
Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėt t 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Utarninkas, Gruodžio (Dec.) 18, 1928Telephone, Stagg 3878No. 301
Šių metų “Laisvės” vajuje 

tenka pastebėti du daljrkus. Pir
ma, kad d. Zdaniutė ir d. Kei
kus kietųjų angliakasių apyru- 
bėj gavo tiek daug skaitytojų 
mūsų dienraščiui. Angliakasiai 
dirba pamatinėj šalies industri
joj ir.nuo jų klasinio susiprati
mo dąug priklauso ateities dar
bininkų judėjimas šioj šalyj, j 
Antras dalykas—d. Zdaniutė j
įrodė, jog čia augęs jaunimas Į_______________________
sugabus ir gali sulošti svarbią f, iz • • n*
rolę mūsų darbuotėj. Tai pa- LietUVOS Kunigai DjaUTiai 
skatinimas kitiems jaunuoliams ; 
dirbti.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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“Laisvės” Vajus.
Niekšai Fabnkuotojai.
Žmonės Nesilanko į Vi- 

taičio Prakalbas.
Reikia Darbiečių Pasikal

bėjimo.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

KARAS PIETŲ AMERIKOJ
Skuta Savo Parapijomis

SALAKAS.— Salako kle
bonas užsakė mokesnius: po 
50 centų nuo ha klebonijai 
taisyti ir po 1 litą nuo “dū
šios” bažnyčiai Panevėžy

Žydų laikraštis “Forwards” 
sufabrikavo bjaurų melą prieš 
Nacionalę Mainierių Uniją. Ki
ti darbininkų priešų laikraščiai 
apsidžiaugė tuo “F.” gudrumu 
ir persispausdinę manė, kad tas statyti.

Derlius blogas, gyvuliai 
pigūs, uždarbių nėr, — iš 
kur tuos litus paimti?

' 7; ' 1-/'' ■

nas savo namus galėtų pasi
taisyti savo pinigais, nes 
klebonija turi 40 ha žemės.

Tą daro ir kiti “dūšių ga
nytojai.”

Sovietu Kongresas Priėmė Planą Padidi- Sukurstyh Afgams-jj y IMPERIALISTAI IŠPROVOKAVO
■ S“sh"ę KARĄ TARP BOLIVIJOS IR PARAGUAYnimui Javų Gamybos ant 35 Nuošimčių

padarys galą naujai unijai, ku
rios jie taip bijo. Bevažinėjant 
po angliakasių kolonijas tenka 
pastebėti, kad mainieriai su
pranta priešų politiką ir su pa
sipiktinimu žiūri į tuos provo
katorius. S.LA. nariai-anglia- 
kasiai dar sykį patyrė, kaip 
•‘Tėvynės” redaktorius Vitaitis 
patarnauja Lewis ui ir darbda
viams, perspausdindamas tą 
melą “Tėvynėj.”

Shenandoah apielinkėj šį mė
nesį įvyko du prakalbi^ maršru
tai. Jei kas manė, kad negerai 
per* tankiai prakalbas rengti, 
patyrė ką kitą. Publikos susi
rinko vidutiniai ir gausiai rė
mė prieš-fašistinį judėjimą ir 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą su aukomis. Kalbėjo 

.šioj apielinkėj nepersenai ir 
-VUaitis. Publikos ateidavo 6-8 
ypatos. Daugely vietų neįvyko 
visai. Jau šioj gadynėj žmonės 
pažįsta savo draugus.

MASKVA. — šeštadienį 
užsibaigė sesija Sovietų Są
jungos kongreso.

Kongresas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją įvedimui 
penkių metų agrarinio (že
mės ūkio) plano, kuris yra 

Kai kas sako, kad klebo-' panašus į penkių metų pla- 
'ną industrializacijai.

Sulig to plano numatoma, 
kad visa javų gamyba bus 
padidinta nuo 30 iki 35 nuo
šimčių tarp 1929 ir 1934 me
tų.

Kongresas nutarė sekti 
iki raidės agrarinę politiką, 
kurią nustatė Rusijos Ko
munistų Partijos Centrali- 

!nio Komiteto lapkričio sesi- 
(ja.

Sovietai deda pastangas 
ne tik pramonę išbudavoti,

Sovietų Lakūnas Polia
kovas Išgelbėjo 26 

Žmones

ūkių neturi tinkamų ūkiams 
apdirbimui įrankių. Valdžia 
planuoja tą blogumą praša
linti, suteikiant traktorius 
ir kitokius įtaisus smul
kiems ūkiams, i 
tiems į kooperatyvus.

Agrikultūros < ' 
savo prakalbose kongrese 
nurodinėjo, kokiu būdu busi 
galima padidinti javų gamy
bą iki 35 nuošimčių. Apie 
septynios dešimtdalys visos 
dirbamos žemės Sovietų Są
jungoj dar vis tebedirbama 
“trijų-laukų” sistemoj, ku
rioj vienas trečdalis žemės 
nenaudojama kiekvienais 
metais. Aprokuojama, kad

KABUL, Afganistanas.— 
Viena Afganistano pader
mių, Anglijos imperialistų 
sukurstyta prieš karalių 
Amanullah prie Afganista- 
no-Indijos rubežiaus, šešta
dienį bandė įsiveržti į Ka-

Abiejų Pusių Daug Kareivių Krito Chaco Srity; iš Orlaivių 
Mėtomos Bombos; Patriotai Demonstruoja -

MASKVA. — Vienas žy- |)eį įaįpgi planingai subu- 
miausių Sovietu lakūnų Po- idavoti. 'sutvarkyti 
liakovas, kuris nesenai buvo ūkį> Daromi p]anai pakelti

žemės
nulėkęs iš Maskvos į Pekiną, 
Chiniją, išgelbėjo dvide
šimts šešis pasažierius ir

WASHINGTON.— Jung- ferencijos (WashingtoneJ
sostinę, tinių Valstijų imperialistai, pasiūlymą tarpininkauti is- 

bet Afganistano" karinome- kurie kontroliuoja Boliviją, rišime ginčo tarp Paragua- 
. 2 . nė atmušė juos priemies-ekspertai čiuose>

. Pranešama, kad kitas su-!. . .. - . -
kilėlių pulkas perėjo miestą imperialistų interesai.
Nimlą; organizuoja liuosno- Bolivijos kareiviai sekma- 
rius ir renka miesto produk- 
tus ir ginklus.

Sovietų Sąjungos spauda 
rašo, kad sukilimą išprovo
kavo Anglija, kad sukilė
liai nuolatos palaiko arti
mus ryšius su Anglijos val
dininkais Indijoj ir kad Au

sugrupuo- bul, Afganistano
išprovokavo tą šalį į karą 
prieš Paraguay respubliką, 
kur viešpatauja' Anglijos

Bolivijos kareiviai sekma-

jaus ir Bolivijos.
Popiežius ir Ispanijos ka

ralius taipgi siūlosi už tai
kytojus.

Neturėdama Kur Gimdyti Mo
teris Vogė, kad Patekt^ ,. 

Kalėjimai!

įvedant vakarų naudojamus gpja teikia jiems ginklu ir 
javų rotacijos (permainos) amunicijOs.

fortą Boqueron. Po to Bo
livijos orlaiviai mėtė bom
bas ant miesto Bahia Neg
rą, bet bombos neeksploda- 
vusios.

Bolivijos kareiviai atkavo1 
militarines Paraguajaus po
zicijas parubežy netoli Pil- 
comayo upės.

I Paraguajaus valdžia taip
gi sumobilizavo savo spėkas 
atmušimui Bolivijos atakos 
savo teritorijoj.

l» • • t ....

Bolivija pasiryžus užgrieb
ti Gra-n Cacho teritoriją, 
kuri priskaitoma Paragua-

įjui. Toj teritorijoj Ameri- 
|kos imperialistai turi tur
tingus aliejaus šaltinius.

Bolivijos kariuomenė ata- i—r—y--, —~ r-~
kavo Paraguajaus fortą gų užsimokėti už gydynją. 
Mariscal Lopez ir po trum- Tam reikalui sugalvojo pą-

Lapkričio rriėn. 23 cl pil. 
Liepinaitis Jonas, gyvenan
tis Žalioji gatvė 41a nr,, pa
stebėjo moteriškę bevagian- 1 
čia iš kiemo padžiautas 
langų užlaidas. Tuojau sn*ZT 
laikė ir pristatė policijdiu | 
Sulaikytoji pasirodė esanti 
Belevičaitė Katrė. Nusta
tyta, kad vagyšt^papildė ji 
tuo tikslu, kad pakliūtų ka
lėj iman, nes paskutiniu lai
ku buvo nėštume ir neturė
jo jokios gyvenamosios vie
tos, o ligoninėn jos niekas 
nepriėmė, nes neturėjo pini-

metodus (būdus) bus gali
ma padidinti! javu gamybą 
ant 25 nuoširhčių. O čia yra 
vien tik apmotos klausi
mas. Naujus žemės apdir
bimo būdus galima įve°+’ 

(pamokinus, apšvietus vals
tiečius.

Toliaus bus dedamos pa
stangos naudoti gerai apva
lytus ir parinktus grūdus 
sėklai. Bus .kreipiama daug 
domės ir j tinkamą žemės 
tręšima.

Pritaikius visus tuos bū-

Toliaus Sovietų spaudai 
nurodo, kad jeigu Anglijos 
imperialistams pavyktų nu
versti dabartinę Afganista
no valdžią, tai jie ten įsteig
tų militarinę bazę prieš So
vietų Sąjungą.

žemes ūkio; gamybą.
Penkių metų agriku'ltūH- 

nis planas siekia praplėšti 
valstybinius ūkius, valsty
bės šelpiamus žemės ūkio 
kolektyvus ir komunistinius 
ūkius. Atskiri ūkiai vieni
jami į milžiniškus, bendrai 

Smul
kieji valstiečiai organizuo
jami į kooperatyvus, į ko
lektyvus.

Kongrese buvo pranešta, 
kad 33 nuošimčiai smulkių

| įgulos narius laivo Komuna, 
ir j kuris tapo audros sukultas 
• i Aralo ežere.

Gruodžio 8 d. laivas per 
r prigelbė- i*adįo pranešė, kad randasi 

ti išjudinti prie didesnio veiki- dideliam pavojuj iš priežas- a^dirbamns ūkius.

Shenandoah, Minersville 
apielinkėj . randasi darbščių 
draugų. Jie turėtų sušaukti 
platų pasikalbėjimą ir

ir Poliakovasmo Mahanoy City, Hazelton, ties audros, 
Girardville, Gilberton, Tamaqua buvo pasiųstas iš militari- 
ir keletą kitų kolonijų. Tose nio orlaivių porto netoli 
kolonijose plati dirva mūsų vei- Bocharano surasti jį.
kimui. Pasidalinant darbą 
būtų sunku sudaryti drūtą 
dėjimą šioj apielinkėj.

ne- ■ 
ju-,to',

Ne
paisant blogo oro ir to fak- 

orlaivis nebuvo 
ant

Už pasidarbavimą mūsų j u-

kad 
įrengtas nusileidimui 
vandens, Poliakovas surado

poaiuai v I11IQ iiiunų j u- , . . i • v
dėjimui reikia didelį kreditą'Jaiy.d 1)(? trijų valandų jms-
duoti ir tiems mūsų draugams, 
kurie nesigaili savo automobi
lių ir nepaiso suvargti vežioda
mi vieta nuo vietos kalbėtojus, 
agitatorius ir abelnai garsini
mus parengimų ir tt. Taipgi 
ir toms šeimynoms, kurios su
teikia vietą pagyvenimui kalbė
tojams, kuomet atvyksta į jų 
kolonijas. Jų pasitarnavimą 
reikia labai įvertinti.

kojimo ir tuo būdu pagelbė
jo pasiųsti traukimo laivą į 
pagelbą^

Maskvos laivininkystės 
departmentas praneša, kad

Išmušė Kalėjimo Sieną 
ir Norėjo Pabėgti

Zarasų arešto namuose se

Dabar Shenandoah ir Wilkes- 
Barre apielinkėse prasideda te
atrų sezonas. Bus perstatytas 
“Grigutįs” Shenandoah, Miners
ville j ir Scranton. Bus persta
tytas ^“Blinda” Wilkes-Barre. 
Šie parengimai sutrauks daug 
publikos. Draugai turi nepa
miršti vieno itin svarbaus da
lyko, tai turėti trumpas prakal
bas tuose parengimuose, rišan
čias dienos klausimus. Tuomi 
sėkmingai bus paskleista agita
cija.

Man rodos, Scfantono draugai 
pasidarė perdaug pesimistais. 
Laimėję pirmą mūšį su miesto 
valdžia, iškovodami ALDLD tei
sę prakalbų rengime, dabar 
jaučia kokį tai dvasios atslūgi
mą. Gaila, kad tas pesimizmas 
palietė ir gerus veiklius darbuo 

I tojus. Jie turėtų veikiai pesi- 
’ mizmą nusikratyti ir imtis 

daugiau dirbti. Dabar yra pro
gų vėl rengti prakalbas ir tuo- 
mi atgauti savo pirmesnį veik
lumą. <
*•.' i —............ ? ■ )

Londonas.— Šiomis die
nomis Anglija sumokėjo A- 
merikai $94,200,000 už, sko- 
las.

po mūšio (užgriebė. Tik keli daryti vagystę, kad_ pakliįi- 
desėtkai Paraguajaus karei-Tų kalėjmian ir turėtų giip----------  ----- . — dėjo žymus vagis, paskuti- 

dus bus p-alima žymiai pa-jniu laiku virtęs plečkaiti- 
ninku,' Sakalauskas, kuris 
paeina iš Vajasiškio bažnyt- 
kiemio. Apielinkės gyven
tojai jį vadina Vasylium. 
Kameroj, kurioje jis sėdėjo, 
pp narais jis iškalė mūro 
sienoje skylę, išėmė plytas, 
bet baigiant šį darbą buvo 
pastebėtas ir tuojau išsiųs-

kei ti žemės ūkio gamybą.

Sibire Atrado Skeletus(Žuvo Colombia Streikie-
Žuvusių Tyrinėtojų riy Vadas Komunistas

dymui vietą kalėjimo ligo
ninėj. Kriminale policija 
pravedusi kvotą Belevičaitę 
Katrę perdavė Kauno III 
nuovados taikos teisėjui, ku
ris iki teismui padėjo kalė
jimam

viu gvnė tą fortą. Taipgi 
Bolivijos kareiviai nugalėjo 
Paraguajaus spėkas prie 
fortų Valois ir Rivarala.

Pranešama, kad abelnai 
nemažai abiejų pusių karei
viu krito Chaco srity.

Patriotai abiejose šalyse 
demonstruoja ir šaukia už 

x u . ^arą. \ La Paz, Bolivijos
tas į Panevėžio sunkiųjų (sostinėj, patriotai demon- 
darbų kalėjimą. Su juo bu-įstravo džiaugdamiesi, kad 
vusiems kameroj kaliniams (Bolivijos kareiviai užėmė 
uždėta geležiniai retežiai. Boqueron fortą.

BOGOTA, Colombia. — 
Pranešama, kad laike susi
kirtimo streikierių su ka
reiviais Seville mieste tapo 
užmuštas Alberto Castril- 
lon, .streikierių vadas komu
nistas. i

Valdžia skelbia, kad ji jau 
streikierius nugalėjus ir 
plantacijose jau darbas ei
nąs normališkai.

MASKVA.— Sovietų šiau
rių tyrinėtojas Krasinski 

'"i, kad ant 
Dixon salos (pačioj šiauri-

laivas būtų nuskendęs ir ką ^pranese 
žmonės būtų žuvę, jeigu ne- 2'.'~ ". , 7T ••- i
būtų buvęs greitai surastas. >nej bįbiro daly) jis surado
žmonės būtų žuvę, jeigu ne-

BEDARBIS NUAUDĖ ŠA- 
YO PAČIĄ IR SŪNŲ

CHICAGO.— James Cul- 
lough, 39 metų amžiaus, bu
vo be darbo ir negalėjo1 gau
ti. Nebeturėjo pinigų ir ne
galėjo užsimokėti “morgi- 
čių” (skolų) už savo stubą. 
Del to neteko stubos.

Įpuolęs desperacijon jis 
sekmadienį užmušė savo pa
čią ir devynių metų vaikutį 
Arthur. Kitas jo vaikutis 
išliko gyvas. Cullough su
imtas.

Apvaikščioja 25 Metų Su
kaktuves nuo Orlaivio 

Išradimo

Kitty Hawk. N. C.— Pir
madienį. gruodžio 17 d., su
ėjo dvidešimts penki metai, 
kaip čia pirmu kartu broliai 
Orville ir Wilbur Wrights 
pakilo savo išrastu orlaiviu 
ir paskraidė. 1

Pirmadienį paminėta 25 
metų sukaktuvės nuo išradi
mo orlaivio. Tapo atideng
tas paminklas.

Iškilmėse dalyvavo OrvĖle

skeletus dviejų narių Am- 
undseno ekspedicijos, kuri 
buvo išvykus laivu t Maud 
tyrinėti šiaurius 1918^1919 
metais.

Spalių mėnesį, 1919 me
tais, Amundsen planavo žie- 
mavoti netoli Cimirsko pus- 
salio, iš kur jis pasiuntė du 
jūreivius, Tessem ir įKnut- 
sen, su laiškais ir fotogra
fijomis į Dixon salą, in-z 
struktuodamas pasiųsti ra
dio pranešimą jo broliui 
Leon į Oslo, Norvegiją, iš 
Dixon salos.

Nuo to laiko nieko apie 
juos nebegirdėta. Du ar 
trys metai atgal ėjo gandas, 
kad juos nužudė tenykščiai 
gyventojai. Bet Krasinskio 
pranešimas parodo, kad tai 
nėra tiesa ir kad tiedu žmo
nės numirė iš bado. > Doku
mentai, kuriuos turėjo Tes
sem, nebuvo paliesti. Kra- 
sinskįs suteikė juos Draugi
jai Įsteigimui Kultūrinių 
San tikiu su Užsienio. Šali
mis perdavimui Norvegijai.

Neoficialiai pranešimai 
sako, kad Chaco distrikte

Užmušė Žmogų
20

Hazard. N. Y.— čia gais
ras sunaikino'129 kambarių 
viešbutį Combs.i! žuvo

Wright. Wilbur jau miręs, vyni žmonės. <;

ILAKIAI.— Lapkričio 
d. vakare vieškelyje tarp 
Skuodo ir Ilakių, 5-me kilo
metre nuo Ilakių rastas už
muštas žmogus. Jis visas 
supurvintas ir kruvinas.

i r n/i i j n/l i* n • saao, Kaa unaco aistriKtelb Mėty Motina ragim- Bolivijos kareiviai užgriebė 
30 vežimų amunicijos ir 
maisto; taipgi suėmė nema
žai Paraguajaus kareivių 
nelaisvėn. Sakoma, kad su- 
virš 100 Paraguajaus ka
reivių tapo' užmušta; Boli
vijos kareivių mažiau žuvo.

Bolivija Pasiuntė Notą 
Tautų Lygai

Sekmadienį Luganoj, 
Šveicarijoj, Francijos už
sienio reikalų ministeris 
Briandas, kaipo preziden
tas Tautų Lygos tarybos, 
apląikė nuo Bolivijos prane
šimą. Bolivija savo notoj x 
kaltina Paraguay respubli-l Jo saliutavimui paleista 
ką ir praneša, kad Bolivijos šūviai iš Cerro forto kanuo- 
kareiviai užgriebė Boque- lių.

Uruguay p r e z i dentas 
Campisteguy su savo kabi
neto nariais pasitiko jį.

dė Trejukus ’Kaip paaiškėjo, tai pasitu- 
■ rintis ūkininkas Kalnėnų

n i L- n*j— i* • r BOSTON, Mass.— Ponia / Bedarbe Didėja Lietuvoj Ethel Belcher 16 metų am-

PANEVĖŽYS. — Šiemet 
del metų: blogumo vasarą 
darbų buvo kur kas mažiau, 
kdip kitais metais. Rude
niui atėjus ir užsidarius" 
lentpjūvėms, pasibaigus sta
tybos darbams bedarbių 
skaičius dar labiau padidė
jo. Bedarbiai vaikšto pas 
įvairius darbdavius ir pra-į 
šo darbo, tačiau niekur ne
gauna. ’Miesto valdyba ne
veda jokios bedarbių regis
tracijos. 1

Kas bus toliau, nežinia. 
Bedarbiai nerimauja.

O niekas jiems į pagalbą 
neina. , '

žiaus Bostono ligoninėj pa
gimdė trejukus. ; Visi trys 
berniukai; 1 Vienas, iš jų 
tuojau mirė. Iš gyvenančių 
vienas svėrė du svaru ir 
septynias uncijas, kitas pu
sę uncijos mažiau. Ponia 
Belcher ištekėjo 14 metų. 
Metai atgal ji turėjo kūdi
kį, kuris mirė.

Darbininkų Demonstracija 
Prieš Hooverį Uruguajui

kaimo Leonas Stonkus. Kas 
ir del kurios priežasties užx 
mušė — neišaiškinta.’ Poli
cija jieško kaltininkų.

Hooveris Montevideo

Montevideo, Uruguay. —• 
Sekma d i e n į Argentinos 
kreiseriu Buenos Aires at
vyko Čia Amerikos imperia
listų agentas Herbert Hoo
veris. Laivas plauk^j^B 
Plata upe.

SUGRIUVO HACKEN
SACK UPĮS TILTAS-

■ NEW YQRK^ šeštadie
nį sugriuvo < Lincoln kelio 
tiltas ant Hąėl;ensack*upės.

Montevideo, Uruguay. — 
Kuomet čia sekmadienio^ va
karą pribuvo Herbert Hoo
veris, tai vietos darbininkai 
surengė prieš jį demonstra
ciją, pasmerkdami Ameri
kos imperializmą. Demon
strantai šaukė: “Lai gyvuo
ja Sandino.”

s Rąitoji policija puolė ant 
demonsįrantų, Kelioliką 
demonstrantui suareštavo, 1

ron fortą. Briandas pareiš
kė, kad jis sušauks specialę 
Lygos tarybos • sesiją Pary
žiuj. jeigu bus reikalas

Paraguajaus užsienio rei-
Washington.— Jungtinėse 

Valstijose ir Alaskoj yra
kalų ’ ministeris Geronimo 
Zubizarrętą savo notoj, ku- 
rią pirmadienį pasiuntė vai-; 30.000,000 akrų anglies že- 
stybės sekretoriui Kellbggui, mes su 200,000,000 tonų an- 
yarde .Paraguajaus sutinkaįglies, pasak Mainų Biuro 
pnimti Pąn-Amerikos Ęon- pranešimo.

i
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“Mes : mkalaujame

atsakymą? Apsakymą duo

riją* J iš * orlaivių 
•mbarduot Para-

trumpinti darbo valandas, 
kad visi darbininkai turėtų 
darbo.

“Mes reikalaujame panai
kinti nepilnamečių jaunuo
lių darbą, kurie sų mašinos 
pagelbą atima savo tėvams 
ir suaugusiems broliams
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Katalikų Bažnyčios Teroras 
Lietuvos Mokyklose

Fašistų valdžiai pasira
šius konkordatą su popie
žium, Lietuvos mokykla ta
po katalikų bažnyčios įran- 
kii\. Dabar popiežiaus agen
tai mokykloj šeimininkauja 
ir. terorizuoja laiškesnius 
mokytojus.

“Liet. Žiniose” (lapkričio 
30 d.) tūlas “Kasidas • Kefea-’ 
mai rašo |pie kunigų sauva
liavimą Lietuvos mokyklo-

Pąrąguajuš, be G ran Dacho, a'p- 
iiria 200,000 ketvirtainių/mylių 
plotų, su ;1,000,000 gyventojų.,

Paraguay’jus randasi v Pietų 
Amerikoj, tarp Bolivijos, Ar- 
gėiitinos, Uruguay’jaus ir Bra
zilijos. ’ • ‘ .

SUBSCRIPTION RATESi 
-------- |6.00 Į Foreign Countries

A. 3-čios kuopos įvyko 
;į Lipt, /Lai? 

Nahų>. 'daly va*

no pavadžio/ jhū; sykį piktai 
atšovė į Tautų Lygds. pada
rytą pastaoą/ ? į > f ; ’ ’ į į‘

Viena keistenybe^ yra 'ta
me, kad Paraguay’j aus bur
žuazinė valdžia vis dar pa
sitiki mulkinančiomis “san
taikos” ’ - konferencijomis, 
kuriomis Jungtines Valsti- 

Ižioja Paraguay’jų. 
rtų daugiau reikš- 
Paraguay’jus atsi

gavo ir kitų piet- 
lų respublikų dar- 
ir valstiečius stoti 

į frontą prieš vis 
ganius Jungtinių 
•užsimojimus. Bet 
iišaukimo nėra ko

konkordatu, “inspekto- 
i raudoną juosta aukso

; Jr , ^Vashingtono. • Bolivija turi 515,000 jkėtvir 
1 :t>asį>iktininro W Į tįy|ili Ploto, nep'riskai
Tautu Lvffbs- 'kad,tantP'ai^ran Bacho srities; joi

b • • • v’’ * A4it ctlr r» i n K Q * M/ALk hAAnatimj !Iq^m^si;\i 
tątp I HoHfįjpsi ir

Gruodžio 2 d. įvyko A.L.D. 
L. D. 225-tos kuopos susirin
kimas. Pirmininkui J. Kaičiui 
ne pribuvus, susirinkimų atida
rė sekretorius J. Čepulis. 
Tvarkos vedėju išrinktas S. 
Sinkevičius jaunasis. Kuopos 
komitetas pranešė, kad gartta 
iš Waterbury, Cohn, nuo A.L. 
D.L.D. 28-tos kuopos knygų, 
kurias aukoja mūsų kuopai, o 
Kaitienė pridavė kuopos kny
gini J. Čepuliui »67 knygas. 
Mūsų kuopa taria 28*tai kuo
pai širdingai ačiū už atsiųstas 
knygas. jKomisija raportavo, 

' kad svetainę galima , gauti 
“Community Hall’ Southbury. 
Nutarta surengti balių pabai
goj vasario mėn. 1929 metais. 
Per pereitą vajaus mėnesį įsto
jo Į kuopą A. Zitkienė tuo tik-: 
siu, kad gavus anglų kalba 
knygų del mergaitės. Dabar 
kuopa turi 18 narių, kurių tar- 

ipe randasi du jaunuoliai. Bal
suota už kandidatus į Centro 
Komitetą sekantiems '.metams 
ir rinkta kuopos valdyba. Į 
kuopos valdybą išrinkti seka
mi draugai: pirmininku S. Sin- 
kevičia jaunasis; sekret. J. č6- 
pulis; ‘ iždininku O. Kaitienė; 
fin. sekret. J. Pakušas; kny
giam J. Čepulis; koresponden
tu S. Sinkevičia jaunasis. De
legatais į A.L.D.L.D. apskričio 
konferenciją, kuri įvyks 6 d. 
sausio, išrinkti J. Čepulis ir S. 
Sinkevičia jaunasis. Visi kuo
pos nariai užsimokėję po 15 
centų į apskritį. Kadangi 6 
d. sausio įvyksta apskričio 
konferencija, tai nutarta kuo
pos susirinkimą nelaikyti tą 
dieną, perkelti į pirmą nedėl- 
dionį vasario mėnesio, kuris 
įvyks toj pačioj vietoj. Todėl 
visi draūgai ir draugės būtinaį 
atsilankykite^ nes delegatai iš-, 
duos raportus iš .apskričio i kon
ferencijos. Ateidami į susirin
kimą, atsiveskite ir naujų na-, 
rių prisirašyti. { i

.Draugijos nariai už šiuos 
metus jau gavo po dvi knygas 
ir laukia trečios. Bet centras 
su jaunuoliais nesirūpina. Tik 
dabar pradėjo siuntinėti jiems, 
knygas, bet labai vėlai ir tas 
apsunkina gauti naujų narių- 
jaunuolių į mūsų organizaciją* 
Jeigu jiems knygas siuntinėtų 
anksčiau, tuomet galima būtą 
gauti daugiau jaunuolių į-triū
sų organizaciją 
tras

Apie tai cen- 
turėtu pasirūpinti.

• s. s. /

Lytinis Traukimas
Del tos nelemtos dabartinės 

buržuazinės sistemos visaip pri- 
seina nukęsti darbo žmogui. 
Šioje parazitų tvarkoje taip 
sunkios yra gyvenimo sąlygos, 
taip jos spaudžia, varžo, tą 
vargšą proletarą. Net ir patys 
didieji gamtos reikalavimai pri- 
seina slopinti, darkyti.

Būkite taip gerutis, drauge 
gydytojau, atsakykite man į 
sekamus klausimus. Aš turiu 
didelį traukimą prie dailiosios 
lyties, daug svajoj u, daug mąs
tau, skraidau mintim*'įO- 'la
biausia, kuomet prisišlieja švel
niosios lyties esybė, tartum, vi
sus mano organizmas palieka 
sujudintas, virpa ir del didelio 
traukimo nejučiomis lyg dreba. 
Perdaug slopinant ' lytinį - in
stinktą, ar kartais nepasidaro 
.bloga žmogaus sveikątai? Ar 
nesusitrukdo mokslo gabumas, 
protavimas. Aš savo geismus 
suvaldau ir mintis bent dalinai 
slopinu, neduodu tiek daug įsi- 
vaidinti, bet kur tau... Ar 
stengiuosi pasilaikyti arti hi
gienos, erzinančių ar nuodingų 
prieskonių nevartoju. Kaip ge
riausia būtų užsilaikyti, kaip 
kovoti su geidulių pagunda? 
Atsakykite per “Laisvę”, už ką 
aš kalno ačiū.

I

Atsakymas.—
Kad jūs, drauge, jaučiate vi-

WILKES-BARRE, Pa.— 
Stephen Ream, 23 metų am
žiaus, taipgi žinomas po 
vardu Michael Pavlowski, 
ir jo moteris, 26 metų^ 
penktadienį'tapo čia suareš
tuoti ir kaltinami pavogi
me $50,000 vertės brangių 
daiktų nuo operos daininin
kes Marie Rapold, Langwell 
viešbuty, New Yorkę. Abu 
prisipažino prie ' vagystės. 
Pj(Jžįijma . brangųp^iųi, ?ąt-

šioje netikusio j visuomenės san
tvarkoje ypač skaudžiai nuken
čia lytinės srities reiškiniai. 
Nežinystė, prietaringumas, ti
kybinės pinklės ir šiaip nusenę, 
atgyventos pažiūros irgi labai 
darko pačią svarbiąją žmogaus 
prigimties esmę. Tai labai 
liūdnas apsireiškimas. Ir, kas 
įdomiausia, yra tai, kad gamta 
čia nedaro jokių ceremonijų su 
tais, kurie, ar tai savo valia ar 
per aplinkybių prievartą, per
žengia jos praamžinus įstaty
mus. Gamtoje veikia akla,gai
valinė jėga, stichija; griežtojo, 
neatlaidžioje kovoje už būklę 
viršų ima geriausiai prisirengę, 
gabiausi bei tvirčiausi gaivalai, 
šitoj kovoje neįžiūrėsi jokių do
rovės, moralybės 
bruožų.

Kiek kitaip yra organizuotam 
civilizuotų žmohių < gyvenime, 
kur priseina gerokai nutolti 
nuo gamtos. iTarpųsaviaį žmo
nių sanfikiai iškėlė įvairių laip
snių taisykles, . įstatymus, nu
statė dorovės ir šiaip teisingu
mo principus. Ot čia ir susi
duria nuoga, akla gamtos gai
valinė jėga su nudailintu, ap
tašytu civilizacijos gludumu.

Jūs, drauge, klausiate, ar 
Įtartais nėpasidaro? žalos žmo-

; reikalavimų varžymas einą ran- 
/ka rankon su nervų pakrikimu, 
su Neurastenija. Kuo labiau 
kas, iš savo valios, ar iš gyVė
mimo aplinkybių prievartos, sa
lve varžo,, tuo Ikbiau jam krin
ka ir išsisemia nervai ir lian-

iJbiddlO ^WriiSyl^jW

Lietuvos politiniai įvykiai 
mokytojus padarė labai atsar
giais, net ir baukščįais. Kitas 
nusigandęs skundžiasi: klebo
nas jį pavadinęs bedieviu, o 
inspektorius “Ę. ž 
dentu. 
s i rašo 
skaito 
draugą ir godžiai 
laikraštį

darbių eiles.
“Mes reikalaujame pašal

pos bedarbiams.'
“Mes reikalaujame pensi

jos seniems žmonėms, kurie 
negali sau pragyvenimą Už
sidirbti.”

Artinasi, katastrofa. O 
kad ją pasitikti su darbi
ninkų klasės laimėjimu, dar
bininkai privalo stoti po 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos vėliava, kad tam 
vulkanui išsiveržus, pažintų 
savo klasės vadą ir klausy
tų jo patvarkymų, jo ko
mandos.

Šitoks begėdiškas darbi
ninkų išnaudojimas, šitoks 
šlykštus darbininko išmeti
mas į patvorį, toleruoti il
gai nebus galima ir katas
trofa yra neišvengiama!

korespon- 
Mokytojas liberalas iš- 
“L. Aidą,” viešai jį 
o slaptai bėga pas 

skaito kitą 
Bet išsirašyti pats 

bijo. (Daugumas visai nieko 
neskaito.) Kitas įstoja į to
kią organizaciją, kurios var
das patikrintų jo ponus. Ir 
toks mokytojas gyvena drebė
damas ir ganduos paskendęs. 

Iš konkordato malonės atsi
radę “tikybos inspektoriai” 
padėtį padarys dar blogesnę. 
Jie, besiknisUami po mokytojų 
sąžinę, dar labiau juos ner- 
'vins.

Švietimas Lietuvoj yra ap
verktinoj padėtyje. Mokyklos 
vargsta šiaudinėse bakūžėse; 
neaprūpintos reikalingiausiu 
inventorium ir' mokslo prie
monėmis. Mokytojai, negalė
dami laisvai organizuotis, nu? 
puolusia- dvasia dirba savo 
sunkų darbą.

(Pabaiga)
Na, o jeigu jau atsirado 

mašina, kad gali iškasti 
griovį, tai jo užkasimas dar 
greičiaus atsieina: prišriū- 
bavo milžinišką palyčių prie 
traktoriaus kaktos ir vagos 
vertimu griovis tampa už
lygintas.

Tai matote. Jaunus dar
bininkus, be jokios atgailos, 
meta iš daPbų su kiekviena 
diena atsiradusios vis nau
jos ir naujos mašinos. Darb
daviai, turėdami minias be
darbių prie dirbtuvės vartų, 
taipgi be jokios atgailos, be 
sųsimyĮėjimo, meta iš savo 
dirbtuvių sentelėjusius dar
bininkus, o jų vieton stato 
vidutinio amžiaus žmones, 
iš: khrių dar yra kas čiulpti.

Negana to. Iš bedarbių 
begėdiškai dar naudojasi 
kitos šakos besotis kapita
listas — plėšdamas nuo be
darbio paskutinius 
marš k i n i u s. Teko pa
tirti, kad gatvekarių ir bu
sit kompanijos, susitarusios 
su kokia, toli už miesto 
esančia, ar visai nesančia 
dirbtuve, pagarsina į laik
raščius, kad ten reikalauji 
tiek ir tiek darbininku. Be
darbiai pulkais pradeda va
žiuoti ir daro kompanijai 
pelną. Gi nuvažiavę ten, ar 
gauna atsakymą, kad jau 
turi reikalaujamą skaičių 
darbininku, ar randa dirb-

Teisė 14 Popų
Nesenai Baku mieste tėi

dar neįsugiųzus ■ iš'.
Ameri
karas- Įtia*rp TJolivijos ir Pa 
raguąjjaus.’. i' i.‘ ‘ ’ H • 1.: 

Ho^verip, • ii* kitų Wash 
ingtofid imperialistų pa(įrą 
sinta,; B 
pradėjo 
guajaųš pliestuš, ir drūtvie- 
tes; yeikia ir jos kareiviai.

įBoMvija išanksto ruošėsi 
prie to- Žygio« Jau daugiau 
kaip trys mėnesiai jinai per 
Argentiną gabenosi sau or
laivius ir kitus karo įran
kius, ’ teikiamus Šiaurinės 
Amerikos imperialistų.

Kad nukreipt į šalį Para- 
guay’jaus domę, Jungtinių 
Valstijų valdonai rengė 
konferenciją po konferenci
jos Washingtone neva delei 
4‘sutaikymo” Paraguay’jatis 
su Bolivija. Jie slėpė tikrą
jį savo tikslą; jie tik norėjo Į dingas raistas. 
Suteikt; Bolivijai’ daugiau Į Bet štai metai atgal Jungti- 
laįko jr progos prisiruošt nių Valstijų kapitalistai, Mel- 
prie‘ kąro prieš /Paraguay’-ilonas (dabartinis Washington© 

.finansų ministeris), Rockefell- 

.eris ir kiti, apžiojusieji gausin- 
igas Colombijos respublikoj ži
balo versmes, ima ir atranda, 

i jog Grhn ’Qacljo sritis yra nepa- 
rprastai 
■šaltinia'i| į įr kasyki

siremęs 
rius” si 
kryžių ir rūsčia mina. Jam 
skamba ausyse smarkus įspė
jimas del jo / “bedievystės.” 
Ligi šiol jis žinojo vieną poną 
—šv. ministerijos inspektorių. 
Dabar jį kontroliuoja ir ant
ras inspektorius—dvasiškis.
Abudu gali jį atstatyti 
turėti duonos kąsnį—įtik 
abiems. Bet kaip? Ir chame- 
loįnu būdamas neįstengsi spal
vą keisti: patiksi vienaiWj ne
įtiksi antram.

Gal būt, kad tokia padėtis 
kai kuriuos mokytojus, pavers, 
baukščiais “diplomatais/’ šian
dien madnios vingių politikos 
šalininkais.—Ir kodėl nę? Vin
giuoja Lietuva tarp pasaulio 
galiūnų, pavingiuokim ir mes 
tarp Lietuvos galiūnų—pama
no kitas.

pelkes randa, kurios jokio 
atsakymo neduoda. Tokiu 
tai begėdišku būdu ir iš ma
no kišeniaus tapo išrūbąvo* 
tas doleris, kas gali būti liu- 

Idininku. • >
i Radau laikraštyje pagar- 
įsinimą, kad viena “trokš” 
.farma, anapus Doilistown, 
Pa., reikalauja 4 darbinin
kų. Patyrimas nereikalin
gas, 60 dolerių ant .mėnesio, 
valgis, guolis ir darbas per 

(visą žiemą. Taipgi pasako, 
i kad reikia paimti P. R. T. 
|busą, paklausti “draiverio” 
(ir jis parodys vietą.’ Na, 
(manau sau, darbą taip, kaip 
lir turiu.

Pasiimu busą, užsimoku 
50 centų į vieną galą, pa
prašau “draiverio,” kad pa
leistų toj vietoj ir važiuoju. 
Kada privažiavom vietą ir 
“draiveris” riktelėjo, išlipo
me net čieli 25 kandidatai į 
farmeriūs. Kada priėjome 
prie tos “trolį’ farmos, pa
sirodė, kad ne daug didesnė 
už mano farma. Pirmiau
sia pasitiko mus didelis šuo, 
kuris pasiryžo nė pro var
tus mus neįsileisti. Paskui 
atkrypavo prie vartelių far- 
merka ir pasakė, kad jau 
turi; vįąus reikalaujamus 
darbininkus'. Reiškia, busų 
kompanija tik vienu užsi
mojimu uždirbo 25 dolerius. 
Nėra abejonės, kad per visą 
dieną ten važiavo darbą 
gautimažiausia 50 žmonių, 
kas reiškia 50 dolerių kom
panijai. Ir s kiek tėmyjau,' 
tas apgarsinimas išbuvo vi
są savaitę tam laikraštyj. 
Ar reikia bjauresnio bedar
bių apiplėšimo? O vis tai 
dedasi “palaimintoj” Ame
rikoj, ktir viskas yra “tvar
koj,” kur visi piliečiai yra 
“užsiganėdinę.”

Dabar kyla klausimas, ar 
Amerikos proletariatas gali 
tikėtis ‘geresnių laikų, kuo
met mašina mašiną pradeda 
dirbti? Atsakymas—ne.

Ką pradės 
minios ir Tie "jau persenr 
darbininkai,; išmesti iš dar v • ’ - AK ir •

susivaldytojas ilgainiui susilau- 
|kia iš gamtos pabaudos pavida
le ’ impote-ncijos, lytinės bejėgy- 
bės ii’ neurastenijos. Neuras
tenikai paprastai daug ką ne- 
nujėgia lytiškai, jie tampa be- 
jėgybės aukomis. Ir atbulai— 
lytiški nėnuojėgos sukrypėliai 
esti paprastai pikčiurnos, neu
rastenikai, surūgėliai.

Reikia Jums žinoti, drauge, 
kad iš prigimimo ne visų žmo
nių lygūs yra lytiniai gabumai, 
geismai ir nuojėgumai. Yra 
žmonių labai gausiai, net su 

i kaupu gamtos apdovanotų šito- 
No’rį kia energijos rūšim. Tokiems 

itin yra sunku atsilaikyti prieš 
“piktą pagundą,” ir tokiems 
perdidelię lytinas susivaldymas 
daugi žalos padaro. Yra sau pa- 
vidutinių žmonių, kuriems lyti
nis spaudimas jau lengviau nu
galėti; tekiems nėtaįp jau sun
ku esti orientuotis gyvenimo 
painiavoje. O vėl yra nemažai 
ir tokių, kurių- lytinjs instink
tas pusėtinai menkas—ar tai 
iš prigirąties ar tai kaipo pa
sekmė kokių rimtų ligų. ■ To
kiems buvo—nebuvo: - didelio 
skirtumo nepadaro. ' Tokiems 
[nabagams anksčiau ir greičiau 
užeina ir lytinė bejegybė.

Imant jaunyvą sveiką sultin
gą žiųogų, gyvenimo neperdaug 
sulamdytą, lyties žvilgsniu ga
lima tarti, kad, perdaug slopi
nant tą instinktą, pasidaro vi
sam organizmui nebegerai. Ir 
moksle gabumai \ ir protavimo 
jėga ir fiziniai nuojėgumai gau- 
jna del to nukentėti.

Jeigu Jums gyvenimo aplin
kybės šiuo atveju yra tokios 
jau nepalankios, tai patartina 
kaip > nors prisitaikyti ir kovoti 
su geidulių priplaukimais. Rei
kia ta(įa\ geriau vengti progų, 
kur tenka bergždžiai susier
zinti. Geriau jau vely šalintis 
tų “švelniųjų esybių,” negu su
sierzinus, užsidegus, duoti tai 
emocijai savaime perdegti. . Jei 
tokie tušti lytiniai susierzini
mai pasitaiko dažnai, tai galų 
gale nusilpnins ir sukrikdys 
kad /ir gan gabų' vyriškį. At
siminkite tai ir gerai įsitėmy- 
kite, Gerai, kad sterigiatės gy
venti sulig ‘ higienos reikalavi
mais, kad nevartojote deginan
čių; aštrių prieskonių, gėralų. 
Užvis labiausia venkite lytinių 
susierzinimų, * ' įsikarščiavimų, 
nes ilgainiui nuo tokių pasikar
tojimų įvyksta lyties, organuo
se visa eilė tam tikrų fizinių 
atmainų, sukepimų, įdegimų, 
kurie paskui save ir velka be- 
jėgybės slogutį.

Laikykite savo protą kokiam 
naudingam darbe įkinkytą. Su
sidėmėkite kokiuo visuomeniniu 
veikimu, susikoncentruokite ant 
gerų knygų ir—nesv^jote ant 

i tuščio apie anas “švelniąsias 
| esybes.” Bala jų! Atmenat 
Krilovo sakmę: “Lapė' ir vyn
uogės”? Matydama lapė, kad 
jai nepasiekti aukštai kabojan
čių vynuogių, nusisprendė ilgai 
seilių nevarvinti ir nukiūtino 
sau, uodegą paspraudus.

Tauijj Lyga, Anglų vado
vaujama ir vyriausiai atsto
vaujanti Anglijos imperia
listų Į Į reikalus! i > pasaulyje 
prieš jungtinių Valstijų im
perializmą, žada daryt spau
dimo f Boliviją ir Jungtines 
Valstijas, kad šutu re t B 61 r-' 
viją. Tautų Lygos Tarybos 
pirmin»ikaįi • francūzaSr A» 
Briandąs ketina tuo tikslu 
šaukt spĮeciž 
bos pb^ėdį 
griežtesnių 
žingsniiiį. »

i Anglija ir Francija mato, 
kad Bolivijos valdžia yra 
tarnaite^ Jungtinių Valstijų 
imperializmo; ir prasidėju
siame ^ginklų susikirtime 
Bolivija-varo Jungtinių Val
stijų kapitalo darbą.

Tautų Lyga su Anglija 
galvinyj deda pastangų, kad 
Washingtono imperializmas 
perdaug ,, neįsigalėtų Pieti
nėj Amerikoj, kad jis ma- 
žu-pamažu netaptų viešpa
čiu visų įrietamerikinių res
publikų;

Jungtinės /Valstijos, kaip 
žinoma^ sulig,; savo Monroe 
doktrinos, saito, kad jokia 
europių^’ valstybė negali 
kištis įiTietų Amerikos vi- 
dujiniupteikaltlš ’ Jungtines 
Valstijadedasi vieninteliu 

onu Pietinei 
Washin?tę>no. . B 

rpiktiųlmui. pain

t Kaip žinoma, tautininkų su
daryto su Vatikanu konkorda
to XIII str. leido , kunigams 
šeimininkauti mūsų mokykloj. 
Šeimininkavo jie ir ligi kon
kordato, tačiau dabar jau gali 
jie remtis įstatymu.

šį rudenį ne vienas pradžios 
mokyklos mokytojas gavo 
praktiškai pažibti konkordatą. 
Mat, mokyklas pradėjo lankyti 
“Vatikano inspėktorįai,” t. y. 
vyskupo įgalioti kontroliuoti 
tikybos dėstymą kunigai. Nors 
daug kur tikybą dėsto kuni
gas, vis dėlto su šiais “inspek
toriais” daugiausia tenka su
sidurti mokytojui. Ypač to
dėl, kad vizituojamas yra ir 
pats mokytojas.

Vienoj vietoj mokyklas lan
kė pralotas. Jis pirmiausia 
pasiinformavo pas davatkėles 
apie mokytoją: ar eina į baž
nyčią, ar klauso pamokslų, ar 
žegnojasi ir tt. Taip buvo ir 
kitur. Jeigu jam mokytojas 
atrodo ne labai didelis bedie
vis—jį ragina, stačiai liepia 
organizuoti pavasarininkus ir 
kt. katalikiškas draugijas. Aiš
kesnis liberalas mokytojas su
laukia gero • pamokslo, kuris 
baigiasi nedviprasmišku pa
grasinimu, kad : “bedieviams 
mokykloj ne vieta.”

Sunkų įspūdį gauna pažan-į 
gus mokytojas po šitokio vizi
to. Jam akyse ilgai stovi, pa-

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS ■ 

341 Walnut Street, Newark, N. J

\pinti lytinį instinktg,. Pasidaro. 
'Kaip gi nepasidarys? Ir daug 
pasidaro. Visų įžymiausių ir 
atviresnių, neveidmainingų 
mokslo autoritetų yra pripažin
ta, kad lytinė abstinencija, per

sai natūralų stiprų lytinį trau- laidelis susįvaldymąs ar gamtos 
kimą, tai visai gamtiška., Je ....... " —— -.......... .
būtų kitai p, tai jau reikėtų šie 
Jotis ir aimanuoti. Lytinio trau- 
kimas .ii- jo tenkinimas yra dį 
dysls gyvenimo varyklis ii 
stūmėjas.

. /Teisybę drąugas sakote,

■ą žibalo (naftos) 
[omis, nekal

bant jau apie labai naudingų 
mėdžių £iriaš.

'-^^Kaiį tiktai Jungtinių Vals
tijų kapitalas sužinojo apie to- 

[k.iuę. turtus Gran Cacho žemė- 
fje/-tuojaus. ėmė kurstyt Bolivi-’ 
'ją atplėšt tą brangų plotą nuo 
(Paraguay’jaus. Bolivija gi, ne
turėdama jokios formalūs teisės 
prie Gran Cbcho, jau pervedė 
tęs vietos gamtos turtus Jung
tinių Valstijų kapitalistams ir 
bankininkams. Bolivijos prezi
dento Hernando Šilęs valdžia 
visiškai parsidavė šiaurinės 
Amerikos Wall Strytui.

Taigi ir dabar Bolivijos pra
dėtas karas prieš Paraguay’jų 
yra pasekmė sumokslo tarp Bo
livijos Valdytojų ir Jungtinių 
Valstijų imperialistų.

Kraujuose plukdydamas Ni- 
caraguą, pavergęs Haiti ir ki
tus centralamerikinius kraštus, 
Jungtinių /Valstijų imperializ
mas siekia vis toliau, eidamas 
linkui uždėjimo savo jungo vi
sai Pietų Amerikai. O tatai 
veda prie dar labiau įtemptų 
santikių tarp Anglijos ir Jung
tinių Valstijų ir artina momen
tą, kuomet šios šalies imperia
lizmas susikirs su Anglijos im
perializmu naujame pasaulinia
me kare, jeigu proletariatas 
neužkirs tam kelio. metįhią susirinkimą 

svėį1 svetainėj, t 
vo škaltlingai ir dalykus svars
tė rimtai. Buvo kalbama ir 
apję Pįld. Tarybos pasielgimą 
iždihihko 5 klausimu. Susirin- 
kuHčji nariai pripažino, kad 
Pil(j. Taryba, paskirdama Gu- 
gį ii^dhiin., vieton Gerdausko, 
pašįęlgė priešingai konstituci
jai ir todėl priėmė rezoliuciją, 
kurijoj protestuoja prieš Pild. 
Tarybą už laužymą mūsų or
ganizacijos konstitucijos. Nu
tarta rezoliuciją pasiųsti į or
ganą “Tėvynę” ir į pašalinius, 
laikraščius.

Labai gerai, kad nariai pro
testuoja prieš viršininkus, ku
rie sauvališkai elgiasi ir ne
prisilaiko konstitucijos. , Na
riai-! privalo saugoti organizaci
ją ir reikalauti, kad viršinin
kai 'pildytų savo pąreighs taip, 
kaip kanstitucija rodo.

Reikia /pažymėti, kad nariai 
labhi pasipiktino tokiu Pild. 
Tarybos pasielgimu ir išsireiš
kė, kad nepaisant ar juos 
spend,uos arba mes iš organi- 
zaciięs, vienpk jie neleis kon- 

laužyti.

Jungtinių Valstijų “geros Paraguay’j aus valdžia, be- 
aliosj apaštaluii Hopveriui je, pasitiki dar Anglija, ku- 

Pietinės rios kapitalistai turi dau- 
jąu, užsižiebė giąusia biznio rėikalų Para- 

guayjūjė.
Amerikos-Bolivijos 1 

Suokalbis
.Jau širhUš hiėtų, kaip Bolivi

ja ginčijasi su Paraguay’jum 
delėi 100,000 ketvirtainių my
lių ploto, vadinamo Gran Cacho. 
Tas žemės plotas atrodo, kaip 
trikampis, kurio vienas šonas 
rubežiuojasi su Bolivija, o ki
tas—su Paraguay’jum. Bet 
Gran Cacho abelnai buvo dau
giau priskaitomas Paraguay’- 
jui, o ne Bolivijai. ‘Taip antai, 
Encyclopaedia Britannica (li
to j laidoj) savo žemlapyje pa
duoda tą plotą, kaip neskiria
mą Paraguay’jaus dalį.

Laiks nuo laiko Bolivija pa
reikšdavo savo pretenzijas prie 
Gran Cacho ir vėl pamiršdavo. 
Taip buvo tik tol, kol tas skly
pas atrodė nelabai kam nau-

bedarbių'jsė archirejų Arsenijų ir, 14 i 
popų už nepilnamečių—vaL' j 
kų piktininją ir tvirkinimą. ' ^ 

baviečių? Kas duos į tai Popas Malaškinas kaltina* 
' ' 1 mas už laikymą paleistuvy-

stes namų šalia cįrkyęs. . 
Dauguma kaltinamųjų prį- 
sįpažino esą įkaltis - - u

dfry ’A*t v/i' * s

'" •/<' A/’:



Puslapis Trečias

LIETUVIS GRABORIUS

WILKES-BARRE, PA.

AREŠTAI LIETUVOJ
Užmuša Kalinius

HUDSON, MASS

GRABOĘIUS

Korė BALZAMUOTOJASSKAITYKITE IR
PLATINKITE

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

ORNIČIAI
Report

PARDUODAM ANT LABA! LENGVŲ IŠMOKESČIŲ-PO $1 arba po $2 į SAVAITĘ
WORCESTER, MASS

niekas

Krikščionybė ir Darbininkai
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Kitchen SuiteMACYS BROS. FURNITURE CO
BROOKLYN,GRAND ST

Tarpe Bedford Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

GARSINKITĖS 
“LAISVEJĖ”.

antiIced:
kuomet ‘bosąs pareiškė, 
joms 
Viena

numušta 
uždirbti, 

paleidžia 
pasidarius

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybė ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Darbinin

Algas

d. paskelbė

BOSTONO IR APIELINKĖS 
SKYRIUS

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

Brooklyn© apielinkėje.

Pasekmingos Karosienes 
Prakalbos

kuopa gy- 
vakarus 

į centrą 
ją sudaro to- 

kaip Dėdynas, 
kurie jau Wor- 
vardo ir S.L.A.

Living Room Suite — Bed Room Suite
Dining Room Suite

Pečiai — Ice Box

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Bosas Prisipažino, jog 
Vaikai Dirba

bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
centų.

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie- 
tos ir informacijų žiupsnis.

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

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimelyj laike 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų* 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role klashi kovoje. ’ •

' Užsakymus tuojaus duokite šiuo antrašu: “Dar
bininkių Balsas,” 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pennsy 1 vanijos Audinyčiose Dirba
1 Dvylikos Mėty Amžiaus Vaikai

su klausimais, 
išgązdinti savo 
Pirmiausiai pri- 

—“už kurią par- 
šiu metu rinki- 

Tu esi radikalė, aiš- 
torhs

žiūrėti, kiek ta kuopa užsimo
kėjo duoklių. Vartau šiaip 
yartau taip, o duoklių mokėji
mo nieku būdu negaliu suras-

i Lietuvaitė Fotografistė
■ Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom *
| Paveikslus -
? Studija atdara kiekvieną dieną Ir 
I nedėliomis nuo 9;30 iki * - 
i 5 vai. po pietų. ' , :.i-
i MARGARETA VAL1NCIUS

? Room 32, Weitzencorn Bldg,
į PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE,

Gruodžio
kad Hill Bros, čeverykų dirb
tuvės šį mėnesį nukapoja 10-tą 
nuošimtį visiems darbinin
kams. Kada darbdavis su
šaukė visus darbininkus į krū
vą ir pasakė, jei norite dirbti,

Paltanavičius subankrūtijo 
ir nežinia kur dingo. Dabar 
žmonės šneka, kad jis nuvyko 
Kanadon ir ten bandys sau 
naują lizdą susivyti. Mat, da
bar į Kanadą atvažiuoja daug 
lietuvių iš Lietuvos, tai jeigu 
žmonės tiesą sako, jieškos vėl 
naujokų, iš kurių galėtų gy
venti. i.

S. L. A. 318 Kp. Narys.

Darbininkas su 
“pėde“ nieko negali 
tad didesnes spėkas 
prie mašinos, kad 
pragyvenimą. Aš niekur nesu 
matęs tokių suvargusių žmo
nių, kaip Hudsonė. Dabar 
dar laukia juodesnė ateitis.

Choro Korespondentas.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu, •

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI 

dr. nm
no EAST 16th ST, N.Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Pasirodo, kad ta 
vuoja, šeimyniškus 
rengia, bet duoklių 
nemoka. Mat 
kie elementai, 
Jasaitis ir kiti, 
cesteryj neturi 
kuopose vietos.

Reikia pasakyti, kad perei 
tame seime tą jų Jtuopą atsto 
vavo tautininkas iš Bostono.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. į Boston, Mass.

el., So. Boston 0304 W.

Tas parodo, jog darbininkės 
jau nebijo nei bosų persekio
jimo. Jos pridavė savo adre
sus komisijai. Manoma suor
ganizuoti drūtą lokalą Nacio- 
nalės Audėjų Unijos.

Kitos kolonijos turėtų imti 
pavyzdį ir L. D. S. kuopos ir 
pasidarbuoti panašiai.

N. Audėjų Unijos 
Korespondentė.

Kuomet susirinko darbinin
kės į prakalbas, nesistebėjo 
Pamatę ir savo bosą čia. Mat, 
jis atėjo pašnipinėti.

Po prakalbų bosas užpuolė 
organizatorę 
manydamas 
darbininkes, 
ėjęs užklausė 
tiją balsavai 
muose? Tu esi radikalė, aiš- sjems aukotojams ačiū. Trys 
kindama toms mergaitėms, | draugės įsirašė i L.D.S.A. kuo- 
kad joms reikalinga unija, ir 
kad streikai ir pikietavimas 
yra darbininkų įrankis kovai 
prieš darbdavius.” Tuomet bos Edwardsville, Pa. Taipgi 
jis bandė įrodyti, kokie audi- jos kalba patiko visiems. Pu- 
nvčių savininkai geri, sakyda-jįlikos nedaug atsilankė. Ed- 

darome gero sam-}wardsvillis jau tokia kolonija,) 
dydami 12-16 metų amžiaus. ]{ur darbininkai nesirūpina sa- 
vaikus, nes tuomi pagelbštime 
tėvams - juos užlaikyti.“ To
liau 
nizuoti krautuvių darbininkes 
kurios irgi gauna $10 savai 
tėj? Kodėl jūs čia važinėjate } blogina

VPiymouth, Pa.—Gruodžio 4 
d. L. D. S. A. moterų kuopa 
šiame miestelyje atliko svar
bų ir pagirtiną darbą. Kuomet 
atvyko Nacionalės Audėjų U- 
nijos Zorganizatorė į šią apie- 
linkę, toji kuopa surengė au- 
dinyčių darbininkių klausime 
prakalbas Polish Alliance sve
tainėj. Išdalino prie dirbtuvės 
lapelius ir į prakalbas susirin
ko nemažai jaunų dirbtuvės 
darbininkių iš Hess & Gold
smith šilko audinyčios. čia 
buvo pirmos tokios prakalbos. 
Darbininkų padėtis be galo 
čia bloga. Dirbdamos 50 vai. 
savaitėj'uždirba nuo $7.50 iki 
$10 savaitėj; Pastaruoju lai
ku darbo 1 pagreitinimą įvedė. 
Kur pirmiaus darbininkės val- 
<rė tris-mašinas, dabar jau tu
ri prižiūrėti 6 už tą pačią al
gą. Tankiai už menkiausį pra
sižengimą atleidžia iš darbo. 
Dabartiniu laiku nedirba pil
ną laiką ir darbininkės nuliū- 
dusiosf delei mažų “pėdžių” 
švenčių ‘ laike. Toji padėtis 
darbe davė joms drąsą ateiti 
į tas prakalbas.

Gruodžio 2-rą d. buvo su
rengta prakalbos drg. S. Ka- 
rosienei, kuri atvyko šion apie- 
l.inkėn organizuoti audėjus. .

Pirmiausiai kalbėjo, kaip 
darbininkai išnaudojami Ame
rikos kapitalistų įvairiose in
dustrijose. Ji kvietė organi- 

Izuoti jaunuolius, ypatingai 
dirbančius audinyčiose, į N. 
Audėjų Uniją, kuri yra suor
ganizuota ant klasių kovos pa
mato, viskuom skiriasi nuo ki
tų visų unijų. Antru atveju 
kalbėjo apie moterų svarbu
mą organizuotis į L.D.S.A. Jos 
kalba visiems patiko. Reikia 
pasakyti, kad drg. Karosienė 
yra viena iš žymių kalbėtojų 
moterų tarpe ir dar svarbu 
tas, kad gali ir kitose kalbose 
kalbėti. Visos kolonijos turė
tų pasirūpinti surengti jai pra
kalbas.

Publikos buvo apie šimtas. 
Drg. Karosi nei pri.Jminus 
apie areštą drg. A. Minerich, 
aukų surinkta $15.15, 
siems aukotojams ačiū

!ią«avaitę, 19 d. gruo 
s rengiamos kitos pra 
ame miesČiukyje.

$1,000 Tilt už 60 Centį
Atsiųsk 60 centų, tai gausi vi šoki4 

stebuklingų žolių vertės 1 tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiiraufcęa» 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ai> 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam malo«' 
uesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tu 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

ile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut saVo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių liga! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemyli
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo^ patrūkimo, dusulio (asth
ma) 1—
tine, ------ ------ , .-------- ----- „
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai ęausi vaist- 
žolių, kurios jums 
tą, panaikins mint

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadma- 
muR “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N., Y.

tai dirbkite numuštu “praisų,“ 
o jei ne, tai užsidaro šapa. 
Tokio pagązdinimo neorgani
zuoti darbininkai , pabijojo ir 
didelė dalis pasidavė bosų uo
tams, sutiko dirbti numušto
mis algomis, žinoma, minėtoj 
dirbtuvėj jau aštuntas mėnuo 
kaip pusę laiko dirba, o iš
naudojimas neturi ribų. Ma
šinos kaskart gerinamos, dar
bas darbininkams 
m as.

g PHILADELPHIA, PA. 1023 MT. VERNON ST

“Tėvynės“ No. 48 tilpo ko
respondencija iš Shrewsbury, 
Mass., kurioj tūlas A. želkus 
rašo, kad varde S.L.A. 358-tos 
kuopos jau turėję du šeimy
niškus vakarėlius. Perskaitęs 
tą korespondenciją, pasiėmiau 

kuriame 
pradėjau

Skuodo policija suareštavo 
Kajietoną Kubilavičių, Lam- 

1 bertą Mažrimą, Juozą Barkų, 
[Antaną Endruškaz ir Leoną 
Galdiką. Visi jie patalpinti 
Varnių kalėjime. Juos kalti
na platinime komunistinės lite
ratūros. Bet, progai pasitai
kius, Juozas Barkus, Leonas 
Galdikas ir Antanas Endruška 
bandė pasprukti iš. tos .vergi
jos, bet tas jiems nepasisekė ir 
buvo policijos sulaikyti.

Už tą pasikėsinimą jie visi 
buvo labai mušami ir įvairiais 
būdais kankinami. Ant. End
ruška, nebeiškęsdamas žaizdų 
skausmo, tuojau pasimirė, o 
kiti dar gyvi, bet baisiose žaiz
dose.

A. Endruška paėjo iš Skuo
do miesto, sūnus Stasio, 23 m. 
amžiaus, tvirto subudavojimo 
ir energingas vyras. Kiti su
areštuotieji irgi ne senesni už 
Endruška.

vo klasės reikalais. Pasikal-i 
bėjus ypatiškai veik visi nusi- 

Kodel jūs.neinate orga-'s]<undžia, kad gyvenimas kas 
dieną blogėja, darbas mažėja, į 
algas kapoja ir darbo sąlygas 

Kiekvienas darbinin- 
ir sėjate nepasitenkinimą tų j kas turėtų susirūpinti daugiau 
darbininkių tarpe? Jei suor-;savo klasės, reikalais, lankyti, 

kitus visus dar-l 
us raginti, kad lankytų- j 

si. Tik diskusuojant, veikiant 
bus galima darbininkams pa
gerinti darbo sąlygas ir neduo
ti nukapoti algas.

ganizuosi čia uniją, mes uždą- prakalbas 
rysime dirbtuvę. Jau ir dabar binink 
jos ne pilną laiką tedirba ir 
tik laikome, kad suteikti joms 
kiek paramos.“ Tai tokių ge
rybių pripasakojo. Mat, dar
bininkės tose prakalbose įro
dė savo pritarimą unijai. Jis 
tuomi manė jas pabaidyti ir 
tarorizuoti grasindamas už da
rn dirbtuvę. Kuomet orga
nizatorė atsakinėjo į klausi
mus, darbininkės su džiaugs
mu pritarė ir drąsino jai kal
bėti. Atsakius, kad kas link 
balsavimų laike rinkimų nieko 
bendro neturi1 su šiomis pra
kalbomis, kad pasakymas, jog

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

įfe Bell Phone, Poplar 7545

t ADOLFAS F. STANKUS ,.

Iš Mūsų Veikimo

Gruodžio 1 d. Aido Choras 
turėjo surengęs koncertą sy 
šokiais. Programa susidėjo is 
dainų. Aido Choras sudaina
vo keletą dainelių po vadovy

ste Ig. Permino; taipgi daina
vo trys poros kvartetų, kurie 
sudainavo gerai, šiame kon
certe turėjom dvi jaunas so- 

i listes su nau jomis dainomis, 
tai yra, A. Miskevičiūtę ir L 

’Sidariūtę. Turiu pažymėti, 
j kad A. Miskevičiūtė, puikiai 
isudainavo dailiu tvirtu balse- 
jliu dvi daineles. Klausytojai 
reikalavo dar daugiau dainuo
ti. Jei ji ir toliau lavinsis, tai 
sulauksime puikios daininin- 

Ta pačia diena buvo prakal-1 kė,s' Ji gyvena Lynne mokina 

kalbos. Sidariukė taipgi pui
kiai sudainavo porą dainelių 
savo švelniu balseliu. Aido 
Choras apdovanojo ją gėlių ■ 
bukietu.

žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Pelno liko 52 doleriai. 
Todėl Aido Choras turi gerą 
paspirtį. Turiu pažymėti, kad 
M. Kazlauskienė ir Morkūnie
nė b^mukojo didelį “keiką“ 
del Aido Choro, už ką taria
me širdingą ačiū.

Tuojaus po įvykusio Aido 
Choro koncerto turėjom susi
rinkimą, kuriame choras pa
skyrė 3 dolerius A. L. Org. 
Priešfašistiniam Susivienijimui, 
kuris buvo atsišaukęs per laiš
ką, ir tris dolerius paaukojo 
National Textile Workers 
Union. Nors maža auka, bet 
vis geriau, kaip

Kramto

darbdaviai daro gero samdy-[“Tėvynės“ No. 
darni tuos jaunuolius yra ne tilpo apyskaita 
tiesa, nes galima juodu ant 
balto darodyti pereitų metų 
begalinį pelną šilko audinyčių 
savininkų šios apielinkės, ir 
kad su taja kalba bosas prisi
pažino, jog jo dirbtuvėj dirba 
12 m. amžiaus vaikai, kas ne- 
daleistina sulyg darbo įstatų 
Pa. valstijas.

’ Kas link uždarymo dirbtu- 
tai bosų paprastas gązdi- 

iJBhdą, kuomet abelnai tame 
amate pasireiškia depresija; 
kas link organizavimo krautu
vių, tai “žinoma, mes organi
zuosime visus vyrus,4" moteris 
ir jaunuolius dirbančius šalies 
industrijose ir įvairiose vieto
se, bet -kadangi aš prisiųsta 
specialiu audėjų unijos darbu,; 
tai ir esiFčia.” Jis .daugiau} 
neturėdamas ką organizatorei i 
atsakyti, sugriežė per dantis! 
kelis sykius “radikalai, radi
olai” ir išėjo iš. svetainės ly- 
Rsnas juokais iš publikos.

Iper šias diskusijas merginos 
apstojo aplinkui, kitos sulipo 

tjųiT i°s labai supyko, 
, r--------- 1 JO£

ro dAro samdydamas, 
kitą žiūrėdamos klau-

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num, 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet 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 dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street,

■ Lawrence, Mass., 
1 savo krautuvę 
^as menesis po 
kcliolikų šimtų 
parsitraukia. Net 
i tolimą St. Louis 

--------------------- (Mo.) A. Lepo- 
John Naujokas pis, 2759 Arsenal 

St>., nuolaljos parsitraukia savo kos- 
tumieriains John’s Cidarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, T ' 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip 
Brooklyne 
yra geri lietuviai 
bininkai 
riausi 
tų, arba į

Todėl, draugai darbininkai 
gresyviški biznieriai 
lyne, bet ir kituose miestuose 
reikalaukite Restoranuos'e 
Kliubuose, ant Balių 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminčtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 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
2G7 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė gerų 
Cigaių. Mes visur pasiųsime per 
paštą boxą 10-centinių Cigarų, kas 
tik prisius 3 dol. 50 centų. O 15- 
centinių boxas 4 dol. 50 centų. Paš
to lėšas mes apmokame.
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

skilvio nemąli« 
strėnų ir pečių
įdėjimo po' krū- 

reumatizmo, plaukų slinkimoi
usi ya 
Q8 enre

John 
apsieiti.

214 Schuylkill Avenue, į

parsitraukia 
parduoda; taip ir kiti 
ir kituose miestuose, kur 

r išmintingi dar- 
pripažino, kad JOHN’S ge- 

cigarai Amerikoje po 10 cen- 
po vardu Petro Cigaras.

i ir pro- 
tik Brook- 

visur 
Užeigose, 

Storuose bei



Utarninkas, Grupd. 18, 1928' -

Kas Reikia Žinot apie Kolektyvį Protavimą »
Tarpe milionų darbo žmonių | iš atskirų asmenų, tai aišku, 

gyvuoja nesuskaitomi milionai kad ir atskiras žmogus nėra 
i susipratusių (nulius, o tam tikra spėka. Su

sisukime, iš bendrų veikimų tų 
atskirų spėkų ir susidaro vi
suomeniniai. įvykiai, 
pat, 101-102 pusi.).

Asmens rolės svarba priguli 
nuo sąlygų; prieš sąlygas as- 
n^uo nieko nuveikti negali. Jei
gu mes paimsim armijos gene
ralinį stabą karo metu, jis vai
dina labai svarbią rolę, kartais 
štabo žlugimas gali (atvesti prie 
pralaimėjimo visą kompaniją. 
Bet tie asmenys tik tada vaidi-

minčių. Klasiniai 
darbininkų mintis daug maž 
bendra. Taipgi pas milionus 
yra daugybe skirtingų minčių 
apie “gerą” ir “blogą,” apie 
“teisybę ir neteisybę,” mąsty
mas apie bėgančius reikalus, 
jausmai džiaugsmo ir nuliūdi
mo, nepasitenkinimo ir neapy
kantos, pasiryžimo kovoti ir pa
syvaus atsinešimo linkui išnau
dotojų, kritiško žvilgsnio į vieš
pataujančią sistemą ir užgi
nančio ją, viltis į ateitį ir nu
siminimas, ir taip be galo. Tai 
žmonių psichologija.

Klasinė psichologija rymo 
ant gyvenimo sąlygų tos klasės, 
o tos sąlygos nusakomos pade*- 
čia tos klasės ekonominiame ir 
politiniame* visuomenės gyveni
me.

Apdirbta, apvalyta nuo prieš
taravimų darbininkų klasės psi
chologija (samprotavimas) vir
sta darbininkiška ideologija, (mo, klasinio T 

; taipgi ir klasine filosofija. Dar-ispondžių padėsii 
1’bininkų klasės ideoloįriia vra H.n i i is nė kirk n

tai turiu, aiškumo delei, pareik
šti štai ką. Kada “Vilnyje” ra
šiau : “Išreiškiau... kolektyvę 
komunistinę mintį, nes kiekvie
nas komunistas, ką jis supran
ta ir skelbia, fai nėra jo asme
ninė mintis, bet kolektyve min
tis.’ ’ Rodosi, iš šio pasakymo 
turėjo būti aišku i kiekvienam

čiurinskas, sekr. A. Dambrau
skas, ižd. J. Kamarauskas.

1 S. V. Ramstis.

KULPMONT, PA.
i-

— (Ten bolševikui, kad aš kalbu ne kibą 
vardu, bet savo; kalbu apie tą 
kolektyvę mintį, kuri yra susi
koncentravus Valstiečio Sūnuje. 
Vienok d. Sodietis iš to padarė 
išvadą, būk aš kalbėjęs “kitą 
draugą vardžit." Todėl 'darau 
šią pastabą, kad d. S. vėl ne
pakeltų “protesto.” Aš su d. 
Sodiečio nusistatymu nieko ben
dro neturiu, reiškiu tą kolekty-

na tokią svarbią rolę, kada jiejvę mintį, kuri yra susikoncen- 
yra toje vietoje, kada jų klauso j cenįravus mano “spomįžiuj,” 
armija, kada jiems teikia ži- ikaipo proletaro, aktyvisto-ko- 
nias, tarnauja telegrafas ir te- ■ 
lefonas, žemlapiai 'ir tt. Atim
kim nuo štabo tą viską ir jis 
nereikš nieko.

Antra, asmens rolės svarba 
yra ne tame, kad jis Jokūbas, 
ar Leonas, bet tame, ant kiek į 
tas asmuo yra sugėręs prityri- 

žinojimo. Jeigu 
m ant pečiaus, 

bininkų klasės ideologija yra [tai jis nė kiek nepasidarys ver-
■ kolektyve, bendroji. Kolekty-Itesnis, bet >jeigu 

j! vizmas tai y ’ i ,- . • .
Yjtur į asmenį

neatskiriamą darbininkų klasės Įprantama, jo vertė bu 
narį. j ......................

Jeigu kas mano, kad jis yra jis sugėrė.
";u“autonominis,” tokis, kuris vei-| Ne kitaip yra ir su politiniais 
-kia ir protauja pats iš savęs,: vadais. Suprantama, jų rolė 
..anot savo paties tikslų ir įsta-lyra kur kas didesnė, negu pa- 
jtynių, tai tas save apgavinėja. prastų narių. Kad būti vadu, 

/.'.Viskas, ką mes mokame, tai y- reikia turėti reikalingas žinoji-
• Ta ne individualis, bet kolekty-Imas. Bet aišku, kad be orga- 
jvis žinių susikuopimas. Kaip nizacijos, be ištisos piramidos 
^visuomenė nėra palaida žmonių veikiančių narių po to vado va- 
krūva, taip ir dvasinis žmonių dovyste, 
gyvenimas (protavimas) nėra Įti tos rolės, kurią jis vaidina 

’^atskirų asmenų jausmas, su--būdamas toj padėtyje, kurioje
pratimas. Tai yra produktas j jį laiko organizacija. 

? !*jų susisiekimo ir gyvenimo. Bū- 
jtty klaidinga manyti, kad vi

suomenėje, klasėj, bei organiza- 
. .cijoje yra bent vienas tokis as- 
;inuo, kuris gyvena “naturalėje 
«savo asmens esmėje,” be veiki
mo ant jo visuomeninių fakto-

°'* “Toliaus, jeigu mes studijuo- 
““sim atskirą asmenį jo gyveni- 
lnme,” sako Bucharinas, “tai 

mes matysim, kad tikrenybėje 
jis, kaipo skūrelė kilbasos, per
siėmęs vidujine įtaka, žmogus 
-mokinasi šeimynoje, ant gatvės 
ir jnokykloje. Kalba ta kalba, 
kuri yra produktas visuomeni
nio išsivystymo, mąsto minti
mis, kurias išdirbo eilė pirmes- 

r nių gentkarčių, mato aplinkui 
save kitus žmones ir visą jų 

; gyvenimą, prieš jo akis visą 
gyvenimo tvarką, kuri veikia 
ant jo kiekvieną sekundą. Jis, 

. kaip pintis (spondžius), įčiul- 
pia į save vis naujus ir naujus 
prityrimus. Iš to jis ir moki
nasi kaipo asmuo. Reiškia, tik
renybėje kiekviename asmenyje 
yra įdėta visuomeninis turinys. 

; Patsai asmuo — tai vis tiek 
kaip susikaupęs į mažą kamuo-

_ lį visuomenėj produktas.”— N. 
Bucharin, (“Teorija Istorinio 
Materializmo,’’ 102-103 pusi.).

IŠ viršuj paduotos citatos, aiš- 
; kū, kad mūsų protavimas yra 

kolęktyvishbendras. Kad mes, 
kiekvienas komunistas, savyje 
turim ne'kokią prigimtą mintį, 
supratimą, bet tą, ką mūsų 
“spondžius” pajėgė sugerti, su
čiulpti, ne vien tik prityrimus 

, iš klasinio judėjimo, klasių ko- 
l vos, kitų draugų įrodymus, bet 
-ir tą, iš kitų klasių, kas nau
dinga mūsų reikalams.

yra tokia pažiūra,1 įdėsim į tam tikrus skysčius, 
žiūrima kaipo į tai jis jų prisitrauks ir, su- 

is spon- 
jdžio, plius tąją medžiagą, kurią

I

munisto. • / >
Valstiečio Sūnus.

HARTFORD, CONN
Nepaprastos Prakalbos

Priešfašistinis Komitetas ren-

F.Ad. mCHTEU. CO 
BERRY AND (BOUTH FIFTH CTS. 

BROOKLYN, N.V!

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ąnt smui-' 
kos. N ori n tie j i, kad jūsų Vaikai ba
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagalbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 1
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St.. Camden. N: i. Į 

_______________________ __ L---

PA1N-EXPEI.1ER
CASTON ,Labai Parankus Kišeninis 

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

!

Milijonai Jj 
Jūsų 3 

pačių žmonių kalba | 
nėra kito tiokio limmento, ku- jį 
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jj nuo 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu
sirausimų, Reuinatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna- 
totikrajj. INKARO vaisbaženklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO borika. 

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

Priešfašistinės prakalbos 
-vyko gruodžio 6 d., Lincoln 
Hali, kurias surengė A.L.D.L. 
D. 155 kp. Kalbėjo drg. R. 
Mizara iš Brooklyn, N. Y. Jo 
kalbos tema buvo: Dabartinė 
Lietuvos Padėtis ir Pietų Ame
rika, ir ten Gyvenanti Lietu
viai. Aiškino dalykus nuosek
liai ir faktais paremdamas, 
žmonės klausėsi jo kalbos aty- 
džiai ir, matyt, buvo paten
kinti, nes skirstėsi užsiganėdi
nę. Girdėjau kai kuriuos kal
bant: “Tai bent vyras! Tai 
kalbėtojas! Kalba paprastai, 
tiesiog apie dalykus, be jokių 
‘lyginki’ arba taijj toliau;., 
be kurių daugelis' kalbėtojų 
neapsieina.” |

Publikos buvo susirinkę pu-j j 
sėtinas būrelis, ypatingai' 1 
daug moterų buvo.

Lėšų padengimui buvo ren
kama aukos. Aukojo po $1: 
J. Malinauskas, O. Kvedariū- 
tė, A. Barkauskas, A., Vaitke
vičius ir S. Paulauskas; po 50 
c.: B. Barkauskas ir J. Bara
nauskas; A. Ališauskas auko
jo 75c. Viso su smulkiomis 
surinkta $10.20.

Drg. S. Reikauskas iš She
nandoah, platino literatūrą. 
Kokį jis čia biznį padarė, ne
teko patirti.

Abelnai prakalbos nusisekė 
neblogai ir paliko labai gerą 
įspūdį.

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū- 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

“LAISVĖ” ,
46 Tpn Eyck St., Brooklyn, N. Y.

...... , -■ '-r:-ti

S.y

T“------- --
Į Tel., Stagg 5049,

NOTAĘY PUBLIC Z

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER
SKAITYKIT IRTlATIN- 

KIT “LAISVĘ”
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gia prakalbas pėtnyčioj, 21 d. 
j gruodžio, 'Naujam Unijos na- 

, 97 Park 
St. Kalbėtojas bus Senas Vin
cas, kuris yra plačiai žinomas, 
kaipo rašytojas gražių apysa
kų. Dar pirmu kartu Hart
fordo (lietuviai turės progą iš
girsti šį /kalbėtoją. Kaip jo 
raštai patinka visiems, kurie 
tik juos skaito, tai nėra abe
jonės, kad jo gyvas žodis taip
gi patiks. Taigi įsitėmykite 
dieną ir vietą, kad nepamirš
tumėte, kada ir kur prakalbos 

įbus.

tą spendžiu !me L.lb’r Temple>

Suprantama, jų rolė

vet-uv V C\,~ Į 
vadas negalėtų vaidin- Komiteto Narė O. G.

GIRARDVILLE, PA

mi.

Jau išėjo Iš Spaudos “Laisves” Išleistas

Rolės Suvaidinti.lui Reikalipgos
Sąlygos

Kartais vadas su visu 
kurnu “demonstruoja” 
gabumus ‘prieš kitų narių akis

smal
savo

Gruodžio 8' d. A.L.D.L.D. 
124-ta kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo drgg. R.‘Miza
ra ir K. Karosienė. Pirmas 
kalbėjo drg. R. Mizara apie 

fašistaikovoje su paprastu nariu ir sa-' Lietuvos padėtį: ką fašistai i 
štai kokis aš gudruolis!”! davė liaudžiai bėgyje dvejų Iko :

Bet tokis “vadas” pasirodo 
esąs silpnuolis. Jis pamiršta, 
kad būti sugabiam, daug žinan
čiam, tai reikalingos ir sąlygos. 
Paimkim, pavyzdžiui, darbinin
ką. Jis dirba 10 valandų fab
rike. 2 valandas ima jam lai
ko pasiekti fabriką ir namus, o 
likusiomis 12 vai. turi atlikti 
aktyvaus nario darbus, įvairius 
“negarbingus,” bet reikalingus 
darbus: rengti balius, teatrus, 
vakarėlius, mazgoti grindis ir 
tt., reikalingus del savo asmens 
ir šeimynos. Ir paimkime re
daktorių, kuris rytas, diena, va
karas yra prie dvasinių šaltinių 
-laikraščių, kny; ų ir tt. Ar ga
lima j ieškoti pas juos lygumo? 
Nieko panašaus! O apmainy
kime jų gyvenimo sąlygas, ir 
kartais gausim dar geresnius 
rezultatus.

Arba paimkim kad ir gabiau
sią išradėją. Jeigu jis būtų 
buvęs padėtas no į išradėjo są
lygas, o į skurliu pirkiko, ar jis 
būtų tapęs išradėju? Nieko pa
našaus. Kad j? Lindberghas, 
jeigu jis būtų buvęs plieno lie
jykloje prie sutirpintos gele
žies darbo, tai jis ne tik nebūtų 
pasiekęs Paryžiaus, bet jam nei 
fa mintis nebūtu užgimus. Pul
kininkas negali-būti pulkininku, 
nebūdamas armijoje. Artistas 
negali būti artistu, nedalyvauda
mas vaidinimuose, o kasdamas 
anglis ir tt. . - ■

Prie Pabaigos
Proletaras, dizna iš dienos 

dirbdamas sunkų darbą, yra 
priverstas galvoti, mąstyti apie 
sčivo padėtį. Susipratęs prole
taras jau pasiliks savo klasės j

'metų. Po jo sekė draugės K. 
Karosienės prakalba. Trum
pai, bet ryškiai, nupiešė sun
kias audėjų gyvenimo sąlygas, 
nesvietišką išnaudojimą ir ko
dėl taip yra. 
ji čia atvažiavo 
audėjus ir 
darbininkų 
reikalinga. 
R. Mizara
Ameriką ir ten gyvenančius 
lietuvius. . Tai neapsakomai 
žingeidi prakalba, nes drg. Mi
zara labai vaizdžiai moka 
piešti Brazilijos, Uruguajaus ir 
Argentinos vaizdus.-

Aukų kovojantiems darbi
ninkams prieš fašizmą Lietu
voj surinkta $11.70. Auko
jo: F. Račkauskas, J. Senuta, 
J. Kuniutis ir V. Sklera _po 
$1.00. M. Rakauskienė, A. 
Dambrauskas, J. Raulinaitis, 
J. Petrauskas, J. Ramanaus
kas ir J. čiurinskas po 50c. 
Smulkių $4.70. \

TEN IR IS LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

H

Į Patarnauju vi/Lems 
įsitikinimų ir 
manęs ?jr>,tumo. Į_ 
daras

| lieku gerai.
| mane, <
■

i>s srerrrtumo 
? r.eciaro del 

Ms.no ofisas at- 
dieną ir naktį. Darbą at- 

Reikale kreipkitčs-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Prisiminė, kad 
organizuoti 

todėl visų lietuvių 
pagelba būtinai 

Antru atveju drg. 
kalbėjo apie Pietų

HEW YORK, ALBERT 
HAMBURG, DEUTSCHLANU, 

BESOWTE, RELIANCEo 
CM.EVEI.ANO, ,

COOQ Iš New Yorko j 
kJKauną ir Atgal 
(Karo taksai ekstra) 

TREČIA KLESA

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama z
Del permito ir kiti? informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
3S> Broadway Nevz York

Gruodžio 9 d. A.L.D.L.D.
124 kp. laikė priešmetinį su-i 
sirinkimą. Tik dabar draugai | 
pasimokėjo duokles už šiuos i 

I metus, mat, iš priežasties be- 
j darbūs anksčiau negalėjo. Iš
sirinko naują kuopos valdybą; 
sekantiems metams. Org. J.

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven 

nantiem “LAISVĖ” labai nau 
dingą, nes ji reguliariai, kas' 
dien pasiekia skaitytojus^

Draugam Kanadiečiam

Norintieji platinti “Laisvę’ 
Kanadoj,e, tuojau atsiliepkite 
Gausite .1 puikų atlyginimą 
piktinimą.

Viskis reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

DARBININKITKALENDORIUS
1929 Medams N

Straipsnių, Informacijų ir šiaip Įdomių Davinių 
Gausus šaltinis

Kalendorių suredagavo d. R. Mizara, o straipsnių 
jam davė: Dras J. Kaškiaučius, M. Rasoda, A.

Bimba, V. Andriulis, švenčioniškis, Dras Ą. 
Petriką, D. šolomskas, P. žalpis,

• J. Siurba, Prof. Varga
Eilių ir apysakų davė: Senas Vincas, V. žalionis, 

Buolio Sūnus,. Jonas Kaškaitis ir,kiti.
Kalendoriuj rasite paveikslų' žymesnių 

visuomenės veikėjų
Antro lygaus Kalendoriaus Amerikos lietukuose i 

nėra.
. , i ' i i ;•

Darbininkų Kalendorius yra svarbus ne tik spkan-' 
tiems metams. Jis turi pastovios nenykstančio^ 

svarbos. : ’ » 4 N.
Būtinai įsigykite Darbininkų Kalendorių. 

JO KAINA TIK 25 CENTAI >
Pagal didumo ir raštų gausumo tai'pigiausias 

kalendorius.
Užsakymus adresuokite:

“LAISVĖ”

uz
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

(Užsakymus galite siųsti ir stampomis.)
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Automobiliu Mokykla amokos išardyt, su 
isokius motorus, 
ažiavimą ant vi

Praktikos 
syt ir su t 

„ apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-l)lečhaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
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—2na Ave., cor. 14th Si., N, Y.

............. . ........................— .... ......Mf"’1

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių
Jūs Pageidavo t ' ’ '

Ar Turi Kokią Reikšmę 
M * Atskiras Asmuo?

A Apie asmens rolę istorijoje 
įeina ginčai senai. Yna Žmonių, 
Jkurie mano, kad ištikrųjų as- 
iSnenys daro stebuklus. Klasi
niai susipratę darbininkai į tai kovotoju ant visados, nes jo gy- 

‘.■^žiūri kitaip. venimo sąlygos reikalauja nuo
“Ar vaidina asmuo kokią ro-įjo veikimo, kovos už kasdieni- 
arba ar jis nieko nereiškia'nes geresnes sąlygas'ir galutiną 

pasiliuosavimą. x
Darbininkų klasė turi ben

drus reikalus, kolektyvį sam
protavimą, kuris apdirbtas, ap
valytas nuo paklaidų virsta bol
ševikiška filosofija, kurias pat
sai branduolis yra: jungti algį- 
nius vergus į kietą kuloką ir su
daužyti išnaudotojų surėdymą,, 
įkurti komunistinę visuomenę.

Kad neatsirastų vėl kokis 
“gudruolis” ir nepareikštų “pro
testo,” jog ir jo vardu kalbu,

^bėgyje įvykių? Ar asmuo yra 
-absoliutiškas, nulius, ai* jis ką 
mors gali? Suprantama, .kad 
jeigu visuomenė susidaro iš as- 
įnenų, tai veikimas kiekvieno 
^asmens veikia į visuomeninius 

* įvykins. Reiškia, asmuo vaidi
na “rolę”; reiškia, veikimas, 

jausmai, pageidavimai kiekvie
no žmogaus įeina kaipo sudėti- 

kius. 
taip, »

dalis į visuomeninius įvy- 
‘žmonės daro istoriją.’ O 
kaip. visuomenė susideda

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO!’ KAINA AMERIKOJE:

MENDELO

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

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Metams .................. $1.75
6 mėnesiams.............$1.00

Adresas užsisakyt “Baisa”: Ger
many, Franz Moericke,' Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar- ' 
bininkų spaudą ir padeda jų , 
kovai prieš fašistų valdžią.

, , , ,, , ; , „ ,

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

g prieinamesne kaino. negu kur kitur dabartiniu laiku.

87«1 JOS. CAMČAU AVĖ., ir 5946 CŪENE ST., t DETROIT

Juos išdirba •

STANLEY PAUL

526 N. 11 th St Philadelphia, P

Sulig . pareikalavimo šiuos cigarus 
taipgi’, ir'per paštą išsiuntinėjame, 

kaipo užsakymus (orderiais) 
.. . j . .

, 1į';■1 ", I J' ■Į;r.^',rg'7,Į'-'iT^fc3=:
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KELIONES ĮSPŪDŽIAI JUOZAS KAVALIAUSKAS

Mokykla bu Reputaciją1

MARCY BATHS

1SS1

įgaliojimus

82-86 MARCY AVENUE
Bearer

address

VIETOS ŽINIOS

RUSIŠKA

dem is

51St

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedžliaifl ir 
Utarninkais

Tarptautinė Darbininkų Pa
šei pa turi savo Skyrius visose

rieinamą- 
j prašau

Bell____
Keystone.

DIRBTUVIŲ DELEGATŲ 
KONFERENCIJA DELEI 
TARPTAUTINĖS 
DARBININKŲ PAŠELPOS

Todėl 
nes

Miestas;
Miestas

Vaikučiai padalinti į 3 
Trečią klasę mokina 

Vaikų tu-

Telephone, Stagg 8326
9745

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
-------------- Oregon
--------------Main 1

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

LIETUVIS GRABORIUS
H TR BAL7AMUOTOJAR 

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausias ir už 
kainą. Nuliūdimo valando, 
kreiptis prie manęs.

Maskva*-— čia tęsiasi de 
rybos tarp Sovietų ir Vokie 
tijos del prekybines sutar 
ties/

žemes Drebėjimas Italijoj
Terni, Italija. — Anksti 

pirmadienį čia jausta du že
mės drebėjimai.

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

Joliet, Ill. —Trys vyrai, 
du indi jonai ir vienas ne
gras, šeštadienio rytą tapo 
nužudyti elektros kėdėj už 
nužudymą farmerio Wil
liam Beck.

: s “ LAISVĖ”
46 Teh, Eyck St.J ferookįyn, N. Y.

Reikalaukite tūojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis,

Panedehais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

The
Name
Home
Ęmployed at the shop of

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
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* 

{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpę 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

dress ........ ..............................
is a delegate to the Shop Del
egates Conference for Work
ers’ Relief, on Thursday, De
cember 20th at 6 P. M., at 
Bryant Hall, 42nd St. and 6th 
Ave.

SKAITYKITE—SVIESKITES-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai padubti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai 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 < darbininku vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ........ t. . ............1.........................   20c

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 MoiTell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

ties Broadway ir flushing avė., Brooklyn, n. t.
* J /mo a’Piilnclri 1AGA

CVTDAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A C-mU, 
LAlIvrl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75C*‘«W vvMių

M. TEITELBAUM, Manadžeru
Naujai perdirbta RusiŠkai-’Į?urkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia Įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu

1 ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS ISSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI <

svarbiausiose pasaulio dalyse. 
Jinai yra tikrai tarptautinė or
ganizacija, kurios visi skyriai 
rišasi į vieną.

Tam svarbiam darbui įvyks
ta ^dirbtuvių delegatų konfe
rencija ateinantį ketvergę, 
gruodžio 20 d., Bryant Hail, 
42nd St. ir 6th Ave., New 
Yorke; pradžia 6 vai. vakare.

Samdytojai tūkstančius 
streikavusių mainierių ir au
dėjų įtraukė į juoduosius są
rašus (black lists); kiti tūks
tančiai liko be darbo už tai, 
kad veikliai dalyvavo strei
kuose. Jų vaikams reikia 
maisto ir drabužių. Ateina 
žiema su savo šalčiais; reikia 
daktariškos jiems pagelbos. 
Tuojautinė mūsų pareiga yra 
pasiųst pašelpos tiems kūdU. 
kiams ir Patersono streikuo
jantiems šilkų audėjams. '

Nuo kiekvienos darbavietes 
turi būt atstovų toje konferen- 
cijpje. Atlaikykite savo dirb
tuvėj konferenciją; išrinkite 
po du delegatu nuo kiekvie
nos dirbtuvės. Jeigu negalite 

j atlaikyt, sp.ecialės tam konfe
rencijos, tai prisiųskite savo 
fgaliotinių komisiją, suside
dančią iš dviejų bei trijų as
menų, kurie jus atstovautų, 
kaipo delegatai, su pritarimu 
kitų jūsų darbavietės darbi
ninkų. Jeigu dirbate neorga
nizuotoj darbavietėj, tai pri
būkite patys ir atsiveskite su 
savim bent vieną kitą draugą 
darbininką.

Broliškai Jūsų,
Harriet Silverman, 

Sekr. Tarpt. D. Pašelpos New 
< York o Skyriaus.

Šį atsišaukimą parėmė Ben
drosios Tarybos Kailiasiuvių, : 
Moteriškų Drabužių Darbinin-

Skrybėlių

tai kanuoU prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užldetSJL 
~ „__ 1- 2_  rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

ANTRA AFTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper 8796
Siųsdami pinigus su savo adresu, atrašykite:

FRANK A, URBAN’S PHARMACY
III Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.

_____  ——_____ _ .„ORDER BLANK:______________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 

malonžsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, 
su visais nurodymais, kaip vartotu

Vardas __________ '_____________________ __________________

Tai raportas Am brikos* DarbO Unijų Delegacijds, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų ■ struktūrą jSovietijoje, apie ' datbininkų darbo valandas 
ir jų" algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina.. -. .%..........  15c

• f i t i ’ ’ •

P ries fašistine Vienybe
Priošfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas menuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina................................   15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėši 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
4

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

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

Reikalaukite! tuojaųS, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu 
Dienraštis “Laisvė” išleido agorai priruoštą .knygelę su reika-< 
lingais klausimais ir atsakymais prie issiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuviu'kalbose. Ją’persiskai- 
tęs turėsit aiškų a su pratimą apie formą Jungtinių' Valstijų 
valdžios.. . Gerai įsitemijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs ijrie egzamino. Kaina tik.....................•............ ...25c

Moteris ir Išpažintis
• v I J

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie
1 Lyties Dalykus

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

i 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 pakelta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
gių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 1 
privalę žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. .Kaina,. . .7 . . .$2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
•, ■ . '■ / j|

Tai yra didelė ir /puiki įmyga, parašyta garsaus rusų rašytojo !l 
ir ekonomisto A/Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa- - 
saulis yra sutvarkyt'aš iš: ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei- - 
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti- į 
nai privalo perskaityti šią' knygą. Knyga yra parašyta labai : 
paprasta ir visiems suprhntama kalba taip, kad ir mažiausia ■ 
prasilavinęs darbininkas -galės lengvai ją suprasti, ši knyga. 1 
privalo rastis, ant kįekvięno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00 ;
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...... $1.50 ■

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo > ; 
Charakteristika ;

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apiexK. Markso, to vieninte- s 
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų* klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- • 
mo iš po kapitalistinės, vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū- i 
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga ; 
turi 250 puslapi^/ Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai-

$1.50 ;

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Soviety Sąjun
goje? ' Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7‘ valandos? O t gal ir tas 
jums 'bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną? / ’ •

Ar girdėjote, kad Soviefijo- 
je privatiniai bizniai bankrū- 
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime, 
už 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų 
greit norime išleisti 
pasiskubinkite įsigyti ją 
vėliau hebegauši|te.

Užsakymus siųskite:' 

IObo 
419 ;Lorįmer ^Sfręet,

kų ir Moteriškų 
Darbininkų Unijų.

* . * :
Siųskite savo

šiuo adresu:
W. I. R., 799

Room 226, New York,
įgaliojimas seka:

CREDENTIAL

tarnų klausosi mūsų “diskusi
jų.” Nuo gatvės diktąs vyras, 
kumštis sugniaužęs, įėjo su 
pikta mina. Maniau gal pra
dės katalikiškai ar socialistiš- 
kai “argumentuoti.” Kairėje 
pusėje didelis vyriškis niūkso 
galvą pakreipęs, veidas suvy
tęs, akys giliai kaktoje įdubę; 
rūsčiai žiūri į manedr dreban
čiu balsu iškošė: Tu nieko ne
žinai, Balutis dirba valstybės 
darbą. Dėdynas vėl pridūrė : 
“Komunistai kiaulės yra už 
niekinimą Balučio.” Man į 
dešinę ausį atsimušė balsas: 
“Striugavotas už bobas gaidys 
gieda.” Aš atsakydamas tę
siu: p. Balutis atstovauja fa
šistų kraugerių grupę, užsiko
rusių ant Lietuvos darbininkų 
sprando.’ Teroristai daug su
šaudė susipratusių žmonių ir 
tūkstančius kalėjimuose pūdo. 
Todėl bolševikai, teisybės pri
silaikydami, negali girti p. Ba
lutį už atstovaujamą vergiją 
vykinančią grupę. Čia visų 
ginčų neminėsiu del stokos.vie
tos laikraštyje. Būtų smagu 
p. Dėdyną ir jam panašius 
gaivalus patarkuoti surengto
se diskusijose akyvaizdoje pu
blikos.

čia buvau suėjęs senus pa
žįstamus—Liksį ir Montellos 
teatrališko ratelio “Viesulos” 
veikėją, P. Margį.

Waterburyje, Conn., svečia
vausi pas seną pažįstamą- J. 
Danderį; žmonės simpatiški. 
Turi dukterį apie 10 metų. Jų 
nemačiau apie 13 metų. Gy
veną pasiturinčiai čeverykų 
biznyje. v':Deį trumpo laiko 
čia buvimo ir beturint pažin
ties, su darbininkiškais veikė
jais nesuėjau.

Tarpe lietuvių girtybė 
plėtojus, matyt ant gatvių 
tų, net ir ožį lupant. . .

Tamsybės apaštalai išsijuosę 
mulkina katalikus darbininkus J 
—piešdami kruvinai uždirbtus.! 
skatikus. Didžiuma lietuvių 
vaikų lanko klerikališkas ku
nigų mokyklas. Davatkos 
tautybėje skandina vaikučius. 
Taip matant net gaila!

Petras Montellietis.

.Worcester, MAss., ir Waterbu- 
ry> Conn., Keista Traic^

5 Worcester, Mass., lankiausi 
> pas seną darbininkų veikėją

H. Stankų. Tai abu draugiš
ki žmonės. Apsigyvenę ant 
kalno, sveikatos žvilgsniu ge
roj vietoj. Diena paniurus; 
per langą matyti miestas slė
nyje tūno, paskendęs tarpe 
miglų bei. dūmų. Drg. Stan- 
kiene skanius pietus pagami
no. Čia’ lietuvių randasi ke^ 
liolika .tūkstančių. Darbinin
kiškas veikimas silpnas. Dar
bai irgi mažai krdta, darbinin
kai menkai organizuoti, tad 
didžiuma dirba nuo 10 iki 11 
vai. į dieną. Daug’ lietuvių 
užsiima girtuokliavimu ir baž
nyčių lankymu, todėl ir “pro
gresas” tarpe jų eina atbulai.

Krautuvėje su draugu kal- 
(^fbame apie vargšų reikalus. 

r Štai įbėgo nusiminęs lietuvis; 
jo akys pilnos ašarų—žvilgs
niai išreiškianti nusiskundimą 
ir prabilo: Moteris taip sun
kiai dirbo—virė vyną per die
ną; vakare supylėm kelis gor
čius blekinėn, dabar vynas pa
juodęs, kitas “smokas,” blogas 
it surūdijus blėta.

Tamsūs lietuviai užlaiko 4 
ilgaskvernius ir būrį tamsybės 
seserų, kurios parapijonų vai
kus mokina nežinyčioje klajo
ti. . . Kunigai- gudriai vilio- 

■^ja sunkiai pelnytus dolerius iš 
T nesusipratusių dąrbininkų ka

talikų. Abelnal ’irfrant, Wor- 
cesteris yra Rymo trusto tvir
tovė. Ten slepiasi ne vien kle
rikalai,, bet ir buvę socialistai 
su fašistais sandariečiais. Juk 
juodoji armija pati nepakriks. 
Reikia ją atakuoti skleidžiant 
darbinihkišką literatūrą—laik-, 
raščius: “Laisvę,” “Vilnį” ir 
“Darbininkių Balsą.” Nuo
dugniai aiškinti religijų ir ka-i 
pitalistiško režimo blčdingu-j 
mą. Tankesnis rengimas pra-1 
kalbų, diskusijų su įvairiais) 

jįpamarginimais. Tūli sako, būk 
JT rengiamas diskusijas skait
lingai nesilanko. Ve tas ir ro
do draugų neveiklumą. Jei

• kunigai patraukia varguolius 
prie lankymo bažnyčių aiškin
dami veidmainingai, tai dar- 
biečiams nurodant teisybę, ga
lima publiką patraukt prie 
lankymo darbininkiškų paren
gimų.

Drg. Stankus nusiskundė, 
kad trūksta kalbėtojų. Tūlas 
laikas tam atgal kvietę drg. 
Plepį iš Bostono, bet del tūlų 
priežasčių neatvykęs. Drg. 
Plepys esąs geras kalbėtojas, 
kaip Mizara, Prūseika ir kiti.

Lietuvių svetainėje susitikau | buvo 
j “Laisvės” agentą d. Bakšį ir 

I >kitus vietos darbiečius. Visi 
užimti taisymu scenes del te
atro statymo. Vaikų draugi
jėlės pamoka lietuvių grama
tikos.
skyrius
jaunoji Stankaitė 
retų lankyti daugiau darbinin
kišką v mokyklėlę — tai yra 
svarbu.

Einant gatve, krautuvės du
rys atsivėrė ir pasirodė storas 
nervingas žmogus — iš veido, 
rods, matytas. Su davatkiška 
šypsą. Laikraštį sugniaužęs 
vaikiškai sušuko: Ei čia, tik 
minutę čia, reik komunistus 
sušaudyti! še, skaitykite 
“Naujienas.” Drg. Stankus 
paėmę tą lapą ir vėl žengiam 

^rmyn< Mislinu sau, kur to- 
«^£ią ypatą mačiau ? Atsiminiau 

dar būdamas Lietuvoje, Ku- 
piškio miestelio arklių skerdy
kloje labai panašią išvaizdą. 
Klausiu, kas per vienas tas 
“Naujienų” dalintojas? Sako, 
tai buvęs karštas socialistas, 
Dėdynas. Dabar iš jo išsireiš
kimų matyt, yra ‘fašistų, socia
listų ir klerikalų “keista trai- 
cė”—kate prieš komunistus, tai 

, ir jis ten;
Žiūrim į “Naujienas/’ pa

to' talpintas angliškas rankraštis, 
\ purvinantis progrsyvius mai- 

nierius bei darbiečius.. Juk tai 
smąlavirių amalas šmeižti pro
letarus. Vadinas, patys mu
ša, patys rėkia, pritardami 
parsidavėlio Lewiso mašinai, 
galabijančiai susipratusius an
gliakasius 
jam 
beverti jo, spiegimą ant komu-j 

f nlstų. čia būrys man nepnžįs-'

Naujoviškiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyne
VYRAMS

Seredomis
Ketvergąis 
Pėtnyčiomis , , ’
Subatomis* -».<*, . t 'i

Nedėliomis ( ,. ... ,
dieną ir naktį

Draugai darbininkai!
Paskutiniais keliais metais

> daugelis darbininkų 
smarkių kovų, kaip kad mai
nierių streikas, kailiasiuvių ir 
moteriškų drabužių darbinin
kų streikai, taipgi Passaic’o, 
New Bedfordo ir Fall River 
audėjų streikai. Tai buvo ko
vos delei išlaikymo bei suor
ganizavimo unijos, prieš sku- 
b'inimo sistemą, prieš darbo 
mokesnio kapojimus ir prieš 
nežmoniškas sąlygas abelnai.

Visose tose kovose darbinin
kams teikė drūtos * paramos 
Tarptautinės Darbininkų Pa
šelpos 6/ganizacija (Interna
tional Workers Relief). Bet 
kas atsitiko po tų streikų.Dau- 
gelyj vietų šelpimo komitetai 
pranyko.. Jie, mat, buvo su
organizuoti lyg kokiam laiki
nai remtinam tikslui. Bet ko
va prieš kompaničnas unijas, 
prieš darbininkų ^organizacijų 
naikinimą, prieš indžionkši- 
nus, prieš didėjančią priespau
dą darbavietėse tęsiasi ir tęsis. 
Darbininkų susidūrimai su iš
naudotojais kasdien aštrėja. 
Vis daugiau ir daugiau reikės 
pašelpos kovojantiems darbi
ninkams.

Mes turime sukurti masinę 
pastovią •• organizaciją delei 
kovojančių darbininkų šelpi
mo—atsitikimuose streikų, lo
kautų ir tokių baisiųjų kata
strofų, kaip kad potviniai bei 
badas'.

Tuo tikslu ir daroma plačių' 
organizacinių žingsnių. ''Mai
nierių šelpimo ' Komitetas pa- 
šidaTė dalim Tarptautinės 
Darbininkų Pašelpos, taipgi ir 

Aš atnešiau atgal' įvairūs kiti vietiniai laikinieji 
Naujienas,” aiškindamas i šelpimo komitetai.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinau prieias.—šaltis. Jis ne tik aunkiauslas 

ligas Įvaro, bet ir Į grab% paguldo. Bet tie^kurie vartoja 
po plačisj Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS *
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių ialčių nebijo. Už 75 centus ui bakuą apsiginkluok buo *aro 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai ui skrynutę)

mą.—-kuris žmogui pagamina dau



VIETOS ŽINIOS Balanda

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI Iš KITUR IŠRANDA VOJIMA1

PAJIEŠKOJIMAI

Komitetas.svarbių reikalų

Telephone, Stagg 4409
sūnų

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)
PARDAVIMAI

mo

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

J. IR O. VAIGINIS

Greenpoint 5765

LIETUVIŠKA AKUŠERE

10 METŲ PATYRIMO EUROPOJE

skur- 
Dva-

Debesilų 
Garstyčių

ŠIMTAS BILIONŲ DOLERIŲ 
ŠERAIS IR BONAIS

DARBININKŲ 
DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
streiklaužių 
PRIKRAUTĄ LAIVĄ

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

Laikrodžių, Žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktij 
Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti 

ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

KERŠYDAMI Už IŠDAVIMĄ, 
PLĖŠIKAI SUŠAUDĖ Iš 
KULKOSVAIDŽIO VYRĄ 
IR NĖŠČIĄ MOTERĮ

Tai yra drama, kuri labai 
ryškiai pabrėžia klasių kon
trastus, ko nerastum Amerikos 
ju d žiu ošė. '

Meiluži ėmė; .pykt, 
ir leido sūnui su

jos pažįstate mus, mes pažįstame jas, bet 
jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

McKinley Square Social 
ant antrų lubų, po num. 
Boston Rd., ties Union 
Bronxe. Apart sudegu- 
keturi pavojingai sužeis-

drasko širdis tarnaičių už ju- 
došišką grašį savo jausmų ten
kinimui. '. ; j

Vaizdas prasideda, kaip po 
karo grįžta namo mundierojfe 
ir ant lazdos užsimovęs batus 
tūlas Petras, gynęs Francijbs 
kapitalistų tėvynę. O čia va
saros grožė visur išrėžius lau
kus. Kviečių dirvų akimis ne
matomi plotai, . it jūra ban
guoja, lenkdami žemyn pri
brendusias varpas. Gi pakraš
tyj masė darbininkų vyrų ir 
moterų, pjauja ir riša kviečius 
rikiuodami, kur ir Marijona, 
kalbamo kariškio Petro žmo
na, riša pėdus ir nardo apie 
darbininkus jų vienatinė duk
relė, kurių jiedu susilaukė 
pirmo karo. Viskas .įvyksta 
netikėtai. Marijona ir visi ki
ti darbininkai džiaugiasi; susi
laukę grįžtantį Petrą.

Tačiaus iš ko pradėti, kaip 
gyventi? Petras ir Marijona 
nusitarė prašyt pono, pas kurį 
jiedu dirbo, kad duotų) jiem 
kavalkėlį žemės. Taip/ir pa
daro. Nueina dvaran. O .tuo 
momentu kaip tik įvyksta to 
dvarininko dukters vestuvės,

29 gruodžio, 
kampas E. 

Washington Sts. 
vakare. . Gerbiami 

draiiges! Kviečiame vi- 
kuoskaįtlingiausia atsilankyt, 

jių ir gėrimų užtek- 
Orkeątra grieš lietu- 

Linksmai
senus 

50c. 
301-03 *. Tel., Štagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTIŠTAS

X-Spindulių Diagnoza _ . < 
(Priešais “Bridge Plaza”

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. ( 

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

JUDŽIAI “GELTONAS 
BILIETAS”

* 1 A. GORBALEVSKA
296 Bedford Averikie .. į

Baigusi ir praktikavusi prie Dorpato Universiteto

ATEITIES ŽIEDO VAIKUČIŲ 
DIDELIS PARENGIMAS

Duodu reikalingų patarjmų ir patarnavimų

PAJIEŠKAU darbo restaurante. 
Esu patyręs k u korius, dirbęs didelėse 
vietose. Tol. Bensonhurst 5438.

(297-302)

PARSIDUODA barberne si 
liniais stiklais ir trims

Yra

bergerį ir čiorpj. Darbininkai ir 
darbininkės! Nepraleiskite šio svar
baus momento, tai yra, susirinkime 
atiduoti pagarbų mūs broliams, bu
vusiems kovoj už darbininkų klasės 
reikalus, ir tųomi pareikšim protes
tų Lietuvos budeliams.—Kviečia ko
mitetas. $01-02

Telephone, * Greenpoint 2320

7. GARŠVA
SUDEGĖ TRYS 
NAKTINIAME KLIUBE

Per gaisrą, kilusį iš numes
to degančio cigarete, žuVo 
trys vyrai naktiniame kliube, 
vardu 
Club, 
1353 
Avė., 
šiųjų,

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ateinantį nedėldienį, gruo
džio 23 d., įvyks didelis pa
rengimas Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlės, “Laisvės” svetai
nėje. Draugai ir draugės, da
lyvaukite šiame parengime, 
kad' paremt Ateities žiedą; 
ypač turi dalyVaut parengime 
tėvai* ir motinos. Apart vai
kučių ’apšvietos parėmimo, at
silankydami^’ turėsite ir gra
žaus ’pasilinksminimo. Progra
mą* ištpildys Ateities žiedo vai
kučiais taipgi ir Lyros Choras 
it Ufa .dvieilis kvartetas, šo
kiams : grieš j/uiki orkestrą. 
Bus pagaminta, vakarėliui ska
nių valgių ir parūpinta minkš
tų gėrimų. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Įžanga 35c.
i. jKomitetas.

BALTIMORE, MD.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo L. S. 27 kuopos metinis susirin
kimas bus seredoj, 19 gruodžio, Lie
tuvių Svetainėj, 853 Hollins St., 8 
vai .vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Taipgi turėsime iš
rinkti naujų valdyba.—Sekr. J. Sta
nys.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mękiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L.' Bernice Šalmiūtč

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

marma- 
stiklais ir trims kedėms. 

ekstra kambarys del beauty par- 
Lietuvių Apielinkėj. Pardavi- 

priežastis—liga. Greit kreipki- 
123 Union Ave., Brooklyn, N. 

301-02

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

' ir Amerikonišku Stilium

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuleisime dešimtų procentų.

ir Michigan Ave., temoje: 
bolševikai blogesni už velnius 
džia 7 vai. 
kalba temoje 
na darbininkus 
d. gruodžio, 
Russell St. 
Pradžia 7 vai 
lėšų

GRAND RAPIDS, MICH.
A.L.D.L.D. 66-ta kuopa yra Įstei

gus lavinimosi mokyklų. Dabar bus 
studijuojama knyga “Valstybė ir 
Revoliucija.” Lavinimosi pamokos 
įvyksta kas sekmadienį, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
svetainėj, 1057 Hamilton Ave. Drau
ges ir draugai, kurie interesuojatės 
šių dienų gyvehirho klausimais, tai 
lankykitės į šių mokykla. Apart stu
dijavimo minėtos knygos, bus ir dis
kusijos įvairiais klausimais. Žinote, 
kad padiskusuoti ir apsvarstyti įvai
rius klausimus yra labai haudinga 
kiekvienam darbininkui. Tat nepra
leiskite tų progų. Komitetas.

(298-301)

Colombijoj, 
Demonstra- 

įvyko prieš 
laiva “Santa

PARSIDUODA vienas iš dviejų biz
nis: vienas delicatessen, aiskrymo 

ir visokių kitokių dalykėlių Maspethe. 
Antras randasi Woodside, L. L, bu- 
čeiTie. Biznis daromas labai geras. 
Priežastis pardavimo: du bizniu per 
sunku laikyt. Kreipkitės: J. Radze
vičius, 68 Lexington Ave., Maspeth, 
L. L, N. Y.„ vakarais nuo 7 vai.

(297-305)

M. Vodony, Theo. Stappanoff 
Baleto Korpusas ir Choras 

Scenas sutaisė John Wenger 
Kostiūmus Montedoro

mirt, Harlemo ligoninėje.
St. Burgio su savo meiluže 

ir josios dukterimis gyveno 
po num. 125 E. 140 St., New 
Yorke.

New Yorko Wall Stryto bir
žos turi Šerų ir kitokių vertės 
popierų už $100,000,000,000, 
tame skaičiuje ir Amerikos 
valdžios bonųiuž $12,000,000,- 
000. Tomis vertės popieromis 
eina nuolatinė spekuliacija.

WILKES-BARRE, PA.
Vakarienę ir balių rengia L. D 

A. 48 kuopa subatoj 
Concordia Svetainėj, 
Northampton- 
Pradžiai *7 vai 
draugai 
sus '■ I.’______ rr
Bus gardžių Valg 
tindi-dėl; visų, 
viškus ir angliukus šokiu 
vakarų praleisime užbaigiami 
metus. ’ Įžangų - $1.00, vaikams. 
—Kviečia komitetas.

DETROIT, MICH.
Nepaprastos Prakalbos

Kalbės kun. M. X. Mockus, du sy
kiu, skirtingose temose. Pirma pra
kalba bus ketverge, 20 d. gruodžio, 
L A. S. didžiojoj svetainėj, 24th St. 

Ave., temoje: “Delko 
?” Pra- 

vakare. Antra pra- 
“Kas labiausia vargi- 

bus pėtnyčioj, 21 
svetainėj, 9219 

Westminster) 
Padengimui 
Rengia A.

Kviečiame vi- 
pasiklausyt šių 

U. Moc- 
dalykų. 
301-02

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

DETROIT, MICH.
Svarbias prakalbas su programa, 

keturių revoliucionierių, 
j žuvusių nuo Lietuvos budelių rankų, 
1 rengia Detroito Draugijų Priešfašis- 
tinis Komitetas nedėlioj, 23 d. gruo- 

SU’džio (December), svetainėj ant 24th 
St. ir Michigan" Ave. (viršutinėj). 
Dainuos Aido Choras, pertraukose 
deklamuos A. Ž. Draugijėlės nariai. 
Kalbėtojai: Dr. M. D. Palevičius, Al. 
Misevičius ir angliškai d. Shmies. 
Programa prasidės 2 vai. po pietų; 
svetainės durys atsidarys nuo 1:30 v. 
po pietų. Įžanga veltui. Du metai 
sukanka gruodyje, kaip Lietuvos bu
deliai fašistai nužudė keturis kovoto-

PHILADELPHIA, pa.
P. O. Bendro Veikimo Komiteto 

susirinkimas bus seredoj, 19 . gruo
džio, . Liaudies Name, 1214 Spring- 
Garden St., pradžia 8 vai. vakare.' 
Visi delegatai susirinkite laiku, tu
rime

PAJIEŠKAU brolio Jurgio Bakaičio.
Sėniau gyveno Illinois valstijoj, 

dabar nežinau, kur randasi. Turiu 
sVarbų reikalų, meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, praneškite. D. Ba
kaitis, 63 Mallori Ave., Jersey City,

N. J1. 297-302

ROXY
50th Street ir 7th Avenue
Vadovybėje S. L. ROTHAFĘL 

SENSACINGAS 'REGINYS 
PIRMU KART VISIEMS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Paslapties paniūri užlaida, kuria 
buvo prisidengus senoji Rusija, 
DABAR atplėšiama ir’atskleidžia
ma šiame augščiausiame europi
nio krutamųjų paveikslų meno 
veikale.

The End of St. Petersburg 
(“Petrapilęs Galas”)

Akompanuoja muzika ROXY 
SYMPHONY ORKESTRUS, susi- 
dendančios iš 110 artistų; ERNO 
RAPEE, konduktorius.
KAS TAI NAUJA!

LABAI VAIZDINGA!
Vakaras

“YAR de MOSCOW” 
Pasauliniai garsus salionas 

rusiško talento 
Nušviestas 

KURIAMUOJU ROXY GENIJUM 
su pagelba , 

Gladys Rice, Douglas Stanbury,

Lelijų šaknų 
Rūtų , 
Rožių 
Remunilių 
Beneso plokičiukių 
Salmfičių 
šalavijų 
Seneso lapelių 1 
šafronų »
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y*
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
rhoae, Greenpoint M17, 2S6t-1114

PARSIDUODA pusė restorano, biz
nis eina gerai. Norintis gali ir 

visų pirkti. Pardavimo priežastis— 
vienas iš partnerių išvažiuoja Į kita 
miestų. Kreipkitės po No. 72 Cor\ 
lumbia St., Brooklyn, N. Y.

(296-301)

PASIRANDAVOJA del vieno vyro 
. apšildomas, šviesus, su visais pa- 

rankumais, Richmond Hill sekcijoj, 
kambarys. Informacijų klauskite 
“Laisvės” raštinėj. ♦ * (299-301)

Plėšikai iš kulkosvaidžio 
(machine gun) sušaudė Soro 
Graziano, 22 metų amžiaus, ir 
jo moterį Marę, 18 metų, Long 
Islande, ties Franklin Square. 

C ;Graziano pirmiau buvo ly
deris plėšikų šaikos; jis vado
vavo ir keturiems plėšikams, 
kurie išlaužė ir išvogė Tom 
McAnn čeverykų krautuvę po 
num. 674 3rd Ave., pereitą 
liepos mėnesį. Tuomet j/e vos 
paspruko.

Graziano moteris perkalbė
jo jįjį, kad mestų kriminalis
to gyvenimą, primindama jam, 
kad laukiasi kūdikio. Grazia
no, galų gale, nusprendęs to
liau' ramiai ir dorai gyvent, iš
davė policijai keturis savo sė- 
bhis, dalyvavusius minėtame j 
apiplėšime. Vienas jų tUdjdūš 
liko ąuimtas ir nuteistas 25 
metantis kalėjimo; tapo su
čiupti Į ir teisman patraukti ir 
kiti trys. Kaipo valdžios liu
dininkas, pats Graziano išsi
suko nuo bausmės. Bet jį už
tat nubaudė išduotųjų plėšikų 
draugai, prisitaikydami ir su- 
šaudydami iš kulkosvaidžio 
p'atj Graziano ir jo moterį su 
dar negimusiu kūdikiu.

400 laivakrovių darbininkų 
New Yorke dalyvavo demon
stracijoj prieš United Fruit 
Kompaniją, kuri’ dabar bude- 

:liauja 40,000 bananų planta
cijų . darbininkų 
Pietų Amerikoj, 
ei j a tiesioginiai 
tos kompanijos
Marta,” aplaukusį iš Colombi- 
jos. Tai tas pats laivas, į ku
rį streikieriai atsisakė krauti 
vaisius. Atplaukęs New Yor- 
kan, laivas apsistojo North 
River 16-toj prieplaukoj. De
monstraciją prieš jį surengi 
Progrėsyvė Laivinių Darbinin
kų Sąjunga ir Priešimperialis- 
tinės Lygos vietinis skyrius. 
Demonstracija tęsėsi kelias 
valandas, ir demonstrantai tu
rėjo prakalbas ties United 
Fruit Kompanijos ofisu. Ta 
kompanija priklauso Ameri
kos imperialistams.

Brooklyn LABOR LYCEUM 
' ©ARBININKŲ ĮSTAIGA. 

oalės dėl Balių, Koncertų,
Metų, Vestuvių, SusirinKimų Ir tft, 
PuikuB steičius su naujaisiais Įtaler 
Raai»o Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
959 Willoughby

Tat S842 Stase*. >

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.0(h ir už dau;
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero Šaknų 
Juodšaknią 

, Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

venų, kaip pats su pačia; tu 
turi mano sūnui sakyt, kad aš 
pas tave esu tiktai “ant - bur- 
do.” Jeigu sūnus sužinotų, 
kaip aš ištikrųjų iki šiol gy
venau su tavim, tai man būtų 
didelė gėda sūnaus ayse.

Davęs tokias instrukcijas 
savo ligšiolinei meilužei ir jo
sios dukterims, jisai pradėjo 
miegoti viename kambaryje su 
atvykusiu iš senosios tėviškės 
sūnum'.
šturmu ot 
prast, jog jftiaFsu j 6 tėvu per 
kelis metus mylėjosi “iŠ tikro, 
iŠ pilno.” IŠ to kilo tragedija, 
kurioje, kaip matonje, dvi mo
teriškės tapo ant vietos nu
kautos, o trečia, britva su
pjaustyta, taipgi turėsianti

?” 
rusų 
(prie 
vakare.

įžanga 25 centai
L. D. 52 kuopa, 

sus ir visas ateiti 
įdomių prakalbų. Kun 
kus pasakys daug “šventų 
•—A. L. D. L. D. Komisija.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ t

Savininkė - f V»?

PRANEŠIMAS
JUOZAS BERNOTAS yra miręs, 

įpėdiniai Juozo Bernoto gali įgyti 
savo teises prie jo turto, susirašant 
su žemiau pasirašiusiu. t

Juozas Bernotas pirmiau gyveno 
Pennsylvania valstijoj iki apie 1913 
metų, o nuo tada jis gyveno Aber
deen, Washington.

Yra žinoma, kad jis pa. 
ir dukterį.

A. D. GILLIES
306-7 Becker Bldg., Aberdeen, Wash.

BESLĖPDAMAS SAVO 
DRIEKUS NUO SŪNAUS, 
Nužudė dvi moteriškes

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

Brooklyn, N. Y.
i

Kampas Grand Streėt /

I Tel., Triangle 1450
i Lietuvis Fotografas Į
Į ■ IR maliorius

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuvė

< WALTER GARŠVA
3194 Fulton Street Brooklyn, N. Y

Drama “Geltonas Bilietas” 
nesenai atgabenti judžiai iš 
Sovietų Sąjungos, pagaminti 
Sovkino, dabar rodomi 'Ca
meo Teatre, ant 42nd St. ir 
Broadway, New Yorke. Fil- 
mos padarytos iš Aleksandro 
Zimmermann novelės “Gelto
nas Bilietas,” parašytos iš 
francūzų gyvenimo pokarinia
me periode. Tai yra atvaiz
das, kaip ekonominės nelygy
bės piktoji ranka visai neju
čiom nustūmė tūkstančiūs 
mergelių ir moterų į prostitu
čių urvus; kaip turtingosios 
klasės lytiniai gašlūs ponai' sibaigia filmą

®
 Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius p a- 

i veikslus įvai- 
| riomis spalvo- 
I mis. Atnau- 
f jina senus ir 

kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

Čia visur varva perteklius. Ku
nigų, it varnų būrys, kodylu 
smilkina ir laimina jaunave
džius. Publika ryški; vyno 
taurės, šilkuotos ponioj, tik 
plasnoja, tik sukasi į ratus. 
Jaunikis, tarsi apkvaišęs, taip 
įsuka į ratą nuotaką ir verpe
tais išeina per duris į sodną. 
O čia tuč ir Petras su žmona 
prieangyje sutiko jaunave
džius ir prašo k’avalkėlio že
mės. Nuotaka atsikreipia į 
savo tėvą, kad jos vedybų die
noje jis duotų tiems 
džiams sklypelį žemės, 
rininkas duoda žemės kampą. 
Marijona ten; pat pastebi Pet
rui, jog toj vietoj tik vieni ak
menys.

Nuo čia prasideda prakaito, 
badavimo ir kįeto, kaip uola, 
gyvenimo dienos ant šio skly
pelio žemes. Jiė susilaukė ir 
kitą kūdikį. O vargas vis di
dėja, randės neišmoka. Dva
rininkas atima Petro žmoną 
tarnauti į dvarą. Pagalinus, 
ir Petrą išvaro nuo žemės.

Ponia suklastuoja tarp Pet- 
Iro ir jo žmonos- laiškus. Jau
nasis ponas puola meilės jieš- 
koti prie Marijonos, ją drasko, 
spėka norėdamas priversti pa
siduoti. Jam pasiekti tikslą 
pakenkė telegramų nešėjas. 
Išvarytas Petras iš grįčios vie
ną kūdikį veža, kitą veda, 
traukdamas per kalnus į mies
tą. Užeina Marijonos pažiū
rėti. Jau minėjome, kad po
nia jų laiškus suskerspainiojo, 
pinigų ant reikalavimo nepa
siuntė, o čia prie durų tarnas 
įtarė, jog jo žmona su ponu 
meilinasi. Petro užnuodytoje! paminėjimu 
širdyje dar daugiau pasėjo 
keršto,tai atvėręs duris tik lei-Į 
džia mergaitei pasimatyti 
motina ir jai suprasti, kad ke
lyje jų mažasis kūdikis mirė 
Petras užtrenkia duris ir išei
na.

Trečia vaizdas. Marijona 
surišus pundelį maisto, pa 
spruko iš dvaro ir nakties lai 
ku eina pas Petrą manydama, ju^ tai yra: Giedrį, ,Požėlą, Greifen 
jog jis dar vis ten ant’ tos že
mės randasi. Jinai nežinojo, 
jog Petrą ponas išvarė. Gi 
tuo tarpu z policijos būrys už
klumpa prostitučių namą, gau
do ir grūda į vežimus. Mari
jona išsigąsta, parbėga prie 
dvaro durų, beldžia kad leistų 
į vidų, o čia tuč policija. Tar

anas atsisako ją įleisti dvaran 
del to, kad kada tai pirmiau 
jis geidė jos meilės, bet Ma
rijona nesutiko. Ją areštuoja 
ir čionai policija duoda “gel
toną bilietą,” tai yra, taip va
dinamą prostitutės pasportą.-

Tuomet jau nei darbo ne
gali gauti. Kekšių “motina” 
nutempė ją į lytinio išnaudoji
mo urvą/kas yra klasinės vi
suomenės lytinių santikių pir
kimo ir pardavimo išdavas— 
prostitucija. Čia Marijona su
žino, kad jos draugas tapo 
darbe sužeistas. ‘ Išbėga iš to 
urvo, skubinasi prie savo 
draugo toj sunkioj valandoj. 
Marijona randa sergantį Pet
rą ir jau paaugėsią dukrelę, 
kur žygiuos toliau gyvenimo 
keliu ir, veikiausia išsiaiškinę 
ir apskaitliavę jiem padary
tas skriaudas, stos kovon prieš 
tuos siurbėles. Su tuom ir už-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusitiB 
ant visokių kapinių; parsamelo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam^

, 231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

’ ■ Stefano Burgio, neužauga 
banko tarnautojas, nušovė Ro
sa Damico’ienę, su kuria per 
paskutinius aštuonis metus gy
veno, kaip su ptečia; kitu šū
viu nudėjo tos moteriškės duk
terį Ziną, 20 metų amžiaus, ir 
pavojingai, gal mirtinai, brit
va supjaustė kitą Damico’ie- 
nės dukterį Rosiną, 22 metų 
amžiaus.

Visa tai žmogžudis padarė, 
apgint savo “garbę” aky

se savo sūnaus, kurį neperse- 
nai parsitraukė iš. Italijos. Ita
lijoj', mat, jis buvo palikęs pa
čią, su trimis vaikais; atvažia* 
vęs Amerikon, apsigyveno su 
Kosa’ Damico’iene, kuri taipgi 
buvo? pabėgusi nuo savo vyro, 
paslimdama* (su savim ir tris 
dukteris. ’ «
xldKada St. Burgio parsitrau
kė savd sūnų iš. Italijos, tai jis 
pareiškė'savo įmylėtinei Dami- 
co’ipnei: “Tu turi taip elgtis, 
kad f mano sūnus nesuprastų,

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

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolgs, šaknys ir kitokie naminiai; 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
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 kurią ir 
žemiau paduotus 
Apynių 
Aviečių uogų ; 
Anižių sėklukhį/ 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cylčlų 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropią 
Dzingelių

417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N
« _ ._
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