezentuota.

Iki pasimatymo mūsų 
džiojoj šventėj!

rios buvo rengiamos paminėji
mui dvimetinių sukaktuvių 

[nuo sušaudymo keturių komu- 
nistų Lietuvoje. Nežiūrint 
bjauraus oro, buvo susirinkę 
apie pusantro šimto publikos į 
viršutinę Miller’s Grand As
sembly svetainę, tikėdamiesi 
išgirst tam vakarui garsintų 
kalbėtojų: dd. Prūseikos, Mi- 

ir Bimbos prakalbų ir 
Lyros chorų dainų.

(toj pa
čioj svetainėj) prakalbos 

i įvyks, nepaisant jokių oro špo- 
Įsų, vis tiek ar lys ar snigs.

Visi, todėl, būkite prisiren
gę ateinančio penktadienio va- 

,. karui—dalyvauti tame masi- 
*“ niame prakalbų mitinge, kur 

taip pat dainuos ir Aido ir Ly
ros chorai.

Jeigu tokiame sukliurusia
me ore, kaip pereitą penkta
dienį, susirinko pusantro šim- 

Turbūt jau visiems labai ge-.to žmonių, atvažiavusių net ir 
rai žinoma tas faktas, jog iš tolesnių priemiesčių, tai 

kiek geresnio oro, tiki- 
sausakimšai pilna

jog | iš 
moterys darbininkės yra ma-,prie 
žiausia apmokamos. Jos dir- masi, bus 
ba ilgas valandas, dargi visai svetainė publikos, 
nesanitariškose sąlygose. Kai 
kuriose apielinkėse darbiniu-; 
kėms mokama tik po 6 dole
rius į savaitę. Gi geriau 
mokamose industrijose 
abelna alga išeina po 16 
lerių į savaitę.

Apie darbininkių darbo 
lygas ir organizavimąsi 1 bus 
kalbama konferencijoje, kuri 
įvyks 13 d. gruodžio, Labor 
Temple svetainėj, kampas 14 
St. ir 2nd Ave., New Yorke. 
Pradžia 8-ta vai. vakare. I ? r i 

j brangiai juos pardavinėti 
lams, norintiems važiuot 
nadon. Tuo būdu, kaip 
skaitoma, jis pasidaręs $350,- 
000 uždarbio. Iš Kanados pa
siųsti slaptosios policijos agen
tai areštavo jį Pescaros mies
telyj, Italijoj. Italų vyriausy
bė davė leidimą parsigabent 
jį Kanadon ir patraukt tieson.

šią konferenciją atstoves gali 
siųsti įvairios darbininkių or
ganizacijos, kliubai ir šapos. 
Taipgi gali dalyvauti ir pavie
nės darbininkės.

Norma.

Kanados 
sargyboje iš Italijos tapo lai
vu atvežtas
New Yorką, o įš čia bus per
gabentas Kanadon ir teisia
mas, kaipo klastuotojas. Jis 
pirmiau gyveno Kanadoj. Pa
skui, sugrįžęs Italijon, pradė
jo. dirbti klastingus pasportus 
ir kitokius dokumentus

lindąvosi užgintu vąisium, 
slapstydamasi nuo savo vyro. 
Laikui bėgant, mylėtinis liko 
nušautas, o moteriškė areštuo
ta ir teisman pastatyta, kaipo 
pirmo laipsnio žmogžudė. By
la eina Alberto Coheno teis
me New Yorke. Kas buvo do 
priežastis jo nušovimo, dar 
paaiškėjo.

Tėvai ir motinos, nepamirš
kite, kad Ateities žiedo vai
kų draugijėlės Įvyks susirinki
mas panedėlį, gruodžio (Dec.) 
3 d. “Laisvės” svetainėje, va
kare.

Pirm susirinkimo turėsime 
pamokas vieną valandą. Po 
pamokų apsvarstysime vaiku
čių draugijėlės, reikalus. To
dėl mes, komitetas, kviečiame 
tėvus ir motinas būti savo vai
kučių suvirinkime. Turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Ateities žiedo mokyklėlė 
mokina vaikučius lietuviškai

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

Draugam Kanadiečiam

Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje", tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

skaityti ir rašyti,'taipgi ir do
ro darbininkiško supratimo. '

Kurie tėvai dar neleidžiate 
savo vaikų ton mokyklėlėn, tai 
bent dabar juos atsiveskite.

S. Peleckas, 
Komiteto Narys.

GARS1NKITĖS 
“LAISVeJE”.

Sustabdo nugaros 
skaudėjimus

. Red Cross 
Kidney Plaster

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo > pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuviu 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačiu 
informacijų iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėti ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
viu kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimų, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją"
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
A.rtojas eina kaa dvi savaitė*.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

* Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 

i krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės Šiuo adresu:

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnoze 
Gydymo Būdai.

127 Ea*t 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenue« 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS * 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš pietf 2-8 po piet. 
Ketvergais ir siibatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Telephone, Stagg 4409

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Ąrti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Grabonus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIRl^TORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue

For pyorrhea

Brooklyn, N. Y.

KRIKŠČIONIO ROCKEFEL
LERS AUKOS ŽYDAMS

lietu-
Kas 

arba 
visada

IS 300 MIL1ONŲ UŽRAŠĖ 
ŠONUI TIKTAI DU 
KNYPK1U

NUŠOVUS SAVO 
MYLĖTINI.

MOTORMANŲ KRAUJO 
SPAUDIMAS—NELAIMIŲ 
PRIEŽASTIS

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

3194 Fulton Street

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS,
Turime garbės pranešti, kad mes atidarėme puikią

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

eleveiteriais 
požeminiais gelžkeliais 

atvejuose,

Braoklv n LAB OR IYCEUR
DARBININKŲ [STAIGA 

»alėa dėl Balių, Koncertų, 
(kietų, Vestuvių, SusirinKimų ir tA 
Puikus steičius su naujaisiais 
■waia, Keturio.3 bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

959 Willoughby
Tat 8842

Antrašas)
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (b)

Kuriem neparnnku užsiprenumeruoti 
Heliai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisve”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina >1.25 
persiuntimai veltui.

Su amerikonu kareiviu .laike 
karo ąpsivedusi, francūzė 
Marlyse Maye’ienė, paskui A- 
merikoj įsigijo ir kitą mylėtini 
Andrių Devolą, su kuriuo da-

Automobiliu Mokykla1 J apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo? 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas! ir per 16 metųjpri- 
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N; Y.

Užprotestuot prieš teisimą 
kalėjiman 662 New Bedfordo 
streikavusių audėjų, veikliau
sių streiko darbuotojų, įvyks 
masinis mitingas šiandien, 8 
vai/ vakare, Irving Plaza sve
tainėje, 15th St. ir Irving Pla
ce, New Yorke.

Mitinge kalbės Paul Crouch, 
ex-kareivis kovotojas, keli tei
sman traukiami New Bedfor
do audėjai, Weinstone, Alb. 
Weisbord ir kiti žymūs kalbė-

K
' Su pagelba tos didžiausios 

Amerikos istorijoje masinės 
bylos prieš darbininkus, kapi
talistai nori pakrikdyti naują
ją Načiorialę Audėjų Uniją ir t 
abelnai kiPst smūgį visam uni
jiniam darbininkų judėjimui.

Važiuokite ir eikite visi į 
tas prakalbas; išreiškite pri- 
tarimd savo draugams ir bent 
moraliai pagelbėkite jiems, 
prisidėdami su savo protesto 
balsu prieš kapitalistinę “tei
sybę.”

Savo sūnui Allanui užrašė 
testamente tiktai du marškinių 
knypkiu, mirdamas tėvas Tho
mas F. Ryan, kuris kitiems šei
mynos nariams paliko $300,- 
000,000, paskirstydamas juos 
įvairiomis dalimis. Allanas 
Ryanukas nusikalto tėvui tuo- 
mi, kad jis apsivedė su mer
gina, prieš kurią buvo nusista
tęs senis tėvas.

John D. Rockefelleris, dide
lis episkopalų krikščionių ti
kybos bažnytininkas, paauko
jo $50,000 Sąjungai žydiškų 
Labdarybės Draugijų. Kiek 
pirmiau jis davė pusę miliono 
dolerių j žydų farmerių-kolo- 
nistų fondą Sovietų Rusijoj. 
Tokiomis; aukomis stengiasi 
plačiai pasigarsint tarp žydų 
ir turėt iš jų geresnio biznio.

Psichologas mokslininkas 
Dr. W. V. Bingham atranda,, 
jog daugiausia nelaimių su 
gatvekariais ir 
bei
pasitaiko tokiuose 
kur motormanas turi perdidelį, 
nesveiką kraujo spaudimą. Bet 
jis pamiršta, kad didelis skai
čius tokių nelaimių įvyksta to
dėl, kad motormanai ir kon
duktoriai, ( verčiami tarnaut 
perilgas valandas, pavargsta, 
o dar ir kompanijos neprižiū
ri 'signalų ir kitų reikalingų 
saugumui įtaisų.

KAZYS RUKŠTEUS 
Dar Gyvuoja

Aa&są ir Brangakmenį; ■ 
Krautuvę ,. ‘ ‘ ’ b

Turime puikų pasirinkimą laikrodžių, 
žiedų, žieduose deimantų įr spfikūČių su 
deimantais bei šiaip’visokių daiktų. !'

Taisome Laikrodžius ir Įvairius 
Kitokius Auksinius Dalykus

Reikalui esant, kreipkitės šiuo antrašu:

1F. GARŠVA

Jau apie 35 metai 
viams žinomas žmogus, 
užeina, užsirūko cigarą 
alaus stiklą išgeria, 
būna patenkintas.

K. RUKŠTEL1S
108 Union Ave., Brooklyn,N.Y.

287-288

Maspeth, N. Y,

Del apsaugos 
kad neužnuodijus 
dantų smegenis, 
vartokite Zonite, 
tų naujų | stip- , 
rų antis eptikų 
Taipgi apsaugo
ja nuo šalčio, ko
sulio ir labiau 
pavojingų nosies 
ir gerklės ligų.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje tu 

i visokios mūsų, vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
1 vaistai. Mūsų1 žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik
į kiekvieną ligą, Žinodamas tą 'ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
! geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių; šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

; žemiau paduotus. Galima gauti už ,25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų , 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėkluKių 
Brolelių ’
Bernardinų

I Bezdų žiedų 
i Badijonų 
! čepronėlių 
; čobrių 
Čyščių > 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių ( 
Remunėlių 
Beneso plokičiuldų 
Salmėčių 
Šalavijų 
Beneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžoltų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Vąlerijono šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Radford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIĘTUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Phone, Greenpoint 2017, U6»-»14




