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Anglijos Mainierių Va 
das Cook Pasmerkė 

Reakcionierius
LONDONAS.— Dramati

škai pasmerkdamas 
bendradarbiavimo 
sugalvotą Herbert 
kurį užgyrė Darbo 
Kongreso reakciniai
ketvirtadienį konvencijos 
sesijoj, Swansea, Wales, A. 
J. Cook, Mainierių Federa
cijos sekretorius, apalpo 
nuo didelio susijudinimo; 
prisiėjo jį išnešti iš svetai
nės.

Cook kalba labai sujudi
no konvenciją.

Kongresas 3,075,000 bal
sų prieš 566,000 balsų už
gyrė planą industrinės koo
peracijos tarp darbininkų 
ir darbdavių. Tai yra re
akcinių Darbo Unijų Kon
greso v 
nas su 
konferencijų, kurios buvo 
vedamos kiek laiko atgal.

Pirma* Lietuvių Darbi 

'tinku Dienmitu

• teina Kasdien

Nedėldienių

Telephone Stagg 8878

Norvegija Pertraukia
Amundseno Jieškojimą

LITHUANIAN DAILY

Gen. Trevino Užimsiąs Mek
sikos Prezidento Vietą LIETUVA TROKŠTA ATSTEIGTI SANTI

MUS SU LENKAIS, SAKO VOLDEMARAS

Distrikto Mainierius

SAKOMA, SUSIPYKO DEL P AGRARINIŲ MIŠIŲ

Po debatų Lygos taryba

Sovietą Sąjunga Pasira-
1,000 Italijos Fašistukų 19 Valstijų Komunistų ;še KėĮIoggo Sutartį I

.NuvykoJTuikįja

Ar Nuskęs New Yorkas?

čičerinas Berlyne

riasi' su Vokietijos užsienių

Nesenai

Išgydė Sergančius Raupais

Elizabeth, N. J.

Jis yra I. Milas Crouch,

sako jis.

U

mann apie sudarymą, vokie- 
čių-rusų prekybos (sutarties..

PITTSBURGH.— Nacio- 
nalės Mainierių Konvenci
jos šaukimo komitetas per 
pirmininką John Watt ir se
kretorių Pat TOohey išleido

7 Metai Kalėjimo Už Pabė
gimą iš Kariuomenes

SCHENECTADY. ’N.', Y. 
-Ketvirtadieni čia nrasidė-

HAYS,; No. Carolina. — 
Jungtinių Valstijų civilio 
karo veteranas, 81 metų 
amžiaus; aktyviškai remia 
komunistų rinkimų kampa-

KONSTANTINOPOLIS, NEW YORK.— Dar dVie-
— ,pu jįUg50iipjį| joSe pietinėse v'alštijbse ko-

NEW YORK.—Darbinin- 
kų (Komunistų) Partijos 
rinkimų, kampanijos pirmi
ninkas, Alexander Trach-

BERLYNAS.Sovietų 
užsienių* reikalų .: komisaras 
čičerinafe randasi perlyne,

kunigu kalbose buvo susi- atvykęs: j Vokietiją gydytis, 
maišymas ir'jiedu iš Sakoma,‘.kad' jis. taipgi ta-

riasr ša Vokietijos užsienių 
“jų pVreiškimai bu- reikalų ministeriu Strese- 
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PHILADELPHIA.— Dis-!
trikto prokuror. Donaghan, atsišaukimą į Pirmo (kietos 
kuris dabar tyrinėja būtie- anglies) Mainierių Distri-

LONDONAS. — Iš prie
žasties nutraukimo santikiu

GLASGOW, Anglija. — 
Čia. ketvirtadienį Anglijos 
mokslininkų susivienijimo

Tikiętas Ant Baloto 7

Šįinet sausio mėn. Mikne- 
Kelloggo “taikos” vicįus vėl grįžo Lietuvon, 

tačiau policija jį sulaikė ir 
perdavė kariuomenės teis
mui..

J į ------------------------------- -------------------- , ------------------------

“Amsterdam ir Timmermah gydo sumuš
tą kunigą.

šu Sovietų Sąjunga; Angli- distrikto tapo pasiųstas į tą 
jos prekyba su Sovietų Są- valstiją keli mėrtesiąLatgal 

į suorganizuoti kampaniją

OSLO, Norvegija.— Nor
vegijos laivyno departmen- 
tas nusprendė pertraukti 
Amundseno jieškojimą. At
radus dalį jo orlaivio juro
se, dingo viltis surasti A- 
mundseną ir jo draugus gy
vus.

Philadelphijos Būtlegeriai 
Varė Platy Biznį

gerystę, sako, kad Philadel
phijos būtlegeriai varė la
bai platų biznį. Tik iš vie
no degtinės fabriko buvo iš
siuntinėta 350,000 galionų 
degtinės į visas šalies dalis.

Max (Boo Boo) Hoff yra 
įtariamas, kaip butlegerių 
caras.

Edward S. Goldberg, 
amunicijos ir ginklų parda
vėjas, savo pareiškime sa
ko, kad Hoff nupirko nuo 
jo tris kulkasvaidžius ir tū
lą skaičių neperšaunamų 
bruslotų , (vestkių), tokių, 
kokias būtlegeriai ir gengs-^ 
teriai naudoja savo kovoje 
už kontroliavimą butlege- 
rystės biznio.

kto narius. Ragina juos 
rengtis prie nacionalės mai
nierių konvencijos, kuri 
prasidės Pittsburghe, se
kantį nedėldienį, rugsėjo 9 
d. Ragina narius dėti pas
kutines pastangas įsteigi
mui naujos tvirtos mainie
rių unijos.

Laiške toliaus atsišaukia
ma į McGarry, Hermans ir 
Harris; jie raginami prisi
dėti prie' naujos unijos bu- 
davojimo; reikalauja, kad 
jie nustotų maldauti Lewi- 
šo pripažinimo jų vadovy
bės Pirmam Distrikte.

Militaristai Siunta Prieš Ko 
munisty Kandidatus

suvažiavime buvo diskusuo- tenberg, ketvirtadienį savo 
jama, ar New Yorkas laips- raporte Partijos_ politiniam 
niškai skęsta jūrose. Tuo komitetui nurodė, kad Oklą- 
klausimu kalbėjo Douglas 
Johnson, fiziografijos pro
fesorius Columbia Universi
tete, New Yorke. Jis nuro
dė, kad newyorkieciai netu
ri del to nusiminti. Teori
zuojama, kad laipsniškai že
mė eina žemyn, o vanduo 
kyla augštyn. Bet gali pra
eiti labai daug metų, kol 
New Yorkui gręstų pasken
dimas.

Nors gyventojai gali susi
rūpinti New Yorko nusken
dimu už kiek metų, bet nė
ra pamato bijoti žemės dre
bėjimo New Yorke, sakė 
profesorius Johnson.

Žuvis—Kardas Baltijoj1
* ' ‘ ' • '' ’ < < I ' • i '

KLAIPĖDA. — 
jūroje‘prie Latvijos kranttj 
į žvejų tinklą pakliuvo ne
regėta Baltijos jūrose žu
vis—“kardas”. Žuvis turi 
sieksnį ilgio ir sveria kelis 
pūdus. Savo kauliniu kar
du ji visiškai suplėšė tinklą.

Sako, Smithas ‘Darbininkų’ 
Užtarėjas

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Ketvirtadienį čia New 
Jersey Valstijos Darbo Fe
deracijos 'metinėj konvenci
joj tapo patiekta rezoliuęi- 
ja, užgirianti gub. Smithą, 
kaipo demokratų kandidatą 
į prezidentus. < < Sako, kad 
Smithas yra ant “10.0, nuo- 
šijnčių” darbininkų reikalų
“gynėjas.”

Du Katalikų Kunigai Susimušė; Kamendo- 
rius Lenta Sumušė Kleboną, Numušė Nosį!

“Laisvės” skaitytojas iš n ė j padėty, negu jis.” 
Amsterdam,. N. Y., priskiri-» Daktarai Canna, Schiller 
te iškarpą iš ‘ 
Evening Recorder” apie ten 
įvykusias (pereitą šeštadie
nį), muštynes tarp lenkų ka
talikų kunigų. Tas laikraš
tis sekančiai aprašo apie 
“dievo” agentų kruviną 
“fąitą”:

Kunigas Antoni Pincui
rek, klebonas šv. ‘ Stanislavo 
bažnyčios, randasi St. Ma
ry’s ligoninėj, labai sumuš
tas. Pereito šeštadienio va
karą kunigas Paul Misko- 
wizc, jo pagelbininkas, 
smarkiai jį sumušė. Kuni-

MEXICO CITY.— Pla- 
čiai kalbama čia politiniuo
se rateliuose, kad dabarti
nis Coahuila valstijos gu
bernatorius generolas Ma
nuel Perez Trevino bus kon
greso nuskirtas laikinu Me
ksikos prezidentu. Prie Ob- 
regono valdžios jis užėmė 
augštas vietas. Jis yra 39 
metų amžiaus. Sakoma, jis 
yra labai prielankus Ameri
kos kapitalistams—“Ameri
kos draugas”.

CHICAGO. — Milžiniška 
angis, 30 pėdų ilgumo, sve
rianti 360 svarų, nepasiten
kino gyvenimu, kokį turėjo 
George F. Getz zoologijos 
darže, nusižudė. Getz sako, 
kad jai, matomai, “nusibo
do” gyventi, todėl ji įkišo 
galvą į vandens kubilą ir 
laike ten, kol gavo galą.

Ji buvo* atgabenta iš Sin
gapore.

Kariuomenės teismas nu
baudė Eduardą Miknevičių, 
paeinantį iš Giedraičių, 7 
met. sunkiųjų darbų kalėji
mo už dizertirav5mą. . ’5’7

Miknevičius 1926 mt. pa
bėgo iš kariuomenės į Len-

Nori Tik Kalbėti Apie Vilnių, Bet Visai Nemano Jo Išrei
kalauti; Kaltina Lenkiją del Nešaukime Konferencijos i
GENEVA.— Už dviejų I (Vilniaus) klausimą atvirti, 

valandų po pranešimo, kad 
Lietuva sutinka pasirašyti 
Kelloggo “taikos” sutartį, 
ketvirtadienį Lietuvos fa
šistinis premjeras Voldema
ras nuėjo į Tautų Lygos ta
rybos posėdį pakalbėti apie 
Lietuvos-Lenkijos santikius, 
apie Lenkijos ir Lietuvos 
fašistinių valdžių ginčus.

Voldemaras tarybos po
sėdy prašė, kad Lietuvai 
būtų suteikta teisė iškelti i 
Vilniaus klausimą ir i 
klausimu kalbėti. Jis pa
reiškė, kad Lietuva (geriau 
pasakius, Lietuvos fašistai) 
nei nemano spėka paremti 
tą reikalavimą, esą, pasau
lis jau pasmerkęs karą, kai
po būdą išrišimui ginčų, tuva taip nepasielguą iš fia- 
Del to dabar ir Lietuvos fa-; vo pusės, 
šistai nori gražiai susi tai- ~ 
kyti su Lenkijos fašistais, nutarė atidėti Lietuvos-Len 
Voldemaras taipgi prašė, kijos klausimą kitai sesi- 
kad būtų leista laikyti tą jai.

idant jį būtų galima išrišti 
taikiomis diskusijomis. Vol- . 
demaras sakė, kad Lietuva 
trokšta 'atsteigti santikius 
su Lenkija ir kad jis tikisi 
jog normaliai santikiaisu 
Lenkija galės būt greitai 
atsteigti. Jis kaltino Len
kiją už nesu šaukimą pilnos . •.į 
konferencijos, susidedan
čios iš Lietuvos ir Lenkijos 
delegatų, rišimui ginčo.

August Zaleski, Lenkijos
tuo (užsienių reikalų ministeris, 

kalbėjo tarybos posėdy pir
ma Voldemaro, ir sakė, kad 
Lenkija viską dariusi, ką 
tik ji galėjus, užbaigimui 
ginčo ir atsteigimui santy
kių su Lietuva, bet esą, Lie-

homa, Texas, Kansas, Mas
sachusetts ir New Hamp
shire valstijose militaristų 
ir darbdavių fašistinės or
ganizacijos bendrai veikia 
su valdžia, kad nedaleidus 
komunistams padėti ant ba
loto savo kandidatus tose 
valstijose; kad nedaleidus 
tų valstijų sekretoriams 
priimti komunistų peticijas 
padėjimui komunistų tikie- 
to ant baloto.

Trachtenbergas pažymė
jo, kad nepaisant reakcio
nierių pastangų, šiais me
tais .daugely valstijų komu
nistų kandidatai bus padėti 
ant baloto. 1924 metais tik 
keturiolikoj .valstijų buvo 
padėti komunistų kandida
tai ant baloto, o dabar jau 
padėta devyniolikoj valsti
jų. Kitose valstijose bai
giama surinkti reikalingas 
skaičius piliečių parašų.

AUDAKU, Gese Sala, Es
tonia. — Profesorius A. 
Paldrock iš Tartu Univer
siteto Čia išgydė keturis 
žmones, sergančius raupais.

Profesorius Paldrock yra 
plačiai žinomas Europos 
mokslininkams, kaip derma
tologas arba odos ligų spe
cialistas. Jis naudojo gy
dymui nuo raupų angliar- 
rūgštį sniegą (carbon dio
xide), kurį jis pridėdavo li
goniams t&m tikru savo 
įtaisu.

M ASKVM— Aštriai ^kri
tikuodama imperialistines 
valstybes dr jų į daromą blo
ką prieš Sovietus; Sovietų ; kiją, kur tarnavo lenkų ka- 
valdžia ketvirtadienį oficia- riuomenėj. 
liai paskelbė, kad ji priside-' 
da prie 7

go Pincuįreko nosis sudau- • pakto. Jos sutikimo prisi- 
žyta, galas nosies- veik vi-j dėti nota tapo įteikta Fran- 
sai numuštas, ir taipgi jo' cijos ambasadoriui Mask- 
o*alvoi yra keletas didelių voi. ponui Herbette. Įteikė 
žaizdų. Kunigas Miško- Maksimas Litvinovas, užsie- 
wic7 musė kleboną lenta nju reikalu^kęmisarp pagel- 
apie 18 colių ilgumo, trijų 
colių platumo ir apie pusės 
colio storumo. Kunigas Mis- 
kowicz yra apie 30 metų 
amžiaus, didelio ir tvirto 
subudavojimo, o kunigas 
Pincuirek atrodo apie 50 
metų amžiaus. Kunigas Mis- 
kowicz nesužeistas, neturi 
jokių žymių. Jis laikomas 
po areštu St. Mary’s ligoni
nėj, o policija vedą tyrinę- 
jimą. ’•

Policija buvo pašaukta į 
kunigų gyvenimo vietą, 56 
Cornell St., apie 10:15 vai.’ 
vakarą. Atėjus policijai,

bininkas. Taipgi kartu įtei
kė notą, kurioj Sovietų val
džia kritikuoja tą paktą.

Kritikos notoj Sovietų 
valdžia nurodo,'kad tas pak
tas yra nauji imperialisti
nių valstybių manevrai pri
dengimui militaristinių pla
nų.

Girtuokliavimas Lietuvoj 
Didėja

džios nenorėjo' kalbėti su 
policija. _ 
vo prieštaraujanti. Kunigo 
Pincuirek gaspądinė, sako
ma, jo broliadukte, buvo vi
duj, kuomet įvyko mušty
nės. . • -.

Sakoma, kad abu kunigai 
visą vakarą gincinosi del 
pagrabinių mišių, kurias 
reikėjo atlaikyti ant ryto
jaus. Bet policija tuo lai
ku negalėjo pilnai patirti, 
ar del to, ar del ko ki- . 
to (del gaspadines ar del niją ir komunistų kandida- 
pinigų) jiedu susimušė, tus, Foster į prezidentus, 
Abu kunigai buvo nak- Gitlow į vice prezidentus, 
tiniuose drabužiuose, kuo- Jis yra I. Milas Crouch, 
met atėjo policija. Užtaisy- tėvas jauno komunisto ex- 
tas revolveris tapo atrastas kareivio,'Paul Crouch, ku- 
gaspadinės kambary. Kuni-iris buvo •nuteistas, ant 40 
gas Miško wicz tuoj aus po !metų už komunistinį veiki- 
muštynių išsireiškė:. “Jeigu mą armijoj. Su juo buvo 
aš nebūčiau to jam padaręs,1 nuteistas ir- Walter Trum- 
tai aš būčiau buvęs blogės-, bull. Bet plačiai ‘ darbinin

1928 m. per pirmąjį pus
metį buvo pagaminta /apie 
3 milionai litrų 40 laipsnių 
stiprumo degtinės ir 120^000 
litrų spirito 95 nuoš.- Per
nai per tą patį laiką 40 nuo
šimčių degtinės buvo paga
minta 2 ir pusė mil. litrų ir 
spirito 95 nuoš.—107,000 li
trų, o 1926 m. — 40 nuoš. 
degtinės 2,400,000 litrų . ir 
95 nuoš. spirito — 92,000 li
tru.

Šios skaitlinės rodo, kad 
ir degtinės gamyboj žymi 
“pažaųga”. Tuo tarpu pi
nigais apskaičiuojant, per 
šį 1928 m. pusmetį pragerta 
už 21,700,000 litų, pernai— 
už 20 mil. litų ir 1926 m. už 
18 milionų litų.

Turkija. —
sūnūs. .atvyko čia, su 1.000 
fašistų, kad Pūd^ū tinus
n a u j ą Turkiios-I talijos 
draugingumo sutarti. Fa
šistukai čia besisvečiuodami 
draugaus su Turkijos jau
nuoliais, kuriuos Turkijos 
valdžia planuoja suorgani- | valstijų, 
zuoti į “Pilkojo Vilko”’ 

’Draugiją, tai yra, į fašisti
nę organizaciją, sudarytą 
pagal modelį jaunųjų; fašis
tų organizacijos Italijoj. 
Italijos fašistukai. padėjo 
vainikus prie paminklo 
Turkijos prezidento Musta- 
fo Kernai, kurį jie pasvei
kino, kaipo “Rytų Mussoli- 
nį”. Tą paminklą padare 
italas skulptorius.

Anglijos Prekyba šu Rusija 
Sumažėjo Ant $45,000,000

CIVILIO KARO VETERANAS, 81 METŲ AMŽIAUS, STOJA 
UŽ KOMUNISTŲ KAND1DA TUS, FOSTER IR, GITLOW

junga nupuolė’bėgy pastai 
ru dešimts mėhėsių ant 45 
miličnų dolerių. ‘ 'Anglilo^ 
biznis skaudžiai nu kentė i o. 
Nutraukus santikibs, Sovie
tai pradėjo daug mašineri
jos ir kitokių daiktų pirkb* 
kitose šalyse. . , . • .

Huntesville, Tex.— Esqui- 
val Serviųa ir Clemente 
Rodriguez, nuteisti mirtin 
San Antonio teisme už išža
ginimą* trijų San Antbnio 
merginų, tano Čia nužudyti 
valstijos kalėjime elektros 
kėdėj. ' , : \

kams protestuojant, jie ta
po paliuosuoti iš kalėjimo.

“Darbininkai ir farmeriai, 
kurie remia Hoovėrį ir Smi
th ą, balsuoja už kapitalis
tus ir už tolimesnį pavergi
mą”, sako senasis Crouch.

“Aš trokštu, kad Darbi
ninkų (Komunistų) Partija 
greitai galėtų padėti savo 
kandidatus ant; baloto šioj 
valstijoj, idant išnaudojami 
darbininkai ir farmeriai ga-1 io metinė New Yorko Vais
ietų balsuoti ,už komunistų tiios legionierių konvericiia. 
programą ir kandidatus,” Dalyvauja 1Q,OOO legionię- 
sako jis. f ., ( rių.

munistams pavyko" padėti 
savo kandidatus ant baloto. 
Tos valstijos yra Kentucky 
ir Tennessee. Tai' jau da
bar Darbininku (Kortiunis- 
tų) Partijos tikietas padė
ta ant baloto devyniolikoj

Kentučky yra didelis dir
binių kasyklų centras, kur 
mainierių unija United 
Mine Workers of America 
nepajėgė pažengti pirmyn 
mainierių organizavimo sri
ty; nepajėgė dėl to, kad Le- 
wiso mašina nepasiųsi® 
tinkamu, kovojančių orga
nizatorių. . Iškasimas ang
lies skebinėsę Kentucky ka»-‘ 
syklose prisidėjo prie sulau* 
žymo minkštos anglies ka
sėjų dabartinio streiko.\

Iki šiol Kentucky valsti
joj nebuvo komunistų orgą* 
nizaoijos; buvo tik keli par-t 
tijos nariai; kuomet drau
gas Judson iš Clevelando

padėjimui komunistų tikie- 
to ant, baloto. Jupson 1 nu
vykus uęmėgsta . - tusiai’ sh 
keliais simpatikais, * kurie 
įstojo į partiją it sutiko ei
ti ėlektorių pareigas. Nuo 
to laiko dar keli kiti simpa- 
tikai įstęjo į partiją.,

X
.
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Didelis Piknikas
ADP. Miesto Centralinis 

Komitetas rengia milžiniš
ką pikniką, nedėldienį, 9 d. 
rugsėjo, visiems žinomoj 
vietoj, Willick’s Farm,, Lin
den, N. J. Visų darbininkų 
pareigą atsilankyti
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Darbininko Gyvybė Kapitalistams— 
Niekis, Palyginus su Aukso Veršiu

Nelaimė po nelaimei požemi
niuose New Yorko gelžkeliuose. 
Pei' porą savaičių įvyko keturi 
traukinių susikūlimai bei išva
žiavimai iš relių. ' Devyniolika 
žmonių užmušta, apie šimtas 
sužeista, i - *

Kiekviename atsitikime kom
panija apsiplauna rankas nuo 
atsakomybes, kurią suverčia 
ant savo darbininkų bei tarnau
tojų. Kapitalistiniai gi teis
mai; kaip ir visuomet, supran
tama, paturi samdytojų, o ne 
darbininkų pusę, nors tikrąją 
kaltininke yra kompanija. /

Pastaraisiais metais savinin
kai I. R. .T. požeminių gelžke- 
lių. ir eleveiterių buvo apleidę 
taikymą bėgių (relių), signalų, 
bei traukinių.

Be to, kompanijos tarnauto
jai , turi- vergaut septynias die
nas savaitėje, be jokios poilsio 
dienos. Prie reguliario darbo 

•ilgų valandų dažnai jie yra ver
čiami 'dirbt ir viršlaikius. Be 
reikiamo poilsio, nesveikame 
požemio urvų ore, beveik nie
kad nematydami saulės šviesos, 
darbininkai randasi nuolatinia
me nuovargio Stovyje; o kadan-

kompanija, tačiaus, 
kad penktukinio mo- 
važinėjimą esą jai 

kad su tokią važinė

Ginčai Tarp Klerikalų ar 
Smetonininkų del 
Ištikimybės Romai

Kuomet 1926 metų rudenį 
bendromis spėkomis skerdė 
Lietuvos darbininkus, tai 
smetoniniai fašistai labai 
gražiai sugyveno su juodai
siais klerikalais. Paskui, 
kuomet fašistai gerai įsiga
lėjo ir pavarė iš valdžios sa
vo talkininkus, klerikalai 
(krikščionys demokratai) 
pradėjo kritikuoti savo 
draugus fašistus. Nuo poli
tikos ginčai perėjo į religi
ją. Klerįkalai psįsiskelbė 
“vienatiniais tikrais katali- 
kais,” tai yra, tikrais, .juo
dosios Romos agentais/ Bet 
smetoniniai nenori pasiduo
ti ir “Lietuvos Aido” Nr.

i -dyrno formų neišgalvos, Jos

--------- . i
Neprisiimdama jokios atsa

komybės, 
guodžiasi, 
kesčio už 
■permaža;
jimo kaina jinai “negalinti iš?, 
si versti” nei pageidaujamų pa
tobulinimų daryti aptarnavimui 
važiuotojų. Ji, todėl, per teis
mus stengiasi užkart newyor- 159 sako: 
kiečiams 7 centų mokestį už va
žinėj imą. Pasitikėdama savo 
tikslo pasiekt, kompanija jau 
dirbdinasi Waterbury, Conn., 
tam tikrus ženklelius, kuriuos 
važiuotojai turės pirktis, mokė
dami po 7 centus.

Tačiaus, kuomet tyrinėtojai 
kompanijos biznio paskelbė jos 
įplaukų ir išlaidų apyskaitas, 
pasirodė, jog ir su penktukine 
važinėjimo kaina kompanija tu
rėjo gražaus pelno, iš kurio 
lengvai galima būtų laikyt ge
roje tvarkoje požeminius gelž- 
kelius ir eleveiterius.

Bet kapitalistai yra besočiai, 
žiūrėdami vien savo pelnų, kad 
sutaųpyt dolerį, jie be pasigai
lėjimo engia darbininkus ir ap-

.yra palaikytinos. Bet yra su
prantama visiems, kad žmonių 
■pramanytos tos institucijos, 
Dievo leistų nepakeičiamų esi- 
mo formų pobūdžio neturėda
mos, gali ir turi būti kiekvie
no krašto sąlygoms pritaikin
tos. Del to tokis1 ar, kįtokis 
kompromisas—gyvenimas yra 
nuolatinis politinių principų 
kompromisas—yra visad poli
tikos srityje galimas ir del to 
būtinas. - x

Komp’romisas del konkrečios 
politikos darosi tarp katalikų 
juo lengvesnis, . juo mažiau 
juos skiria skirtumai amžinų- 

i jų tiesų'supratime bei gyveni- 
man taikinime. 1 !

i 1 - - - i i .

Tai atviras klerikalų už- 
kvietįma^/ fašistams . prię 
politinės ;■ vienybės Ar Sme
tona priims šitą pasiūlymą,

tąi priklauso nuo. valstybės 
iždo ir kitokių valstybinių 
pyivilęgijų. - Kol; k^s: 'Smeto
niniai vieni ..grĄžįai.apsidir- 
barsų .Iždu. JiėiWmri juo 
dalintis /su įKrųpavįęįum ir 
Bistru, jjėigu pasirodytų 
Timtas pavojus Smetonos 
gaujoms Jš darbininkų pu-

vyktų vienybė tarpe klerika
lų ir fašistų. Liaudininkai 
taip pat pasidarytų “ištiki
mais katalikais” ir stotų į 
bendrą juodąjį frėntą. Juk 
jie jau senai siūlo “tautos 
vienybę” aplinkui kruvinąją 
Smetonos vyriausybę. Var
giai' atsiliktų ir broliai so
cialdemokratai. Juk jie ir
gi nesidė tų prie revoliucijos. 
Jie giedotų apie-pavojų de
mokratijai ir uoliai padėtų 
galabinti komunistus. Kad 
kaip, Jai dar jįe atsistotų 
fiašiętų : pi’iešakm Skerdime 
darbininkų.^ Juk taip :pasi
elgė Vokietųos socialdemo
kratai, Lenkijos, 'Vengrijos, 
Bulgarijos ir kitų fašistinių 
šalių socialistai.

• < . v . . ,. 1CJ1A11V CllglCV UCUMHUHAUO 11 au“gi. dar ir požeminių gelJkelių ]oidžia ke|iy bei traukinių tai.i
įtaisai neprižiūrimi bei sugedę,i 
tai ir susidaro tokios apystovos, i 
jog kiekvieną -vąlandą gręsia 
mirties bei susižeidimo 'pavo
jus ir .darbininkams ir važiuo
tojams.* J

symą.
Lobis’ ū’ grobis, išnaudoto

jams1 reiškia Viską,h o : darbinin
ko žmogaus sveikata, gyvybė—

i i ; ! j t ĮPtako,

*NUO MARIU IKI MARIU” IR AFRIKON
į, • ‘ * * Į l ; 4 .. , į it 4 r * . / 4 ■

Ik|jšiol Lenkijos imperia- 
listd ^balsis buvo taip pra
plaut sienas Lenkų valsty
bės, kad jinai užimtų visą 
didžiulį plotą “nuo marių 
iki marių,” t. y. nuo Balti
jos iki Juodosios Jūros. Tuo 
tikslu , iki šiol Varšava pla
navo “tiktai” pasigrobt Uk
rainą, Lietuvą ir Latviją.

Bet pasirodo,.kada dabar 
Lenkų apetitai, įsisvajojus 
apie “didžią Lenkiją”, pra-. 
deda siekti ir daug toliau. 
Lenkijos buržuazija prabi
lo .tau ir apie įsigijimą ko
lonijų kitose pasaulio daly
se, ne vien Europoj.

Pilsudskio valdžios orga
ne “Glos Prawdy” rugpjū
čio 11 d. išspausdinta dide- 

.lis straipsnis: “Kamerūnas 
—Lenkijos kolonija.”

erūnas, Afrikoj, pirm 
pasaulinio karo, . priklai

darbą mokėtų užkrauti ant 
trijų milionų negrų, Kame
rūno gyventojų.

Tos kolonijos dar neturi 
varšaviniai grobikai, o jau 
saldžiai svajoja apie jos iš
naudojimą.

; v Nepersenai, laike Lenki
jos kariško laivyno iškilmių, 
diktatorius Pilsudskis išsi
reiškė apie Lenkiją taip, 
kad jinai vaidinsianti “di
džiosios valstybės” rolę.

Bet kokia čia tau “didžio
ji valstybė,” jeigu jinai ne- 
turi po savim pavergtų ko
lonijų? Ot, kad, po planuo
jamo užgrobimo Lietuvos, 
Latvijos ir Ukrainos, dar 
pavyktų uždėt savo leteną 
ir ant Kamerūno, tai jau 
drąsiai gūlima būtų siekti 
“<
lo? kaip kad trokšta Lenki-

SKAITYTOJU BALSAI SAUKIASI PAGEUĮfB^ , - - - -
Atsakymas i“Diivoš”’ (Re

dakcijai iyl Kitiems Pi;o- ; 
vokateriams

io* ^sultono .
, , , Utį ’ir suvi

suomeninti. Bet sultono įpėdi
niai pradėjo bylinėtis su da- 1 
bartine Turkijos' valdžia, kų- 
rios

> Tjur 
turfai

“Dirvos’’ redakcija rašo:
“Dr. Graičiunas, kuris gavo 

pasigailėjimą ir.
tas iš SLA. vien rik del jo se
natvės, po SLA. seimui parodė 
savo dėkingumą ir per komu
nistų Vilnį speciališku gabumu 
vėl užpuolė SLA. P. T. ir' re
daktorių Vitaitį. Ar nepriseiš Besibylinėjant, sulfono įpė? 
tam žmogui ir fvėl uždėt api- -diniai nusibrankrūtijo, • iš j*ų/*^ 
nasrį—suspendavimą, kitaip jis advokatai viską iščiulpė, todeT"*’-1 
nebus spakAinas.’” : ut

w xvuxxo priešakyje stovi Kemal j
: .netapo išmes- j paš?’ kad atgavus tuos turtus,1^- 

r‘.......... kurie apkainuojamr 200 nulio- Vapkainupjami 200 nulio- V 
nų šveicariškų ’ frankų. Bylą 
veda Anglijos ir Francijos ad
vokatai, priešakyje^ su Ban4 

.netu. * c. | ’J

įbrankrūtijo, is jų
i viską iščiulpė, to&er'**- 

jie atsisako nuo tolimesnio by-L
Baltimorėje atsibuvęs SLA. bnėjilnosi. ' Bet advokatai Har ^ 

seimas, išklausęs p. Pr. žyvato, nen0Fi atsisakyti, jiems višdaU-y 
buvusio skundų ir apeltacijų k.veP^a mn^U surha. Todėl 
komisijos nario, pldrpališką ra
portą, ,. Jave jam ■ ‘‘ątstaųką 
Seimas išrinko naują skundų

seimas, išklausęs p. Pr. žyvato, i

Nors vienu laiku Lietuvos 
valdžia buvo išimtinai rankose 
tų, kurie visur skelbiasi vie
ninteliai Lietuvos katalikai, 
katalikų bažnyčiai (L. Aid. vi
sad rašo iš mažos raidės. 
Red.) Lietuvoje tada tinkamai 
apsaugojama nebuvo... Maža 
to, agitatorių sugundyta mi
nia Kaune viešai išniekino bu
vusį tada čia. Romos atstovą 
ark. Zeechinį.

Bet klerikalų “Rytas” 
(Nr. 185) primena smetoni
niams, kad jie buvę pirmo
siose eilėse tų, «kurie supu
vusiais kiaušiniais vaišino 
popiežiaus atstovą. Sako:

Norėtume tik paklausti, ar 
Liet. Aidas, Lietuvio paveldė
tojas, nesiteiktų prisiminti mi- 

! tusiojo kolegos Lietuvio straip
snių Lietuvos bažnytinės pro
vincijos reikalu, kalbas Seime 

vyškūpMkąšiąą; iląždasĮ Įiį’ 
apie pačius vyskupus, ir pa
svarstyti, kiek tokia Lietuvio 
ir jo draugų taktika tada pri
sidėjo prie minios gundymo. 
Del ark. Zeęchini, atskleidęs 
uždangas L. Aid. pamatys agi-

SVETIMSAUŲ PROBLEMOS
Tapatybės ir Tautybės Afidei- 

vitai
Klausimas: Esu ateivė. Ište

kėjau už naturalizuoto piliečio 
pabaigoje 1924 metų. Aš su 
vyru norta vykti Europon šį 
rudenį, bet man buvo pranešta, 
kad negaliu vartoti vyro pas- 
portą ir negaliu gauti Ameri
kos pasporto. Ką turiu daryti?

N. D., Boston, Mass.
( '■ . 'j

Klausimas-. Gimiau Rusijoj. 
Atvykau Amerikon 1925' m. No
riu važiuoti Europpn biznio rei
kalais, bet randu kad mano se
nas; pasportas išsibaigė ir ne
galiu; gaūtį ■ yizošJ Kh i turiu j 
daryti?1 ’’• : ' 1 ' ? ■ . >

A. K., Scrąnton, Pa.

Jis gali gauti valdišką darbą.
Labai daug firmų šiandien 

samdo tik piliečius.
Pilietis gali pasinaudoti kito

mis privilegijomis Konstituci
jos teikiamomis.

Vykstant užsienin jis tai 
daro su amerikos pasportu ir 
jį apsaugoja Amerikos vėliava 
—ateivis negali gauti Amerikos 
pasporto, nepaisant, kaip ilgai 
jis Amerikoj gyvenęs.

KAIP PRANEŠT NELAIMIN
GUS ATSITIKIMUS PRIE 

DARBO

; Atsitikimuose: . Atsakymas.
kur 'negalima *gadti:paspbrtų nŠ 
konsulų, reikia gauti tapatybės 
ir tautybės afideivitus (Affida
vits of indehtity and nafidn'ali- 
ty) vieto’n pįsportij, ir ^konsu
lai; šalių,-kulias ketini aptanky- 

užvizuos tuos afideivitus.

Klausimas: Nupuolįau puo 
kopėčių. Darbo vedėjas .diyb-^ 
tuvėj matė mane puolant. Ar 

■aš turiu pasiųsti kompensaci
jos prašymą? Arba ką- turiu 
.daryti? 1; ir r *<•.,.■ i 
■vj. i'” • F. • M.,Detroit, Mich.
U Atsakymas-. Kai kuriose vaL 
stijose darbininkas sužeistas 
prie darbo turi pranešti darb-

tatorių ir kiaušininkų eilėse
žmonių, kuriuos Lietuvis buvo 'Reikia pasitarti su tais konsu-

tais ‘pirm negu afideivitas iš
pildytas. Afideivitas turi turė
ti vardą, adresą, gimimo dieną 
ir vietą, kada išimtos pirmos 
popieros (jeigu prašytojas turi 
pirmas popieras), ir reikia pa
žymėti, kodėl negalima ' geruti 
pasporto ir taipgi - paminėti, ša-

pratęs taikyti savais. Santy- 
. kiai su Roma del žinomų prie

žasčių tada iro, bet Lietuvis 
žinojo, kad kai kas tokį santy
kių pablogėjimą norėjo ir ži
nojo, kas yra tie, kurie to no
rėjo. Manome, kad L. Aid., 
paveldėjęs Lietuvio ideologiją 
ir visą sielą, paveldėjo ir jojo lis,, kurias ketini. aplankyti ir 
atsiminimus. kelionės tikslą. Atsitikime atei- 

I vės ištekėjusios už Amerikos 
. Ir taip “Liet. Aidas” irj'Piliečio, reikia ■ pažymėti dieną 

“Rytas” liežuviais plakasi ’ir vietą apsivedimo, kada ir 
del ištikimybės Romai. O
mums atrodo, kad abu juo-! Prie afideivito reikia priseg- 
dašimčių liogeriai— tauti- ti paveikslą. Apačioj afidęivi- 
ninkai ir krikščionys demo-Į^0 ir šale paveikslo reikia įra- 
kratai—yra lygiai ištikimi šyti tapatybės^ žymes kaip ant 
Vatikanui, tam amžinam PasPprto pažymėta. Reikia 
imperialistinės Lenkijos >],IC "° aro p"s!ektl-

didžiosios” valstybes ti-tu- / Klerikalų yadas Bistras
pasalinio karo, . priklausė K.d?. į™
Vokietijai. Pastaruoju lai- •)os ™Penahstai.
ku jL™__ ____________
stengias* išgaut iš Tautų 
Lygos< “mandatą” (įgalioji-

^Lenkijos vyriausybė 
ias> išgaut iš Tautu

mą) j^aimt savo globon tą 
afrikDnę koloniją.

Mihėtas Pilsudskio laik- 
rąštisMšąnksto seilę ryja, 
beplėšdamas naudą, kurios 
Lenkai turėtų iš tos koloni
joj:,'•iš ten .Lenkija gautų 
žaliųjų medžiagų, reikalin?

savai pramonei; ten gali
ma, būtų pardavinėt Lenki
jos tavoms; iš gaunamų 
pelnif susidarytų galimybė 
išvystyt Lenkams savo pre
kybos laivyną; o vyriausia 
—tai lenkams, tenai visiškai 
nereikėtų’ dirbti. Kamerū
no gyventojai — juodukai, 
“skaitlinga ir pigi darbo pa
jėga,” kaip kad laižosi 
“Glos Prawdy**; .užtektų ten 
pasiųst saujelę lenkų inteli- 
gcnttHspccLnlihtų, ir jie visą

Tose savo svajonėse, ta
čiau, ‘ Lenkai užsimerkia 
akis, kad < nematytų • to 
“smulkaus dalykėlio” — jog 
šiandieninė Lenkija tėra ir 
tegali būti tik klusnusis 
įrankis Francijos/Anglijos 
ir Amerikos imperialistų ir 
randasi visiškoj priklauso- 

i mybėj nuo tų šalių kapitalo.
Stambiausias Lenkų. pra

monės yra ’užstatytos bei 
parduotos kapitalistams čia 
suminėtų valstybių, nuo ku
rių priklauso .ir Varšavos 
finansų stovis; ■ Į Lenkiją 
jie žiūri, kaipo į savo išnau
dojimo sritį ir savo karišką 
berną prieš Sovietų Respub
liką. . šiaip .gi šiandieninių 
galingųjų valstybių imperi
alistai ir. patys juokiašį sau 
į rankovę iš Lenkijos užma
čių išeiti į “didžiąsias,”' 

-jiems lygias valstybes; \'

tam pačiam “Ryto” nr. irgi 
mano, kad kaip fašistai, taip 
klerikalai yra lygiai geri 
katalikai, nes, nlat; ikbieji 
dygiai lakė ir laka • Lietuvos 
liaudies kraują. O kadangi 
jokių pamatinių skirtumų 
religijos klausime nėra, tai 
p. Bistras,, kąipo praktiškas 
politikierius, atvirai reika
lauja politinės vienybės tar
pe klerikalų ir smetoninių. 
Jis sako:

konsulatai reikalauja užtvirti
nimo, reikia tą j atlikti* prie 
.“Gletk of County ’Court”, ir 
.vėliaus pasiųsti; V^tijos Sek
retoriui tos valstijos; kur teis
mas randasi, su parašytu pra- 
,šyn?ų,f kad . patvirtintų antspau
dą Clerk , of the Čourf.

Pilietystės Privilegijos

Pašalinę tokiu kaip nuro- 
dėm ar panašiu būdu teoreti
nius ginčus del to, kas yra ar 
nėra katalikiška, pašalintume 
labai daug motyvų,/kurie ida- 
bar neleidžia -taviems j katali
kiškoms besivaidančioms sro
vėms politiniai bendradarbiau
ti, tautos, vienybę stiprinti.

Demokratfnių ■ . i‘ 
žmones labai aųgštai vertina 
.demokratiškąsias . institucijas 
ne be pagrindo manydami, 
kad,-iki pasauiiį getėsnių tal-

Klausimas^. Mano draugai, 
.kurie jau tapo pilnais pilie
čiais, man pranešė, »kad kuo
met jie buvo pašaukti ant pa
skutinio išklausymo, jų buvo 
užklausta, ‘‘kokias privilegijas 
teikta • Ameriikos 'pilietystė?” 
Ar man gąljįę feįskkyti, kokias 
pri vi Jegi j ąs .tĄrpei’ikos p i 1 ietystė 
duoda žmogui?

M. D., Willard, Wis.

Atsakymas: Visų pirmiausia 
inaiaų’a.lizuotas -pilieti^ 7 gali bąl-

rikos gyvenimo. Balsuoja už' 
vietinės, valstijos ir tautiškos 

tendencijų valdžios viršininkus.
ii vprtina Naturali^uotas * pilietis .pats 

gali užimti politišką vietą. Tik 
negąli '.tapt/ Sųy. Valstijų pre
zidentu rfiįby yieei-prėžidtHtu/ į /

jie dabar ' London^’ suorgani-^4 
zavo! tam tikrą sindikatu, kU-1 
ris varde’ paskutinio į suItotard 
. ; ’ j 

■ -• j i ■; i (■ i
[Kad jįę 4 suųrgąni^ąyp, tajų.,^ 

tikrą .sindikatą ir kad teliaus,,.,),• 
įves bylą, .nebūtų' taip
Bet) štai, to sindikato

kia į Apglijos ir Ęrancjąosyąl-, ^ 
džią,. reikalaudamas } pageljbos^ 
šioje byloje. Jis nori,'k^d^Šių^ 
dviejų .valstybių valdžios pa- , 
dėtų sindikatui bylą laimėti^ * 
kitaip sakant, sipdikatas nori/’ 
kad su pagelba šių valdžių bū- /* 
tų galima atimti iš Turkijos 
tuos turtus, prie kurių dabar^ 
sindikatas kimba. *

; Galimas daiktas, kad Ang- 
lijos ir Francijos valdžios įsi-’ 
kiš į šią bylą. Juk savo pilid/'4 
čių “reikalus” turės ginti. ;

Jeigu sindikatas ir laiinėtų 
šią bylą, tai vargiai nors kiel/H 
tektų sultono įpėdiniams. Sin**™ 
dikatas padarytų tiek savo iš
laidų, kad jų padengimui‘pri-/ 
sieitų visą laimėtą: sumą išleis-* 
ti. Bet vargiai sindikatui pa-*'** 
vyks ką nots laimėti’.1

■ir . apeliacijų 'komisiją jąumebę įpėdinių tęs ‘teįsmą.
• V •r-V T •• ZZ T ‘ • • k V 1 * ____ -J * 1 *iš Pennsylvanijos “Jurgių’ bet 
iš:kvalifikuotų ^advokatų. Ir ar 
“Dirva” pamena; kas buvppasa
kyta per naujai išrink^ .skun?
dų ir apeliacijų komisiją? štai, i advokatas Uannet jąu .atataaja-” 
aš pakartosiu; t --- ----- - —1

Visi skundai pirmiausiai turi 
eiti į skundų ir apeliacijų ko
misiją, o ne Pild. Tarybai. Pild. 
Taryba neturi teisės ir galės 
pati skųsti ir pati nuosprendį 
išnešti ant .apskųstojo! See! Ir 

teisės irPild. Taryba neturi 
galės teisti narių, kol neišspręs 
skundų ir apeliacijų komisija, 
see!

Dar. daugiau. Rild. Tarybos 
nei vienas narys neturi teisės 
užimti dvi vieti Pild. Taryboje 
—tuo labiau p. Gegužis—negali 
užimt; vietą p. T. Paukščio!

ženklina, p. St. Gegužis da
bar ir p. prezidentas ir p., iždi
ninkas. Kitais žodžiais, pats 
prisako p. sekretoriui parašyti 
bilą ir pats “okay” padaro, ir 
pats sau pasirašo. Labai ’gra
žu! See!

Sį>A. nariai neprotestuokite, 
nes Pild. Taryba protestantus, 
suspeųdųųs, o ne, tai dar ,iš- 
braukai. ,, ’

Panašiais- keliais eina kaD-^J 
kurid buvę Rusijos ’kunigaikš- M 
čiai. ’ ’ žinoma, jie prie’ TarjU m 
bų - valdžios,' ;Ruri kontfiskava^O 
visus caro ir kitų didžiūnų tur-* *>• 
tus ir juos suvisuomenino, ne-

Gerbiamieji (lianai,, nefcląusy- i<įniba,' nes gerai-, ‘žino’, 1 kad 
kite,, fai paprastas, “hfofas”, i,nieko negaus. Bfet feuranda ki- 
Pild. Taryba Jietųri galės . • bę. ftx&kiu. hntų. v Kaf kurie /
skundų', .ir įapeliącijų komisijos i Vę didieji kunigaikščiai dsbarėnr 

•nei suspenduoti nei braukti..prikibo prie Finliandijos ir
jį, sugrąžintų' 

. . , ,.. --savo taikais
Užėmė vie- skaitėsi nuosavybe caro Alek

ną iždininko vien todėl, kad S. gandro Antrojo. Finliandijos 
L.A. nariai apsileidę ir lepšiai! valdžia visgi atjaučia caro iš-^ 

blaškytoms liekanomis, nes pa*)Z 
reiškė, kad jeigu bus jpriroL.i; 
dytą, Jog tie dvarai tikrai saLv» 
vo laikais skaitėsi caro iAlek*M'K 
sandro Antrojo nuosavybe, tainu 
juos sugrąžins.

Bet kaip dabar sugrąžinti?. 
Tie visi dvarai jau nacionali
zuoti ir pagaL Finliandijds da-**I * 
bartinę konstituciją -niegalimfl?*/1 
jų grąžinti buvušiemš savinin*1^ 
kams arba jų įpčdiriiahis. Vd- ’į 
dinasi, reikės už tubs d Varūs 
pinigais apmokėti. Ir iš vis- ™ 
ko matyti, kad Finliandijos 
valdžia nesišalina nuo apmb^'0“ 
k ėjimo caro liekanoms. ' 

Jeigu prisieis mdkėti ttįdu 
tuos dvarus, tai vėl' ant'’-Fin4‘*b; 
liandijos liaudies sprando bWiP<»*

prie darbo turi pranešti darb-.qau]< narius iš Susivienijimo! reikalauja kad j 
daviui apie nelaimingą ateiti- Neigi p. st. Geguž|s įžįmj tubs dv&&W 
kimą. Kad nois darbdavis ai- ti vietą iždininko:' • Užėmė vib- skaitėsi liūOsaVVbf
ba jo darbininkas ar agentas 
matė, kad tu puolei, vistiek jo 
■Užklausk, ar jis pasiuntė pra
nešimą Kompensacijos Biurui. 
Apsisaugok save. Pranešant 
fdarbdaviui apie nelaimingą at- 
sįtikimą pažymėk vietą ir die
ną. .

Kompencasijos prašymai turi 
būti pasiųsti Kompensacijos 
Biurui į paskirtą laiką, ir tas 
laikas mainosi kiekvienoje val
stijoje—nuo šešių mėnesių iki 
Vienų metų. Compensation Bu
reau ‘pristato tam tikras blan
kas.

Tamsta gyveni Michigan val
stijoj ir ta valstija reikalauja, 
kad sužeistas darbininkas turi 
^darbdaviui arba darbdavio. .... .............
/(Tentui nranežti i tris !mėne- mc!terls> kurl0s nešioja sijone- ■įF 4 p . . . . liūs, nepajėgiančius uždengtisius nuo nelaimes (kitose vals- , J
tįjose nuo trisdešimts iki še-, 
čjasdėšimts dienų). Bet į Com-. 
ipęnšMiph1 Bureau (reikią pdsiųs-i tvt JJ - ■■ - ............

Jei mes, SLA. nariai, taip 
apsileidę, tai ko dar čia puk- 
čioti. Norėčiau sužinot, kas 
kontroliuoja p. St. Gegužio už- 
statą-bondsą, ir kada p. St. Ge
gužis pasirūpino užsistatyti 
bondsą kaipo iždininkas.

Meldžiu Kontrolės Komisijos 
narių man tai paaiškinti.

—Dr. A. L. Graičunas, 
~ No. 13

PASTABOS
Popiežius protestuoja ir lie

pia kunigams prakeikti tas

kelių. Jis sako, kad tokie pa- uždėta' nauja/našta? l 
•" .rėdalai vyrus veda į piktą pa- ’ Tai vė kaip buržua^ihės vatecb

Madų' karalius Paryžiuje ir-* 
gi paskelbė, kad jau dabar 
esą perdaug trumpi ' sijonėliai 
ir dąžnai vyrai matą ų višas 
ipoterų '‘“paslaptis,” ypatingai 
tuomet; kuomet ‘.užmiršta kel
naites.užsimauti. Moterys pri
valu turėti' daU^tau ’paslapčių, 
tuombt ..gėriau ‘vyrai prie - >jų 
kibsią. r. • -/ • .

Remiantis mūdų karaliaus 
teorijų, popiežius turėtų rrėU 
.kaląuti, kad mbterys nenešio
tų nei sijonų,1 'n6i: .kelnaičių! 
tuoinėt visi vyrai nuo jų ša*- 

. liritųši. Bet jis' atbulai su- 
Vakanėnę ,pranta daiykus.1 ‘ ‘ ’

- ■ - . Kuris jų teisingiau dalykus
jonas.... Todėl malonėkit įsi- rj§a> iaį sprendžia trumpasi- 
.tėmyt ,minėtą dieną, nes tan- jonės ir tie, kurie mato mote
liai pasitaiko, kad tą pačią rų visas “pašlaptis.”

1 ~ t ŠVenčioniškis.

i į šeštas mėnesius.

Pittsburgho ir Apielinkės ;■ 
> Draugų ir Draugių Atydąi
šiupmi pranešu, kad Pitts; 

burgho ir.apielinkės draugijoj 
nerengtumėte jųkių parengimų 
ant 27 d. spalių, nes 27 d. 

ijbųą vakarienė ir balius A.P, 
L.Ą. 2 kudpos svetainėj, Mc
Kees , Rocks, Ra. ’
ir balių rengia LOSA. VII Ra7

klieną • surengia daugiau pa
dengimų ir būna be naudosrengimų ir buna be naudos.. L . ■ ■ n,

, 5 , .Todėl piftsburgho ir -apielin- } Mexico* Git v
suofi-i-jis įpiĮiisideda^ prie Ame-jkės liefuyiai r jdarbininkai/ ir ( * . -Skaičius 

amerikonų Mėfeikčj suma
vau t minėtame pareųgime.nV°
Taipgi "dtaųgijos/arba kuopos/ki $apie 20,000j dabartiniu 
herępgkitė ' Jokių parengimų 
■ąnt minėto vakaro. ‘ ' K

Rajono Org., ,
M : Slieki0nė. ^MAITYKIT IR jMIATIN

(kės liefųyiai r darbininkai J: ir 
.darbipinkps pąsiątengkit dąly-

............ .........

.WIT1 ^LAISVE”
.i •

džios, su' socialistinėmis ūodfe-^i 
gontas, '«rūpinaši žmonių ‘neika^on 
jais. Pirmiau neva konfiskuo-ani 
ja ir suvisuomenina, o i paskdT 
pasako, kad jeigu pasirodys^Lt 
jogiški i ar kitai: konftakuotaut 
hhošavybė >jbriklaušė jums,. tair;i4 
sutiksime apmąkėtk: Sul'tokia^»> 
taktikai -sutinka Jrl sopialįstaUrri’ 
Todėl -buržuazija tiri ųesjbįjojd’ 
Socialistų,, taikb; juos, savo tUton. 
degomis,; o kaip feur pasktaįį? 
net ir galvomis^ f 1L

' ■ švenčioniškįs.
1 ; I .ir, &

PABĖGO Iš dĖBANČMOSKi 
SAUSMINĖS SALOS .

PARYŽIUS.^' Dr. Pietri^ ’ 
Bougrat, kuris , buvo nuteiš^0 
tas ant viso'f amžiaus į baus-“* 
minę 1 Francįijęš ‘ koloniją,’.^ 
-Guiana ąąlėji’ijąbego^š 
Kuomet, tapo’ rtutęistas, jiSjį^ 
atvirai . teisme jjarėiskė;^^ 
“Aš pabėgsiu”.) ^u.įuq kar-ow ! 
tu pabėgo rdu kiti kaliniais 1 
Jis ten būva atgabentas ke*'^. 
lioš l savaitės atgal1 ir dirbo'- 
ligoninėj. > l ud:



ta, RUgsėjo 8 d.J 1-9281 : Puslapis- Trečias i
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

SUPPORT THE COMMUNISTS! LONG LIVE THE NEW 
‘ MINERS’ UNION!

Fight for the Communist 
Demands for Children

the
For
For

interests of the working class. 
I Only the Workers (CommuniA) 
Į Party fights for better condi
tions for the workers, fights 
against capitalist wars and 
fight for a workers’ and farm
ers ’ government.

Workers’ and Farmers’ 
Children:

The bosses shout about 
pdbsperity in America, 
whom is there prosperity?
the four million workers whq 
are out of a job? For- the half 
million coal miners and their 
families who are suffering 
from the 17 month strike? For 
the striking textile workers 
whdse wages have been cut 
10% ? For the millions of un
derpaid workers who are unor- 
^tnized? For the farmers who 
are being driven off the land?!

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietą
Nuo 6 iki 8 vakarais

, Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

the National 
up our picket 
arresting 
get more

members into

our 
and 
our

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 
stebuklingų žolių vertės tūkstanči< 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri* 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim 
tas kokios nors ligos bei vidurių s» 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir jvairių nesmagu 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų 
ir auksini kalną parodytum, tai Jan 
malonesnė būtų sveikata, negu ta 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolh 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų l» 
gi} ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečn 
skaudėjimo, patrūkimo, dusui)- 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo p-, 
krūtine, reumatizmo, įplaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, i. 
kitų ligų Atsiųsk 60c. tai gau
raistžolių, kurios jums sugrąži)
sveikatą, panaikins riiinėtas ligas.;

Jeigu kenti nervų suirimą, gaivu- 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 86c, o gaut 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų b 
ga yra labai blogas dalykas, het mt> 
sų Nervų Preparatas užbėga tai b. 
eai kelią ir suteikia žmogui ramunę

Atsiųsk mums 10c, o zausi mn 
ulių » knygų katalogą Rp>l 
-'Ūsų i.oliu

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant spiui- 

Į kos. Norintieji, kad jūsų vąjkai bū-,, 
i tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
Į mane o gausite tikrai profesionalę ’ ' 
pagelbą Kreipkitės šiuo antrašu:

-‘3120 Chatham Street « * ’ - i 
PHILADELPHIA, PA.

ridomis ir ketvergais:
, 1218 So. lOth St., Camden. N. J.

Pioneers and' 
we should help

we. 
theLet’s give them a cheer! 

Come on—EVERYBODY ! All 
together!

Organization, Education, Sol
idarity, UNION Į

Are we in it? Well I guess.
New Miners’ Union, New 

Union. , •
> Yes! Yes! Yes! : . , ,
- That’s the spirit! (We are 

with them and we are going to 
of the]help ! them win.. Their jfight 

now is to build . a . Union that 
will.be there to fight for their, 
interests. ' A union that will be 
run by the miners for the in-( 
torests of the miners.

They1 are on their way — 
from ‘every part of the country
Wherever there are mines,

must wherever there are miners—a 
build more and better schools group of them started oj.it.
in working class neighborhoods } They are riding in broken
and central schools ir farm {down autos and trucks; they] 
neighborhoods, with free trans-1 are coming in trains—they are 
portation.

The Communists and the 
Children

The Workers' (Communist) 
Party as the leader 
whole working class fights for 
the workers’ children also. It 
raises these demands for us:

. 1. Right of workers children 
to take part in labor struggles.

2. Abolish all child labor. 
For the millions of children I The government must support 
who are underfed, who do not | the children now working.
go to school at all or get only| 3. The government. i----
a very few years of schooling?
For the three million children 
who are -forced to slave in 
fields, mills and factories or on 
the streets?

4feut there is prosperity—yes 
—for the bosses who are grow
ing ever richer and richer. 
These same bosses are plotting 
against Soviet Russia. They 
are preparing bigger and big- 
gejr armaments for the coming 
wit.

STRIKERS’ CHILD
_____i____«___

The police have no right to 
break our picket lines, because 
we walk along peacefully. They 
even called out 
Guards to break 
lines. They are 
strikers, but we 
more new 
Union.

We are 
know that
strike. We can help by going on ' 
the picket line like brave ybung 
soldiers, fighting for the work
ers.

Lots of children were on the 
picket li’rie the day they arrest
ed 250 workers. And we 
weren’t afraid to go to jail 
along with them. I was on the 
line that day, 
day, because 
should be- the 
children.

Tel., Stagg 6043

Pranešimas Visuomenei

and I go every 
' the

first to lead. the
, ■ iMabel Vincent

—New Bedford

Pioneers

Kas su Angell Bieliausku biznj 
darysit, tai niekados nesigrau- 
diiįsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu ..viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00^—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems paša 
kyšite. Mariau, kad būsite užga 
nėdinti. I . -I .

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i M
. 2» Gillet St.,

ZUKĄI ♦ <3
Spencerport N.

..... ....... — -----------r

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
S|ipc>ali> naujovinis gydymas, du<> 
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 
jvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y.

Tnrpe 4th Ave. ir Irvins Place

Valandos: # iš ryto iki 8 yalcayo. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po vietą.

w ■, i.More Truth Than Poetry
The New Bedford Pioneers 

were discussing about the) 
schools. A comrade asked: j 
“Why are the principals and 
most of the teachers 
against the strikes? Another 
comrade piped up: “Guess they; 
get their bellies filled by the ■ 
textile bosses. ”

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
walking—but they will all- get 

4. Out with anti-labor, reli- there—to the most wonderful 
gathering — THE CONVEN
TION TO BUILD THE NEW 
MINERS’ UNION!

We, the Young Pioneers of 
America, greet the heroic mi
ners. We pledge to stand by 
them in their fight to build a 
real miners Union. We pledge 
to organize the workers’ and 
farmers’ children of America to 
fight on the side of their own 
class, the working class.

Workers’ and Farmers’ chil
dren you are part of the work
ing class. Join with us. Join 
the YOUNG PIONEERS OF 
AMERICA. .

Children 
have the 
Abolish

and tea
right to 
corporal

clothing
in the

gious and military teachings in 
the schools, 
chers must 
organize! 
punishment.

5. Free feeding and 
for all the children 
schools. Build rest homes for 
workers’ children under work
ers’ control.

6. Complete equality for ne
gro children.

Workers and, farmers chil
dren : We must fight for these 
demands! We must stand by 
the Workers (Communist) 
Party!

Organize Vote Communist 
: Clubs that will help the Party 
in the election campaign!

Join the Young Pioneers, the 
‘fOnly the Workers’ (Commu- fighting organization of the' 

nist) Party is fighting for the'workers anc^farmers children!

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

, “LAISVĘ”

LIETUVISKA1-ANGL1SKAS 
ir

ANGLIŠKALL1ETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

are 
the Automobiliij Mokykla

The Bosses’ Parties
The capitalist parties 

for the bosses and against 
workers. Both the Democratic
and Republican Parties are as 
like as two peas. They come 
at election time and ask the 
workers to vote for them, but 
the workers must have nothing 
to do with them. •

iThe Workers’ Communist 
Party

THE TEXTILE STRUGGLE
But will the children be able 
to fight against this propagan
da in the schools. This is up 
to us. We must help them.

Wc must demand that thei 
schools feed the children. We 
must demand that they carry i^’

The 
break 
their 
They

on no anti-strike propaganda in 
the schools. But we must do 
more than this. We must raise 
relief! >

STAND BY THE TEXTILE 
STRIKERS! RAISE RELIEF! 
Send to National Workers Chil
drens’ Relief, .799 Broadway, 
Room 238, N. Y. C.

A Farmer's Child

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurf veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri- 

į tyręs instruktorius L. TIK N EVI
CT US. Mokykla atdara nuo 9 ryt* 
•ki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v
NEW YORK AUTO SCHOO i 
228—2nd Ave., cor. 14th St.. N. Y

Tuoj aus įsigykite jį ir kas 
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

SU

KAINA $1.25

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St.. Brooklyn. N v i 1 ■ '’I ' 'į •'

GARSTNKTTĖS ”
“LAISVCJE”. ', “CITIZENSHIP”

, In school we are taught cit
izenship. . In this book of cit
izenship there are more lies 
than in any other school book.: 
For instance, under the head
ing of “Thrift and Saving,” or 
“Why some people have too 
much and others not enough,” 
they give us six reasons: 1. 
A person may be sick. 2. He 
may be lazy. 3. He may be 
careless and wasteful. 4. He 
may have poor ability. 5. He 
may *have no influence to start. 
6. He may be so honest that 

gives another fellow a 
chance to be dishonest.

But why don’t they tell us 
the truth about “Thrift and 
Saving” ? Why don’t they give 
us the real reason? It is be
cause if the teachers dare tell 
us the real reason they would 
be fired; many teachers told 
me so. They have to.tell us 
what the bosses tell them to. 
If they told us the real rea
sons for thihgs, we would go 
against the bosses and fight 
our way to freedom.

The real reason for some 
people having too much and 

I others not enough, is, that the 
į owners of the factories, mines, 

do not give the

Po Gaisrui Išpardavimas
Fornisiu

FIRE SAL
•4 For 19 weeks the workers of 
New ? Bedford have been on 
Strike. The children have been 
fighting side by side with their 
parents against the mill barons, 
the' police and the national 
guard.

* i The children are never 
spared by the bosses. They 
are the first to suffer in a 
strike. They haven’t enough 
to eat, no shoes, no clothes. 
They are the first to be arrest- 
ed’ and persecuted when they 
go on the picket lines, 
bosses stop at nothing to 
the children away from 
paints,—the strikers.
stop them from singing strike 
songs, they stop them and drive 
them from the playgrounds. A 
dozen children have been ar
rested by the police and are 
now under “probation” await
ing trial. <

The strikers children are not 
afraid of the police and the 
jails. Hundreds of children 
have joined the strikers chil- „„„ ______
dren’s- club and go on picket! apiece; but when mother and ne\Ter ^ble to get rich. In 
lines daily. They are joining father are at home they help Soviet Russia Everyone gets lt- T>;__ .1 1_________ iia nnrl flion IVO Fioirn tn millr .... ... / ...

We live on a farm. There 
a river right b^ and in the 

summer time we go in for a 
swim every day.

Every morning we have to 
milk fifteen cows There are I minsT^etc./^do ^not * gi’ve”*the 
five of us going to milk, but workers high enough wages to 

ąn<3' live on> so they cannot save a 
penny out of each .week’s 
wages and therefore We wilt 

i. In

is

I have to go out to milk and 
then we have to milk five cows

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui. Neatidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga. •

the Young Pioneers and learn
ing, th be real fighters.

5%w school is beginning. You 
- all know that the schools are 
never on the side of the work
ers. They will try to make the 
th4t lives of the textile strikers’ 
chmlren as hard as possible. 
They will pick on them because 
they come to school in 
cjothee, torn shoes and 
Often without a meal. 
Will tell the children that 
parents are lazy and are

torn 
very 

They 
their 
com-

fAgiitting a crime by being on 
Strike. The children will be 

•told to go back home and ask 
their parents to go back to 
work. We know that the strik- 

‘ efs children have learned fheir 
lesson and know that their par
ents are striking so that. the 
children may have better lives.

us and then -we have to milk eqUaj rights and the wealth 
in the 'country belongs to the 
workers and not to the bosses, 
so that there are no rich and 
no poor, 
ers will 
just like 
why the 
hard to 
because they know that if the 
workers get the world in their 
hands they will no longer be 
rich and the workers no long
er oppressed. K. M. D.

three cows each.
My mother and father are 

working very hard. Daddy 
gets up about three or four 
o’clock in - the morning and 
cannot get to bed until nine 
or ten in the evening, i Moth
er works the same way.

We have a patch of peas 
which are very hard to pull 
by hand and we can’t get 
them with the machine with
out tramping down some of 
.the peas. So we have to pull 
them by hand and sometimes 
we have to pull them from the 
mud.

Our school will start on the 
4th of September and that 
isn’t a very long 'time from 
now". - . tU ' 1

Louisa Johnson.
Boyd, Montana.

Some day we work
make America free, 
Free (Russia. That’s 
bosses are trying so 
keep us Reds down,

SOME MORE ANSWERS TO 
NUMBER PUZZLE

Some more comrades sent in an
swers to the Number Puzzle. We 
are printing the names below.

Victoria Ernich, So. Chicago, Ill. 
Helen Wolosewitz, Garfield. N. J. 
Louise Bober, Pawtucket, R. I. 
Olga Janowski, Pawtucket, R. I. 
Anna Halaishyn, Cliftoh, N. J. 
Mary Kvaternik, Kansas Cityjians.

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

MACYS BROS.
IMU GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

CO.

Brooklyn, N. Y

will.be
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DARBININKU SVEIKATA
Ražo Dr. 3. J. KAšfclAUCIUS 

341 Walnut Street, * Newark, N. J.

kuopos valdyba ant tiek 
save yra diskreditavus savo 

°" žalingais-darbais, jog nariams 
O noro voilraln lahian rlialzvo-

“Ar kuopa'tą padare?” klau
sia Reikauskas. “Mes lanko
me 'kiekvieną susirinkimą, , 
nieko nežinome, kad kuopa1 
būtų ką panašaus darius. Jei kįu ^iopiu skundu save tiek 

; ponas ‘įgaliotinis,’ būdamas diskreditavo, kad ne tik žmo- 
kuopos pirmininku, nesilaiko- nės? bet ir visos italų ožkos 
To ai vinn 11 i mn VnncU+u/»i inc !..... . . . .

nėra reikalo labiau ją diskre
dituoti. .Kad ir šiuo savo to-

Negadink Gamtinio Maisto! nebijok—tai gerutis!
Na, e tai kaip gi dabar jau 

su miltais'? Nebegalima jokio 
miltinio maisto vartoti, kad ir 
vėl rieužsiklijuotų vidurių dū
dos? Galimumo, mat, kad gali
ma, tik reikia tikrų, neišsijotų, 
neišpitliuotų, neišromytų miltų, 
čielo grūdo miltų, su visai javų 
mineralais, vitaminais ir kito
kiais gyvybės nešėjais. Rupi 
čielo grūdo duona, visą miltų 
ragaišiai, nenumalti, nešlifuoti 
ryžiai, kruopos, grucė, sriuba. 
Tai vis virbanti gamtiniai val
giai.

Vietoj nušlifuoto, išsunkto, iš
sijoto cukraus vartok medų, si- 
ropą, , salyklo cukrų, nevalytą 
geltonąjį cukrų ir visus sal
džiuosius vaisius bėi uogas.

Tiesa, daug ko, kad ir norė
tum, gauti negalima. Gyveni
mas nepalankus, neprieinama. 
Tačiau, kiek kada ko galima 
gauti iš gamtinio maisto sri
ties, bandyk vartoti. Ir tuo pa
tim tarpu taupyk jėgas ir ener- 

kovok už savo teises,

(Pabaiga)
Dažniausia visas blogumas 

su maistu yra tame, kad žmo
nės valgio nevadina valgiu, jei 
jis nėra visąip painiai maišy
tas, permaišytas; kepintas, spir
gintas, raugintas, virintas. 
Kaip tik atbulai! Kuo daugiau 
maistą virini, civilizuoji, tuo 
labiau jį užmuši, suterši. Pa
sekmes netrukus pajaus tavo vi
duriai ir .visą mašinerija.

Būk sportas, pasiduok sveikai 
iniciatyvai^ pakeisk savo nuse
gusią nuotaiką apie maistą, 
mesk tuos netikusius papročius, 
užšribuok naujai savo proto 
šriubus! Kam dulėt be reikalo, 
kam rūdyt, kam merdėt? Ge
riau kad ir vėlai, negu niekad. 
Atsigriebti galima. Nesiprie
šink gamtai, padėk jos įsta
tams veikti, tai pamatysi, kaip 
tu pradedi kilti, taisytis, tvirtė
ti,—kaip daugiau naujo džiaug-, . _ 
smo pajusi gyvenime, kaip'^W> 
smagesnis ir našesnis paliks' drauge su visais darbininkais 
• i t t* i • 1 — • /Yv/Aimnii nrAio t«ici Inilrnci ij-otavo darbas, kaip skaidresnes ir 
gyvesnės tavo užmačios!

Juk nėr taip jau vargu įsi
gyti salotos galva. Nuvalgyk 
ją gerai, nuplauk, supjaustyk į 
keletą gabalėlių. Aplaistyk 
medum ir citrinos sultim: vis 
tai gyvi natūraliniai gamtos la
boratorijos gaminiai! Pripjaus- 
tyk prisirpusios bananės ir 
obuolio. Pritarkuok kiek žalių 
morkų, aplaistyk, visa tai su
maišęs vėl medum arba siropu 
ir citrinos sultim. Jei patinka, 
apliek da ir grietine* arba da- 
dėk kiek alyvų aliejaus L_.

tai greičiau ateis tas laikas, ka- 
i da gyvenimą naują, skaidresnį, 
teisingą sutvers sau laisvoji 
žmonija! Daugiau tik noro 
drąsos!

SHENANDOAH, PA.

ir

e Sukata, Rugsėjo 8<

Bridgewater Darbininku
Ko-operatyvė Draugovė/]

te Susivienijimo konstitucijos, 
laužote ją, aš atsisakau prieš 
jus teisintis, nes mane kuopa 
nėra apkaltinusi.” Panašiai 
atsako ir J. Surdokas, pridur
damas: “Kas teisintus tam 
žmogui, kuris laužo SLA. kon
stituciją, nesiskaito su kuopos 
nariais, tai nebūtų Susivieniji
mo narys.” Kuriuos tik pa
šaukia pasiteisinti, gauna pa
našius atsakymus. Tuomet 
“įgaliotinis” kitų nei neklau
sinėja, tik iššaukia vardus ir 
pareikalauja, kad kaltinamieji 
apleistų svetainę. Vienas ki
tas atsistojęs pareiškia: “Mes 
nesijaučiame apkaltintais, nes 
mus kuopa neapkaltino, kaip 
kad konstitucija nurodo, todėl 
svetainės neapleisime.” Tuo- 
mi “procedūra” baigiama. Da
bar iš P. T. “įgaliotinio” vėl 
virsta paprastu kuopos pirmi
ninku; įsako sekretoriui nu
bėgt pasamdyt svetainę bile 
vakarą, užbaigimui sorkių, at
siprašau, “teismo.” 
laiku nebus įleidžiami Staniš- 
kio ir bukapročio Vasiliausko 
kaltinamieji nariai.

Antrą valandą prasideda re- 
guliaris kuopos susirinkimas. 
Nors praeitą susirinkimą Sta- 
niškis uždarė dar nepriėmus 
protokolą, reiškia, kuopa jo
kių tarimų nedarė, bet sekre
torius Vasiliauskas, jam pri
prastu smurto būdu, “protoko
lą” surašė ir be tarimų. Įra
šytas skundas ir skundžiamų
jų vardai be kuopos tarimo^

Kuopa turėjo rinkti delega
tus į apskričio konferenciją, 
bet nerinko. Užteko nomina- 
vimo. Nors nominuota buvo 
daug, bet sekretorius surašė 
vardus tų, kurie jam patiko, 
o pirmininkas balsuoti taipgi 
neleido. Na, jeigu kas iš na
rių paduotų skundą ant 23 
kuopos delegatų (nerinktų) 
apskričio konferencijai, tai ir 
vėl prasikalstų fašistui A. Sta- 
niškiui.

juokiasi, net barzdos kruta. 
Įsivaizduokite šį vaizdelį. S.L.' 
A. 23 kuopoj yra narė, kurr 
joj priklauso suvirš jau 20. 
metų. Tai senelė Miliuvienė, j 
Susirinkimus lanko tankiai,.! 
bet niekuomet nekalba. Na, 
ir ta, tyki, rami, teisinga mo
teriškė kaltinama falsifikavi
me balsų, kėlime betvarkės su
sirinkimuose, šmeižime 
kuopos valdybos ir P. T. Kur 
girdėjote tokį stebuklą, kad 
moteriškė tylėdama, ramiai sė
dėdama falsifikuotų balsus, 
šmeižtų, keltų betvarkę! Kur 
sąžinė tų žioplių daryti tokius 
kaltinimus? Kas gali juos la
biau diskredituoti, jei ne jų 
šis bjaurus elgėsis? Tikri be- 
sąžiniai sorkininkai.

S. V. Ramutis.

kuo-

DETROITO ŽINIOS
Teismo, Rengkimes Visi j “Laisvės” ir

. Dįdžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus "1 
kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai turi: 
“specials,” tai nesvietiškai' brangiui

■S'hoY' . ima.

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eeze” kurpalio (Lašt), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikri
name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom.

UZ ]W

I.

Sorkininkai
Du mėnesiai atgal SLA. 

kuopos valdyba smurto būdu 
suspendavo 30 narių, kurie 
buvo pasirašę po skundu ant 
neteisingai išrinktų delegatų į 

- " į bei praeitąjį seimą.. Su smurtu už-
sviesto,—ir turėsi skanią, leng- dėta bausme ta 30 narių nesi- 

I skaitė. Smurtininkai, kuopos 
pirmininkas A. Staniškis ir 
sekretorius A. Vasiliauskas, 
pasijuto keblioj padėtyj. Prą- 
dėjo jaustis lyg iš po jų kojų 
žemė slenka, kuomet “suspen
duotieji” sekančiame kuopos 
susirinkime nurodė, kad, re
miantis' SLA. konstitucija, 
“mes nesame suspenduoti.” 
Susirinkimas pareikalavo, kad 
tas paragrafas, kur kalbama 
apie suspendavimą, būtų iš- falsifikavimą balsų 
brauktas.

va viduriams ir maistingą “pa- j 
trovą.” šveisk, išsijuosęs!

Tokiuo maistu galima pradė
ti vakarienė bei pietūs. Tai 
yra gyvybe virbąs maistas,. Jis 
tau išjudins malamuosius orga
nus, pasmagins jiems syvus, pa
kutens liaukas. Valgyk pama
žėl, nesiskubindamas. Kram
tyk gerai. Tarp kitko, geras 
kramtymas palaikys tavo veido 
išvaizdą ir neduos gurkliui iš
dribti, nukabėti.

23

Žiopli Sorkinjhkų Kaltinimai
Čia paduodu tą žioplą kuo

pos valdybos skundą ant 30 
narių. “Tamstos. Jūs esate 
nusikaltę prieš kuopą 1) už 

j renkant 
Kuopos pirminiu-'delegatus į SLA. seimą. 2) 

O paskui gali sau pasirinkti Į kas A. Staniškis, taip kaip j Už siuntimą skundo SLA. sei
mui dedant parašus tų narių, 
kurie visai nėra buvę ant to 
susirinkimo. 3) Už šmeižimą 
ir niekinimą kuopos valdybos 
ir Pildomosios Tarybos kuopos 
susirinkimuose. 4) Už kėli-- 

i mą betvarkės kuopos susirin- 
1 kime, norint tuo diskredituOt 
i kuopos valdybą prieš sūsirin- 
i kusius.”
| Tie žiopli kaltinimai išsiun- 
l tinėti visiems. Pirma. Kaip 
įgalėjo kaltinamieji falsifikuo
ji balsus, kuomet balsų skaity
mui pats kaltintojas paskyrė 
komisiją? Jei buvo falsifi
kuojama balsai, už tai reikėtų 
kaltinti balsų skaitymo komi
siją, o ne tą 30 narių, kurie

ir sotesnio maisto, kaip riešu
čiai, žirniai, pupos, lyšiai, fini
kai bei daktiliai, sūris ir kiti 
pieno produktai, kiaušiniai 
ypač žali. Duona geriausia rupi, 
čielo grūdo, su visomis sėleno
mis, net su ašakomis. Duoną 
dažnai gali pavaduoti bulvės.

'l ik jau mesk tą tešlą po pai- 
belių! Tai bent atsikratysi dau
gelio ligų. Kas iš tos tešlapa- 
laikės? Klijus. Va, paimk 
šaukštą miltų, suvilgyk ir pas
kui apipilk karštu svanddhiu. 
Pasidarys pirmos rūšies klijus. 
O klijus klijuoja, užlipdo, už
kemša. Jis užkemša ir žarnų 
dūdas-dūdeles. Nes juk, dadė- 
jus į tą klijų mielių ir da mil
tų, pasidaro tešla ir duona. Ar
ba, primaišius da ir kiaušinio 
ir cukraus, pasidaro jums py
ragai, ragaišiai ir visa eilė teš
los gardėsių.

Daugiausia vis tešlos Jr mė- 
sutės prisivalgę, žmoneliai nuo
latos serga visokiomis slogomis, po pietų, 
katarais, šalčiais, influenzomis, 
jau nebeminint visokių . nema- 
limų, apendicitų, skilvio bei 
žarnų suirimų.

Sakai, nuolątos < šaltį, pagau
ni? Arba greičiau šaltis tave 
pagauna? T*ai negaudyk, o jis 
tavęs nepagaus, jei tik mokėsi 
ir sugebėsi higieniškai gyventi 
ir sąmoningai valgysi, nesikli- 
juosi viduje tešla. Kas yra šal
tis? Perdidelis, liguistas gličių 
susidarymas, kad net užsikem
ša tau nosų takai, užbrinksta, 
užtvinksta kvėpavimo takai. Tai 
pradėk vartot gamtinį maistą, 
gyvybe virbantį maistą,tai, kaip 
matai, sumažės tos liguistos* gli
tūs, mažiau bus tų lipnių glei- 
vų,; ir > visastaVo kvėpavimo 
aparatas pasidarys plynas; gry
nas,‘kvėpavimo takai liuosi ir

Į švarūs, kaip tos ' kalnų ožkos 
' • šnervės. Ot tik pamėgink bent 

keletą savaičių, tai visas pajau- 
' nėši, gaivesnis liksi. Pamėgink,

Lietuvos kruvinasis Smetona, 
su nariais nesiskaito, paskel
bia susirinkimą uždarytu.

Viršininkai Strioke
Progresyviai nariai įvarė' 

mūsų kuopos viršininkams to
kį kinkų drebėjimą, kad tie 
vargšeliai nebežino nei ko 
stvertis. Bėgioja vienaš pas į 
kitą, laiko kokusus, šaukiasi' 
prie prezidento S. Gegužio,! 
kad tas gelbėtų bėdon įpuolu-1 
sius smurtininkus. Striokas 
didžiausias. O čia visi juo
kiasi, kad paprasti eiliniai na
riai mokina ponus, kaip rei
kia pildyt SLA. konstituciją. 
Pagalios poneliai 'apsidžiaugė. 
Mat, pasisekė sugalvoti ve 
koks skymas: parašyti skundą 
ir kopijas išsiuntinėti tai 30 
narių ir taipgi nors ir be susi
rinkimo tarimo įrašyti proto
kolų knygon. 
kviečia teisman 2 d. rugs., 1 v.

“Vilnies” Pikniką
Daug jau laiko nebeliko iki 

rugsėjo (September) 16 die-į 
nai.^ Tą dieną visi dalyvauki-į 
me “Laisvės” ir “Vilnies” pik-j 
nike, kurį rengia Detroito ir 
Hamtramcko progresyvės or
ganizacijos. Yra tikrų davi
nių, kad didžiulis Detroitas' 
šiame spaudos piknike nepasi-j 
duos Hamtramcko draugijų 
nariams ir visiems .„kitiems • 
“Laisvės” ir. “Vilnies” skaity-i 
tojams. Lenktyniavimas eina j 
tarpe šių dviejų miestų ne tik 
veikiančio komiteto narių tar
pe, bet organizuojasi vieni ir! 
kiti lietuviai darbininkai, kad! 
tik užbėgus vieni kitiems už! 
akių ir piknike atsižymėjus su 
programa ir kitais įvairumais. 
Kodėl detroitiečiai neturi pa
siduoti hamtramckiečiams ?! 
Kaip tik Detroito organizaci-j [R

5
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OVER GLOBE 
dirbami per pagerin
tų procesų, vadinamų 
“Goodyear Welt.”

yra

Daugiau kaip 300 Over 
Globe čeverykų dirbtu
vei samdoma darbinin
kų, kurie turi ilgų metų 
patyrimų autuvų dirbi
me. Algos nustatomos 
Boot & Shoe- Workers 
Unijos, kurios antspau
do yra ant pado iš vi
daus su No. 170.

WORKERS UNION

UNION,

jose buvo raportuota, kad 
draugijų bendras komitetas Į 
rengia “Laisves” >ir “Vilnies”! 
naudai pikniką 16 d. rugsėjo, 
Beechnut Grove Parke, tuo- 
jaus “Vilnyje,” Detroito žinio
se už rugpjūčio 17 d., pasiro
dė žinutė, lyg nujaučianti, kad| 
hamtramckiečiai organizuojasi 
prieš Detroitą, kurioje, apart 
kitko, rašė: 
Detroite 
Detroito 
gresyvės 
‘Vilnies’ 
pikniką.
bant, kad ‘Laisvei esąs geras 
laikraštis, bet ‘Vilnis’ artimes
nė įpums, tai reikia daugiau 
jąja ., ir rūpintis.” Po žinute- 
pasirašo “Vilnies” Patriotas.

Čia jau aiški išvada, kad į 
tą milžinišką spaudos pikni
ką, sulig' “Vilnies” Patrioto, 
yra organizuojama baisiai di
delė armija prieš detroitiečius, 
nes tas “Vilnies” Patriotas 
nenoroms pasako dar ir tą: 
“Jeigu laisviečiai neišduoda 
savo sekretų, tai aš jiems sa
vo nesakysiu.” Ve kur, dėt-!

Kaip atrodo, tai 
neužilgo įvyks karas, 
ir Hamtramcko pro- 
organizacijos rengia 
ir ‘Laisvės’ naudai 
Dabar girdėti kal-

£

S

S

OVER 
dirba Bridgewater Darbinink 
Kooperatyve Draugovė, kurio 
dalininkais yra virš 600 lietu
vių darbininkų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

is-

GLOBE čeverykus is

i.
> •

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS
NEW YORK OFFICE

1328 Broadway
436 Marbridge Bldg.

nieko bendro su balsų falsifi- roitiečiai, ir glūdi visa paslap-j 
kaviniu neturi. Antra. Kurie
pasirašė po skundu, visi buvo visi į pikniką, kaip vienas, ir 
susirinkime, išskyrus vieną, 
kurio parašą moteris padėjo 

-nariusi n^k° Parašų rinkėjams neži-
I nant. Jeigu jau kaltint, tai 
tik parašų rinkėjus, o ne tuos, 
kurie tik pasirašė po skundu.

Susirinkus nariams paskir- Trečia: Kuopos susirinkimuo- 
tu laiku, biznierėlis A. Stasiš
kis pasiskelbia save P. T. įga
liotiniu ir tardysiąs apkaltin'- 
tuosius. Pirmiausia pašaukia 
Reikauską. šis reikalauja, kad 
ponas “įgaliotinis 
ir kaltintojum) paaiškintų tą 
konstitucijos paragrafą, I 
kalbama apie būdą ir proce-ikolo, uždarydamas 
durą nagrinėjimuose.' “Įgalio-^mą. 
tiniui” atsisakius' tatai pada
ryti, Reikauskas pats perskai
to sekančius paragfafus: 
“Skundą padavus* raštu, su 
Susivienijimo nario parašu. . . 
Užrašų Raštininkas tuoj aus tu
ri perskaityti jį kuopai ir nuo
rašą jo pasiųsti kaltinamajam 
nariui. j

“a) Kuopa turi - paskirti die
ną to skundoj nagrinėjimui Hr 
raštu pranešti,- skundikui ir 
apkaltinamajam ' apie < dieną,

tis. Reiškia, hamtramckiečiai

(kuris yra

se niekas valdybos nešmeižė, 
o tik kritikavo, nurodinėjo 
kuopos valdybos žalingus Su
sivienijimui darbus. Ketvirta. 
Betvarkę susirinkime sukėlė 
pats pirmininkas Antanas Sta
niškis, neleisdamas susirinki- 

kurj-mui balsuoti priėmimą proto- 
; susirinki- 

Kuopos valdyba už savo 
prasikaltimus kaltina tuos na
rius, kurie reikalauja, kad 
valdyba pildytų Susivienijimo 
konstituciją ir susirinkimus 
vestų konstitucijoj nurodoma 

tvarka. •
Beje, kuopos susirinkimuose 

niekuomet^ nebuvo / kalbąma 
apie’* Pildomąją Tarybą ir to
dėl,'■ nekalbant, ! negalėjo (būti 
nei šmeižimo, i. Taipgi ;tie* na
riai, kurie susirinkimuose/nie
kuomet nekalbai o vienok,'.virš-

vietą ir laiką mitiųgp,. kuriame iminėti > kaltinimai ir jiems Jy- 
skundas bus ; nagrinėjamas.’’Igiai'daromi 4" • V \ <

dalį dar detroitiečių pasiim- 
sime, ir užbaigtas kriukis. Jei | 
jau taip į mus visi gali “šau
dyti,” iš sekretnų “kanuolių,” 
tai ir mes šį tą galime paša
le y ti. Netaip lengvu būdu 
“kovą” vilniečiai galėsite lai
mėti prieš laisvieeius. Ve ką 
AJLDLD. 52 kuopos valdybos 
vienas narys man į ausį pa
kuždėjo: Į “Laisvės”' ir “Vil
nies” pikniką visi mūsų A.L. 
D.L.D. 52 kuopos nariai ren
giasi. Sykiu yra organizuoja
mas ir jaunuolių sporto sky
rius, kuris nuo pat savo susior- 
ganizayimo visus gabumus pa
rodysiąs piknike; prie to, pa
tys nariai duoda patarimus 
jaunuoliams.

Na, o kiti nariai patys su
pranta savo pareigas, kad bū
ti .piknike ir paremti “Lais
vę,” ALDĮjD. organą, taipgi ir 
“Vilnį,” kurioj; yria įvestas; De
troito žinių skyrius ir vietos 
lietuviams tas skyrius neša 
naudos. x '

■ ALDLD. 52 kuopa turi virš 
300 narii). Visi, kaip girdžiu, 
pasižadajdalyvauti piknike. O

BOSTON, MASS., OFFICE
183 Essex St., Room 307

DETROIT, MICH., OFFICE
13139 Stoepel Avė. 
(Mr. 0. IV. Lamb)

Choras, Liet. Proletarų Meno 
4 kuopa? Visi prisidės- prie 
įvairios programos/ Nekalbant 
apie tai, kas bus programoj, 
iš bendros komisijos rengimo, 
tik pažymiu, kad detroitiečiai 
gali ir turi savo spėkų pridėti 
prie vienos iš geriaūsių pro
gramų. Gerai žinau, kad ir 
Hamtramcko ALDLD. 188 kp. 
nariai paduos ranką detroitie- 
čiams, nes tai vienos mūsų or
ganizacijos nariai, daugins 
savo armiją už detroitiečius, 
kaipo vienos “Laisvės” orga
no skaitytojų šeimynos nariai. 
O kur dar" kiti “Laisvės” skai
tytojai ir visi simpatizatoriai ? 
Jie irgi bus spaudos piknike.

Tai ve; mielas “Vilnies” 
Patriote, reikalavai iš lais- 
viečių sekretų, dabar gali per
sitikrinti apie pasirodymą ge
rai organizuotais iš laisviečių 
pusės. Tiesa,/mes ir tą jau 
žinome, kad Detroito Vilniečiai 
turės gak ir daugiau svečių už 
laisvieeius iš ajnelinkės, bet 
neįspėsit ir nesakysime iki 
prasidės piknikas, ką ir kokių 
svečių ląisviečiai mano turėti,

te. Todėl visi pasistengkite f 
piknike būti.

A.L.D.L.D. 52 Kp. Kor. ,

' Lietuvaitė
FOTOGRAFISTf

t ntografuoju. Didinu Ii Num* 
voju Visokiom Spalvon 

Paveikslus
i ■

studija atdara kiekvieną dieną 
nedėliomia nuo 9:30 ryte iki 

i po pietą
Margarieta Valjnčius ‘

Į Room 82 Weit«encorn Bld’g 
PUBLIC SQUARR ’ 

/ Wilkes-Barre, Pa. .
■ i wi-CTaiin i

INSURANCE
Praneiu visiem savo hostumieriai 
ir pažįstamiem, kad ai atlieku 
sokj darbą apdraudos nuo uffnieT 
V nuo visokių nelaimių, taipgi 
tomobilius inšifirinu ir taip to 
Atlieku darbą kuopuikiausiai 
teisingiausiai. Meldžiu atšilki 
su vi ršm i ne tai s reikalais, o 
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW) -

*80 Grand Brooklyfe;^, i

Telephone: Stagg 8861

uo >1
'Į

thdl P*6h*’ Poplar 754*

ADOLFAS F.
-RABOHHJb

f 1023 MT VERNON ST.,
T .........    i._____ a_____ --f - -

STANKUS
tv__ >■

BALZAMUOTO  J Alt ;

PHlLAD^umtA; P*
kur-mūsų-kitos - spėkos: Aidoj tik laikė programos sužinosi-



LAWRENCE, MASS
JUOZAS KAVALIAUSKASJ. VARNELIS

Tel. Jefferson 10099

ne

su
osies

MARCY BATHS
VYRAMS

Užlaiko lietu via viduryje miesto

a a

RUSIŠKABALTIMORE, MD

Miestas
Miestas

420 BOLIVAR RD 
Cleveland, Ohio

Arba
Laivų

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

651 SENECA AVE 
BROOKLYN, N. Y.

S e red o m is 
Ketvergais 
Pėtuyčiomis 
SubatomiB 
Nedėiiomie 
dieną ir naKiJ

MOTERŲ
DIENOS:

PanedČliais ir 
Utarnmkais

SIŪLO $5,000 UŽ < PLANĄ 
ĮVYKiNIMUI 
PROHIBICIJOS ĮSTATYMO

Tai vienaip kalbama 
daroma.

IŠGĄSDINO B. M. T 
PASAŽYRIUS

NUŽUDYTO KŪDIKIO 
LAVONĄ ATRADO MAIŠE 
ĮKIŠTĄ IR PASLĖPTĄ

kokios priežastys 
kūdikius eiti dirb-

Telephone, Btagg 8826
9745

Koresp. Biuras

laivelis^ 
ant'; ku- 
. didelė

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA1IUOTOJA*

AMERICAN
AUTO SCHOOL
‘Tai Mokykla su Reputacija.'

rūkant j. 
Panorę I- 
ir paro- 
griežtai 

Salvatore 
“Trys 
nužu-

ris patieks gerinusį planą’, kaip 
įvykinti gyvenimai! prohibici- 
jos įstatymą ir išnaikinti būt- 
legerystę. Tas pats milionie- 
rius pereitą savaitę pasiūlė 
$25,000 bile kam, kas patieks 
gerinusį planą.

Matyt, tas turčius tik 
sina savo automobilius.

VAIKAI
Įleidžianr Utarninkais

TELEFONAI:
--------------- Oregon 5186
--------------- Main

puoli aOyOj O114IIVXU JUIlld v 1 VV UJUlV|i U<« A UI f

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

■Vardas ____________________________________________________

Siūlėsi

. Haverhillio Lietuvių Piliečių 
Klįubas turi savo puikų namą 
mieste ir nusipirko laukuose 
žemės ■ plotą ir ten įsisteigė 
parką ir ^kapines. Užbaigus 
visą darbą buvo surengę ap

kurtame buvo į-

Del Parapijos Nukentėjo 
Draugija ,

Kaip pradėjo peštis ir dalis 
atskilo nuo Rymo parapijos, 
susiorganizavo nezaležninkų 
parapiją, tai kilo suirutė Šv. 
Lauryno Draugystėj, kurią 
tampė vieni į save, kiti į sa
ve, o draugystė nukentėjo fi
nansiškai, iš kurios daugiausia 
gaVo advokatai.' Teišmąs, tę
sėsi kelius metus. Taip prive
dė, l^ad ir pati draugystė turi 
kariauti su religija, tai dabar 
jau atskirta nuo bažnyčios ir 
prie tos draugystės' priklauso 
abiejų parapijų žmonių, taip
gi yra ir laisvesnių.

Trys gariniai; kambariai dėlei išsipšrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
?;arb vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
aip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

■ ' Telefonas: Pulaski 1090

PHONE: REGENT Z177-«474
B,ūkite Savystovys—‘Išsimokinkite Automobiliui Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
i įdirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei Jttą 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą*, 
kaip openioti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lefcington Avė., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip (steigta New York City

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų liąų ir ope 
racijų: Akių, Ausų 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Puiki
tik atskiri kambariai

Pas bilie vietinj agent' 
arba

32 Broadway - New Yorl
NORTH GERMAN ,

LLOYD Z

Kapines “Nieko Neturi 
Parapija

G re at , Ne c k o m i 1 i on i e r i a i
pradėjo skųstis, kad jų pri- 
vatiški laivai (“yachts”) būna 
apšaudomi nakčia. Policija 
tvirtina, kad tai būtlegerių 
darbas, Girdi, jie savo laive
liuose įsitaisė kanuoles ir nau
doja turčių laivus, 'kaipo cie- 
lius. Rastas; net vienas būt
legerių misteriškas J 
pakavptas pakrantė j, < į 
rio viršaus yra įtaisyta 
kanuolė. 1 <

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN; N. Y

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir ui prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
•suktis prie manę*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60 k

VISIEMS PATINO
Nors politiškam ir ekonomiškan 

klausime lietuvių nuomonės nesutin 
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyi 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai 
po vardu JONO—JOHN’S*‘CIGARO 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

, __ ♦' Draugas S;
Reikauskąa, T.U 
Schuylkill Avo. 
Shenandoah, Pa.

*• wtffl ūksiančiais par
SrjS&MB įtraukia ir sek

minga: pardavi- 
ąVjjtO nėia. Rašo: Jfi: 

labai patinka Ci- 
MbMĮ garai žmonėms

■ , (J, T. Vaitekūnas.
J. Naujoms . 670 N. Main St.

Brockton,' Mass^-į^au, penki metai} ir 
nuolatos į savo>,didelę krautuvę ga 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She 
rideni St.,' Wilkds-Barre, Pa., o p; 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow ,8t 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
žo taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostnmieriam# labai pa 
tinka.

Daugybė Brooklyn® ir kituota 
miestuose taip dekavoja už gerą iš 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau 
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtai! 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir fcto 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigaru Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn., N. Y.

- -................. _■

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. T 
A. M. BALCHUNAS. Savininko Telephone Stagg 6588

Tūlo darbininko susirgo mo
teris ir labai sunkiai. Netu
rėdamas pinigų pašaukti į šlu
bą privatinį gydytoją ir nega
lėdamas nuvežti į ligoninę, 
davė ugniagesiams signalą. 
Kaip bematant pribuvo ugnia
gesiai. Tuomet vyras pasakė, 
kad jo stuboj nėra gaisro, bet 
moteris miršta ir ją reikia ga
benti ligoninėn.

Moteris visgi tapo nugaben
ta ligoninėn, bet ir vyrą nuga
beno už grotų, kad jis gaisri
ninkus šaukė. Ant rytojaus 
įvko teismas, bet papasakojus 
visą istoriją, teisėjas paleido 
vyrą be bausmės.

Šis Įvykis vėl parodo, kaip 
darbininkai gyvena ir kokia 
jų padėtis. ’ *

Lietuviškąs Skaptukas.

Tai matote, prie ko priveda 
dabartinis kapitalistinis surė
dymas. Jau ir kūdikiai pra
deda ži 
gyventi ir darbo gauti. Val
džios inspektoriai neleidžia 
dirbti neturint pilnų 16 metų, 
bet tie patys inspektoriai ne
atsižvelgia, 
verčia Xuos

Savo Vardo Bijosi

Paprastuose kokiuose -para
šuose ant vietos ir šiaip kalbo
je vadinasi liet. taut. kat. pa- 
rapijopai, bet kaip prisieina 
kur toliaus paleisti tą vardą, 
tai jau pasivadina: “Lietuvių 
Katalikų Parapija.” Pavyz
džiui, parką ir kapines visai 
kitaip vadina: “Lietuvių Tau
tiečių Parkas,” /‘Lietuvių Tai
tiečių Kapinės.’' Visame, tame', 
tai “g&lvų” politika. į - 7

sandariečių kuopa 
kasama jai duobė? Matyt iš 
pačių parapijonų išsireiškimų, 
kad yra kas nors negero. Jei- 
gus pasftajkys taip, kaip sir 
“Atgimimu” . (kuris . nunešė 
nemažai pinigų), tai ir vėl ne
mažai nukentės. Tūlas Č. pa
davė paskolas notą ant $1,500, 
tai susirinkime nusijuokė visi. 
Tai visgi kas: nors yrą. Yra 
gerų žmonių, bet yra ir poli
tikierių.

Lietuviai Be, Pontj Neapsieina

‘ Čia randasi lietuvių tautie
čių' katalikų parapija (juos 
vadina nezaležninkais), iš at
skilėlių nuo Rymo parapijos. 
Tai dabar gyvuoja dvi parapi
jos. . Seniaus, kada buvo, tik 
viena, tai turėjo kun. Juosai- 
tį, kuris priklausė prie gelž- 
kelių ir vietinės Pacific kom
panijos, tai daug ir parapijonų 
vadino jį milionierium ir sa-l 
kė, kad “no good.” Girdi, jis: 
turi didelius sentikius su val
džia, kuriai laike 19,12 metų 
streiko pasirodė atvirai išduot 
dąs darbininkų reikalus 
leido nei susirinkimų laikyti 
bažnytinėj salėj, todėl vis ki
lo didesni nesutikimai. Priė
jus prie didelių nesutikimų, 
skilo parapija; » Atskilėlius va
dovavo ' Aezaležnirikų ^yskd- 
pas Mickevičius (jau miręs). 
Pats ^yskdpa^ - Mickevičius ir 
kiti kalbėjo: “Mums nereikia 
svetimų popiežių ar kokių ten! 
kitų šventų. Mes, kaipo Lie-į 
tuvos sūnūs, privalome, turėti 
savo lietuvišką.” Tuomet jie 
dirbo išsijuosę. Nusipirko ne
blogą mamą-žinyčią, paskiaus 
nusipirko žemės plotą, kur į- 
steigė kapines ir parką. Vys
kupui Mickevičiui kunigau
jant, išmokino prie savęs dar 
keletą kunigėlių, kurių vie
nas pasiliko Lawrence, tai iš 
Montello buvęs laisvamanis 
Šleinis. Būnant jiems abiems 
kilo nesusipratimai, barniai, 
ir Mickevičių nutvėrė būk tai 
ne vieniu tarnu ir prašalino 
iš vietos, tai ir pasiliko kuni- 
gaut šleinis.

Ką Š. nori 
, kurį ne

priėmė į savo kapines?” Kiti 
vėl: “Tai kaip jis gali mūsų 
kapines šventinti, kad ten yra 
pakavotas ląwrence’ietis Kau
pinis, kaipo ' bedievis?” Be- 
diskusuojant atmestas tas pa
siūlymas ir protokolan įtrauk-! 
ta, kad tokie'klausimai apie! 
religiją ir kunigus nebūtų vi
sai keliami kliubo susirinki
muose. Tai nabagas lawren- 
ce’ietis nudegė nagus.

Atvykus nezaležninkų vys
kupui Mickevičiui į Lawren-J 
ce’ą, kada jau buvo pradėtas' 
darbas, tai tuo tarpu buvo nu-Į

Lawrence St. eleveiterių sto
tyje kažin kas paskambino 
gaisrini varpelį. Kuomet šim
tai žmonių, kurie buvo ant 
platformos, išgirdo, pamanė, 
kad ištikrųjų kilo gaisras. Pa
sidarė sumišimas. “Štukorius” 
nesuimtas.

Dabar miega gerai ir 
ryto jaučiasi puikiai 

Ponas John Walters, Philadelphia, P 
vi. kad kenčianti Žmonės daslžinotų 
puikias pasekmes jis yra ttavęs 
Tone. Jis sako: ‘'Nuxa-Tone yra 
Kyduolės. Aš dabar miegu gerai 
ir mano viduriai veikia natūraliai 
dienoje, ir aš jaučiuosi puikiai 
ta atsikeliu iJ lovos. Prieš 
ga-Tone aš visuomet buvau : 
bar jaučiuosi puikiai." 

Tūstančiai moterų ir 
niažakraujai, vietoj būti 
rials ir tnrčti stiprius visus savo organus. 
Jie. pasensta prieš laiką — turi prastą, a- 
petitą, menką vidurių virškinimą, turi ga- 
sų viduriuose, kepenų trubollus, silpnus in
kstus, Įrituojančią pūslę, negali naktimis 
gerai miegoti, atsikelia iš lyto nuvargę.' 
Nuga-Tone puikiai pagelbsti nuo panašiu 
negalėjimų, ir jau pagelbėjo virš ml 
žmonių ir grąžino Ucms sveikatą, stipru, 
ma Ir jėga. Pabandykit butelį šiandie. 
jralit gauti jų kur gyduolės yra. pardavi
nėjamos. Jei jūsų vertelga n et u r { jų .t L. 
ke. reikalaukit, knd jis užsakytų jų iš fli
gelio vaistinės.

W. C.: Durant, Durant Mo 
tors -Kompanijos prezidė’ntas

CYTPA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A
LA IRAI Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75cvvU UmUIĮĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai, perdirbta .Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA (TAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

Tą patį 
mergaitė, išgėrus nuodų, kovo
jo ligoninėje su mirčia, mūsų 
miesto majoras su pačia atsi- 
baladojo iš Europos nuo Atos
togų. Politikieriai ir valdi- 

i ninkai pasitiko jį ;su didžiau
siomis iškilmėmis, su muzika, 
su visokiomis šviesomis. Ma
joras pasakojo, kokius puikius 
ir smagius laikus jis turėjo 
Europoj ir tt. Bet apie tai, 
kokius laikus turi jo valdo
mame mieste darbininkai, 
kiek randasi bedarbių, kaip 
kūdikiai žudosi tik todėl, kad 
negali darbo gauti, tie ponai 
neprisimena. Apie tokius da
lykus jie nei nepagalvoja.

Panedėliais dieną 
ir naktį <

Utarninkais iki 12
nakties

Ar jau ir dirbo, gaudama $13.50 į j siūlo $5,000 tam studentui, ku

___ Žudosi Kūdikiai
Rugsėjo 4 d., 1600 Marshall 

Js St., tula Lillian Winkleman, 
15- metų amžiaus mergina, iš- 

kokias gėrė nuodų. Jos sesuo, 8 me- 
nuo puĘtŲ amžiaus, pamačius, kad ji 

?AaliTyk^gėrė nuodų,' pradėjo rėkti, 
kuomet ry-sukėlė didelį lerma. ^Mergai- 

nuvargta, o da-tė tapo nugabenta į ligoninę 
r vyru yia aiipijj.ir ten gydytojamš pavyko iš- 
ti«uaCisaavo organii^gelbėti ją iš mirties naąrų. •

Kada mergaitė atsigaivino, 
tai ji papasakojo ve kokią is
toriją. Jos tėvas turi šeimyną 

Tjionulir negali tiek uždirbti, kad vi- 
juasi galėtų pragyventi. Todėl 
;tp:'ji priversta buvo eiti dirbti. 

ol* Pasidavė septyniolikos metų

SUGEDĘ DANTYS— 
SUIRUS SVEIKATA

Išegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojąm. 
Taisome ant iimokssčio,

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

257 8o. 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(Kampas Havemeyer St.)

Antrim ofisas: 188 Flatbush Ave. 
: (Kampaa- 5th’ Ave.)

Vietoj Rymiško—Lenkiškas t ; ’ f » < f • .
Rugpjūčio 19 d. L. Taut. 

Kat. Parapija turėjo surengus 
“baisias” iškilmes. Buvo par
sitraukę vyskupą lenką, kuris vaikščiojimą 
dirmavojo ir “stiprino” savo vairių kalbėtojų ir miesto ad- 
parąpiją. žinoma, tas daug ministracija. Tai dabar per
neapeina, bet visa svarba ta-!tam tikrus žmones nezaležiiin- 
me,. kad prieš lenkus šaukia,'i>ų kun. šleinis siūlėsi, kad jį 
rėkia, “kovoja,” kad jie Lie-j pakviestų pašventinti kapines, 
tuvą nori pasigrobti, o dabar žinoma, vienas kitas ir pagei- 
vėl bučiuojasi su ponais len-'davo, bet didžiuma išsireiškė 
kais ir sykiu varo šmugelį. Tai prieš, sakydami: “ 
matote, kaip tokie nezaležnin-'pašventinti Kaupinį 
kai kovoja už Lietuvos laisvę

Triukšmas Pačioj Parapijoj

Nors ir iš seniaus nebuvo 
ramumų, bet paskutiniais lai
kais dar daugiaus kyla vaidai. 
Jau daug parapijonų nuėjo ry
mišką dievą garbinti, o kiti vi
sai pasitraukė; net ir stambūs 
parapijonai pasitraukė, kurie 
geriausius santikius turėjo su 
kunigužiu Š. Tai paskutiniu lai
ku kilo tokie ginčai delei par- 
ko-kapinių raštų. Susirinkime 
toks triukšmas buvo, kad net 
tautininkų vadovą (sanda-va2iavęs j Haverhill! organi- 
netį) išmetė iš parapijos pre- zuoįj tautišką parapiją. Bet 
•žid.ento vietos.u* kitus komitetou^tck0 'pasakyti porą prakal- 
nanus ir parapijonai išsirinko Haverhillio lietuviai šu
naują komitetą., Po susirinAi-praįo Mickevičiaus planus ir 
mui, buvęs prezidentas su sa-parocĮė j.am duris. Už .tai vy- 
yo moteriške graudžiai verkė, 
bet tas nieko nepagelbėjo, . p 
sūnūs V,’ pasakė: “Jūs. bu
vot žiopliai ir pasiliksit žiop
liais.” Reiškia, sandariečių 
galva nustojo autoriteto, o 
kaip dabar bus su Lawrence’o

gnu»............ ........... ................................ .......
Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 

NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

"VARRO
DUONA
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yrat tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug 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 APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper 9796 
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykitej 

1 FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, .N. Y.
--------------------------------- ORDER BLANK:___________________ ___

savaitę. Bet štai valdžios in
spektorius suseka, kad mer
gaitė turį tik 115 metų am
žiaus, <o ne 17, kaip ji pasida
vus, ir ją iš darbo atleidžia. 
Kitur niekur mergaitė darbo 
negajėjo .gauti ir įpuolus į nu
siminimą nusprendė nusižudy-

Ištisas 24 valandas policija 
j ieškojo Salvatore Santomarco, 
6 metų vaiko, kurio tėvai gy- 

jvena 1511 Neptūne Avė., Co- 
I ney Island. Pagalinus, ketvir- 
|tadienį surado kūdikio lavoną 
maiše įkištą ir paslėptą tarpe 
akmenų “jarde,” 2768 W,. 
15th St., Coney Island. 1

i Kas jį nužudė, eina tyrinė- 
Ijimas. Suareštuotas Luigi Pa- 
| norella, švogeris nužudyto Sal- 
ivatore. Spėjama, kad prie to 
[bjauraus darbo gal privedė 
Panorello šeimyniški nesutiki
mai. Jo pati, 15 metų, sesuo 
Salvatore, pradėjo neapkęsti 
savo vyro. Tas, užpykęs, no

gėdamas atkeršyti savo pačiai, 
nužudė jos brolį!

Salvatore brolis, Tony, 8 
metų amžiaus, padėjo polici
jai surasti savo brolio lavoną. 
Kuopiet tėvai'pasigedo sūnaus 
ir pašaukė policiją, Tony pa
sakė : “Aš ir Salvatore nuė
jome pas Panorellą. Tuojaus 
Panorella išsiuntė mane nu
pirkti jam cigarų. Kuomet aš 
surgįžau, tai Salvatore nebe
radau. Klausiau, kur dingo 
mano broliukas. Panorella at
sakė, kad jis sykiu išėjo lau
kan ir todėl jis jo nežinąs.”

Išgirdę tokią istoriją, poli- 
cistai nuėjo pas Panorellą ir 
rado jį namie cigarą 
Užklupus klausinėti,

I la nuvedė policistus 
dė lavoną. Bet jis 
Užsigynė, * kad 
nužudęs. Jis pasakė: 
vyrai mano kambaryj 
dė vaiką. Aš jo neTiųžtidžiau

Seniaus taip kalbėjo ir da- 
[ bar kalbama, kad kapinės 
j “nieko bendro neturi” su para- 
i pija. Ištikrųjų, jeigu jau taip 
yra, tai kodėl verčiama laidoti 

i lavoną su bažnytinėmis cere- 
■monijomis? Jeigu kas'neve- 
i ža į bažnyčią, tai nėra vie- 
■ tos ir kapinėse. Pavyzdžiui, 
kas atsitiko su Kaupiniu? Ar
ba vėl,, kada rengė pikniką 
del aptvėrimo kapinių (žino
ma, aptaisymas neblogas daly
kas), tai “politikieriai” kalbė
jo ir prašė, kad' paremtų jų 

įrengiamą pikniką, kad pada
lius . daugiau pinigų. Jie sa
iko: “Mūsų kapinės nieko
i bendro neturi su bažnyčia, to- 
1 del atvažiuokite į rengiamą 
i pikniką ir paremkite mumis.” 
[Taip vienas iš komiteto narių 
! pasakė.
o kitaip

Lietuvon ir iš Lietuvoj
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS
ant Kitų Tos Linijoj 
tik Astuonias Diena.* 

Ant Jūrų
Trečia Klesa—viei

NAUJAUSIOS MADOSPIRTIS TURKIŠKA

_  St. k Avė:
State--------—
State——
iili . imi n i.yĮMpi

TURČIŲ PRIVATIŠKI 
udytis, kad negali pra-j LAIVAI TARNAUJA 

BŪTLEGERIAMS, 
KAIPO CIELIAI BeU_____

Keystone

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS 
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne, kaina, negu kur : kitur dabartiniu laiku.

_ M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
B701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHENE ST., • DETROIT

Naujoviškiausia Tot Rūšie* Įstaiga Brooklyn© 

MOTERIMS



Puslapis šeštas n a i s v s Subata, Rugsėjo 8 d.,

VIETOS ŽINIOS
BRANDUOLIO F 5 
SUSIRINKIMAS

Sekantį pirmadienį, rugsėjo 
10 d., įvyks Darbininkų Par
tijos lietuvių branduolio F-5 
susirinkimas, “Laisvės” name. 
Visi nariai būtinai atsilanky
kite.

Keletas branduolio narių 
jau senai dalyvavo susirinki
me. Kiekvienas narys gali 
bent vieną karią į mėnesį atei
ti į susirinkimą, t

Sekr. J. Siurba.

paskyrė Št. Gegužį.
“3. Perėmimas nuo senojo 

iždininko (Paukščio) SLA. tur
to į Gegužio rankas reikalauja 
daug ceremonijų ir lėšų. Pa
galiaus, perdavimas SLA. iž
do iš prezidento rankų į pa
skirto iždininko rankas vėl 
reikalaus teisėto turto peržiū
rėjimo ir padarys antras lė
šas.

“Tat SLA. 83 kuopa protes
tuoja prieš tokį Pild. Tarybos 
elgesį ir reikalauja, kad Pild. 
Taryba, sulig konstitucija ir 
rinkimų daviniais, kas viršuj 
išdėta, pašauktų teisėtą kan
didatą, poną Gerdaųską, į iž
dininko vietą ir vienu SLA. 
turto peržiūrėjimu pervestų S. 
L.A. turtą Gerdauskui tvarky
ti.
“S.L.A. 83 Kp. Komitetas.”

žinoma, ne tik ši kuopa, bet 
ir kitos kuopos turėtų užpro
testuoti prieš Pildomąją Tary- 

Bus net duįbą už SLA. konstitucijos-lau- 
Drg. • Mizara, ku- žymą. Juk Pild. Taryba pa-

RYTOJ, RYTOJ, RYTOJ!

ry- 
d.,

čia

ir

prisimygęs klausia.
“Nothing doing. Jų ir 

užtenka.” > ?
Įsimaišė , drg. Prūseika 

pertraukė mano interviu. “Sei-
Walter,” pradėjo Prūseika, 
“labai smagu girdėt, kad jūs 
darote kompozicijas. Pasakyk 
mums, kuo vaduojasi kompo
zitoriai, ruošdami kompozici
jas: jausmais, svajonėmis, 
sapnais, ar protu?”

“Viskuo po truputį,” 
Walteris.

Kaip ten nebūtų, už 
kitos drg. Žukas sugrįš
kacijų ir vėl stos darban. 
“Laisvės” reporteris mano, 
kad jis painatė daugiau- svie
to ir įsitikino, kad tik ten ge
rai, kur mūsų nėra,'čNsgeriau- 
sia vieta yra Brooklyne?

Kalbant apie drg. Žuką, pri-

kite laiko ilgai, bet tuojau įstokite, 
nes mokestis maža,, tik 15c į mėne
sį. Taipgi kurie esate komisijoj, 
malonėkit pribūti ir pagelbėti su
tvarkyti mokyklėlės dalykus taip, 

j kar darbas būtų pasekmingas.—
P. Višniauskas. 215-16

PRANEŠIMAI Iš KITUR

atšovė

dienos 
iš va-

LIETUVIU VALGYKLA
Visokį* Rūšių švieži* Valgiai faunam* liehmšk*

ir Amerikoniško Štiliu*

Ar jau visi žinote, kad 
toj, sekmadienį, rugsi 9 
Forest Parke įvyks Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 1 kuopos išva
žiavimas? O tai bus milži
niškas ir gražus išvažiavimas. 
Tegu nebus nei vieno lietuvio 
bei lietuvaitės visam Brookly- 
ne ir visoj apielinkėj, kuris 
nedalyvautų šitam parengime.

Išvažiavimo programa bus 
l’abai turtinga. Dainuos abu

į (215-16) didieji chorai—Aidas ir Lyra. 
j_____ ‘ Pasirodys su - savo gražiomis

dainomis mūsų garsusis dubel- 
tavas kvartetas Ufa. O . tai 
idar ne viskas, 
kalbėtojai.
ris dar nesenai sugrįžo iš Ar-į statyta pildyti,' o ne laužyti lt?*1 

Nuolatinės nelaimės Inter- gentines, plačiai ir vaizdžiai! konstituciją.
boro “subvėse” pradeda at- nupieš 
grąsyti žmones nuo važinėji- Pietų Amerikos lietuvių.
mo tos kompanijos traukiniais.)ten išbuvo metus laiko ir re-' 

dagavo argentiniečių darbi-! 
ninku laikraštį “Rytojų,” tai 
turi daug ko papasakoti. Drg. 
Bimba kalbės apie Amerikos 
dabartinę padėtį ir apie šios 
šalies lietuvių darbus.

Kviečiame visus ir visas į 
mūsų iškilmingą išvažiavimą. 
Pasimatysime rytoj Forest 
Parke.

Rengimo Komisija.
Pasarga: Galite atvažiuoti 

alkani ir ištroškę, nes mes vis
ko turėsime: labai skanių 
sendvičių ir gėrimų.

Komisija.

, MONTELLO, MASS.
ALDLD. 6 kuopos mėnesinis susi

rinkimas bus panedėlyj, 10 rugsėjo, 
L. T. Name, mažam kambaryj. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai) 
būtinai ateikit, yra labai svarbių rei
kalų, kurie reikia tuojau atlikti. 
Taipgi gausit naują knygą “Ugnyje,” 
kuri tik ką išėjo iš spaudos.—Ko
mitetas. 214-15

Pavalgia* J.la audonu aflti paa> 
inekučiuoti au kitais, arba ramiai pa 
^iškaityti-—Sykį atsilankė aersitik 
rinait.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENė

Savininkė

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

ŽMONĖS BIJO VAŽINĖTI 
INTERBORO KOMPANIJOS 
TRAUKINIAIS

Kompanijos prezidentas Hed
ley skundžiasi, kad nuo pir
mosios nelaimės iki šiai dienai 
tais traukiniais važiavo 1,036,- 
831 žm. mažiau, negu bėgyje 
to, paties laikotarpio pereitais 
metais. Negalima kaltinti 
žmonių, nes kiekvienas saugo 
savo gyvybę.

DARBIEČIŲ VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

dPirmadienį, rugsėjo 10 
8 vai. vakare, įvyks svarbus 
reguliaris susirinkimas Darbi
ninkų Partijos Brooklyno 6-tos 
Sekcijos narių. Visi nariai 
privalo dalyvauti šiame susi
rinkime. Turime daug svar
bių klausimų apkalbėti.

A. Bimba,
* Sekcijos Org

gyvenimą ir veikimą) 
Jis;

Senas S.L.A. Narys.

GAL “PRISIKELS IŠ 
NUMIRUSIŲ” GRAFTERIŲ 
KARALIUS

HARTFORD^ CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 

bus panedėlyj, 10 rugsėjo, paprastoj 
vietoj, 7:30 vai vakąre. Visi nariai 
susirinkit, nes bus nominacija cen-1 
tro valdybos. Taipgi yra atėjus 

siminė man p. Bukšnaitis, ki-Į™™^ “Ugnyje,” kurią galė- 
tas menininkas. Jis lankėsi narių prirašyti prie kuopos.—Sekre- 
Lietuvoję ir dar su juo inter-'torius. * 214-15
vi u neturėjau. Nenoriu nįe------------------------------------ *—
kam nusidėti, nes reporteris 

; geras, ta
čiaus jo . įspūdžiai, kurie telpa! 
fašistinėj “Vienybėj,” taip MELDŽIU atsišaukti merginą, kuri 
dvokia fašizmu kad npo-nlima norėtų apsivesti su teisingu vyry. uvoKia įasizmu, Kaa negalima Turi būti gvari h, teisingą> gražios 
JUOS skaityti nosies neužsiė- j veido išžiūros, tarpe 25 ir 30 metų, 
mus. Esama keistų žmoilių 
ant svieto: įsimyli į kraujais 
dvokiantį daiktą. Ponas Buk
šnaitis įsimylėjo į smetoninį 
fašizmą.

PAJIEŠKOJIMAI

mokanti anglų kalbą. Su pirmu laiš
ku malonėkite prisiųsti ir paveikslą. 
—J. Michel, Box 286, Marion, Ill.

214-17

SPORTAS

POLICIJA LAUŽO 
SIAUČIŲ STREIKĄ
} l ‘ii; 

Jau kelinta savaitė streikuo
ja'S.' Liebermano čeverykų 
dirbtuvės darbininkai. < Viso 
kovon išėjo 73 siaučiat Jie 
yra gerai organizuoti ir lai
kosi' vienybėje. I *

Skaitlingas pikietas saugoja 
dirbtuvę rytais ir vakarais. 
Skebų visai mažai tėra ir to
dėl darbdavis neriasi iš kai
lio. Jis pasikvietė policiją iš
vaikyti pikietninkus. žinoma, 
Brooklyno policija, kaip ir vi
suomet, energingai padeda 
darbdaviui šiaučių streiką lau
žyti.

LYRIEČIŲ DOMEI

S.L.A. 83 KUOPA PRIĖMĖ 
REZOLIUCIJĄ IŽDININKO 
KLAUSIME

Pereitą ketvirtadienį, “Lais- 
I vės” svetainėj, įvyko SLA. 83 
kuopos susirinkimas. Narių 
susirinkime dalyvavo viduti
niai. Prisirašė keturi ar pen
ki nauji nariai. Naujų narių 
prirašoma kiekvieną susirinki
mą. Tas reiškia, kad kuopa 
auga. • ‘ ;

šiame susirinkime išrinkta 
komisiją surengimui pramo
gos, kad sudrūtinus kuopą fi
nansiniai.

Taipgi- šiame susirinkime 
trumpai apkalbėta SLA. Pil
domosios Tarybos blogas pasi
elgimas iždininko klausime. 
Tapo -perskaityta ir vienbal
siai priimta sekanti rezoliuci
ja:

Lyros Choro mėnesinis susi
rinkimas atsibus utarninke, 11 
d. rugsėjo, 8 vai. vakare, Len
kų Svetainėje, Clinton Ave., 
kampas Willow Ave., Mas- 
peth, N. Y.

Visi nariai būtinai atsilan- 
kykitę, nes vasara jau baigia
si ir reikia ne juokais rengtis 
prie , rudeninio sezono.

J. T. Bimbienė, Sekr.
(215-16)

NETEKO ATMINTIES 
JAUNA MERGINA

antKetvirtadienio vakare 
5th Ave/.New Yorko policija

“Rezoliucija S.L.A. Centro Iž
dininko Klausime

“SLA. 83 kuopa savo susi
rinkime, laikytame 6 d. rug
sėjo, 1928 metų, ‘Laisvės’ sve
tainėj, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y., apsvarsčius kuopos 
reikalus, priėjo prie punkto: 
‘Susivienijimo labas ir gerovė.’ 
Čia SLA. 83 kuopa svarstė P. 
Tarybos pareiškimą, tilpusį 
‘Tėvynės’ num, 33, SLA. iždo 
sutvarkymo klausimu. Po dis
kusijų 'pasirodė, jog 83 kuopa 
nepasitenkina Pild. Tarybos 
iždo sutvarkymu, tat nutaria 
duoti sekamą pareiškimą Pild. 
Tarybai ir kopiją pasiųsti į 
organą ‘Tėvynę’:

“1. Mirus buvusiam SLA. Į 
iždininkui T. Paukščiui, sulig

radp jauną merginą, Jcpfcioa 20 konstitucija, kuri ( sako, jog 
metų ,aanžiausMvaikštipėjąnčią,‘Pil/ Taryba turi visas atsitin- 
be atminties. Piniginiame mai- kančias tuščias vietas užpildy- 
Mukyj rasta doleris pinigais ir ti,’ gi šią vietą Pild. Taryba 
lapelis Providence, R. L, ąin neužpildė. Pild. Taryba pa
rištų susivienijimo: Spėjama,'skyrė St. Gegužį laikinu iždi- 
kad nelaimingoji paeina iš to 
miesto.

Jinai sakosi tiek tik atme
nanti, kad ant kampo valgyk
loj išsigėrusi kavos puoduką.

SUGAVO TRIS KALINIUS

Laivu U. S. Grant J5uvo ga
benama trys areštantai į New 
Yorko kalėjimą. Pasitaikius 
progai, jie pasivogė laivelį, 
nusileido j vandenį ir sėkmin
gai pabėgo nuo laivo. Bet au
dra jiems pastojo kelią. Kuo
met jie buvo jau nebe toli nuo 
Coney Island, laivelis apsiver
tė ir pabėgėliai sukrito. į van
deni. žvėjai ‘ juos išgelbėjo 
nuo mirtięs, bet ui; tai, Tapo; 
vėl suimti ir uždaryti kalėji
me.

ninku. Tai reiškia, kad Pild. 
Taryboj tuščią vieta neužpil
dyta. Ponas Gegužis tampa 
prezidentu ir iždininku, kas 
neleistina sulig SLA. konstitu
cija.

“2. SLA. konstitucija sako, 
jog ‘nariai, gavusieji daugumą 
balsų paskutiniuose rinkimuo
se, turi pirmenybę užpildymui 
tokios vietos, jei yra ganėti
nai kvalifikuoti.’ Vadinasi, 
sulig SLA. konstitucija, visuo
tinų narių balsavimu ir seimo 
rinkimais, mirus T. Paukščiui, 
daugumą balsų gavusis pasku
tiniuose rinkimuose yra J. J. 
Gerdauskąs. Tat Gerdauskas 
ir turį užimtu iždininko vietą 
ir užpildyti tuščią Vietą Pild. 
Taryboj. Tačiaus Pild. Tary
ba nepašaukė Gerdaųską, bet

t

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y. ; į 
Rezidencijos Antrašas: *

65-02 Grand Avenue 
MASŲETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776

Tel. 8tagg 8101

Dr. A. PETRIKĄ
$ LIETUVIS DENTISTAS

X Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

; (Priešais>-“Bridge Plaea”) i 
Brooklyn, N. Y. ’

VALANDOS:. j 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet 
Ketvertais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek- 
rhadieniais tik sulyg sutarties

Queens pavieto surpaipiųj 
skandalas gali pasibaigti di-l 
džiausiu “stebuklu.” Liepos 2 
d. buvo pranešta, kad Atlantic | 
City, N. J., mirė John M. Phil- g
lips, milionierius, kuris buvo, ^miHiumiiiiiiii...
įveltas Į Brooklyno ir Queens! GANSONO RISTYNĖS SU 
pavieto, surpaipių skandalą.) PINTO UŽSIBAIGĖ 
Jis buvo kaltinamas išeikvoji- LYGIOMIS 
me $25,000,000. Lavonas bu
vo pargabentas į Brooklyną ir 
iškilmingai palaidotas.

Bet dabar Dr. Louis H. Tay
lor, buvęs Phillipso .draugas, 
prisimygęs tvirtina, kad Phil- pasibaigė lygiomis, 
lips tebėra gyvas, kad apga-jįo laikraščiai plačiai rašė apie * 
vingai buvo palaidotas kito! 
žmogaus lavonas, idant paslė
pus surpaipių skandalą. Pa
regėsime, ar Phillips prisikels 
iš “numirusių.” Juoko būtų, 
jeigu tas grafteris atsirastų.

PAJIEŠKAU Olgos Jankauskiūtės, 
savo dukters, kuri apleido mane 

25 balandžio, 1927 metais. Aš va
žiuosiu į Lietuvą, tai norėčiau .labai 
pasimatyti. Man daktarai patarė dė
lei sveikatos išvažiuoti. Meldžiu at
siliepti arba kas žinote malonėkite 
pranešti.—Jankauskienė, 8312 Lyons 
Avė., Philadelphia, Pa. 214-18

J. LEVANDAUSKAS Te L Juniper 7648

GRABORIUS RAP. KRUCH AS

SAKO, DAUG 
KRIMINALISTŲ YRA 
NARKOTIKŲ AUKOS

Rugpjūčio 31 d. Clevelande 
įvyko ristynės Jack Gansono, 
lietuvių čampiono, su drutuo- 
liu Stanley Pinto.

PAJIEŠKAU apsivedimui draugės, 
kuri turėtų kiek kapitalo prisidėti 
prie biznio.—M. Y., P. O. Box 191, 
Rhinelander, Wis. 214-15
PAJIEŠKAU draugo Juozo Taručio. 

Seniau jis gyveno New Britain, 
Conn. Meldžiu atsišaukti arba kas 

Ristynės Žinote malonėkite pranešti.—J. Ra- 
i bikauskas, 107-02 Woltham St., Ja- uieyeian- maica, N; Y. 213-15
PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 

| taisymo. Kuris nori sau dirbti su 
mažomis.išlygomis, malonės atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil- 

211-39

tas ristyneš. Pavyzdžiui, vie
nas laikraštis šitaip rašė:

“Daugelis nacionaliai garses-i
• T 1 ; u’—°- J'-uvn.uf

mų nstlkų, negu Jack, Ganson aaelphia, Pa. 
ir Stanley Pinto, yra persiėmę 
Clevelande, bet nedaug iš jų ’ ~ 
geriau pasirodė, kaip šitie du. REIKALAVIMAI 
drutuoliai vakar vakare Tay-I ; <
lor Bowie. Ir kuomet paskir
tas laikas, pusantros valandos, 
---- -k - Referee Jimmy

---- r---- r | ucio lcUA£io, puDoavivo veimnuuo, 
tRicJiard C. Patterson, kruni- pasibaigė, Referee Jiriimy 

nąlistų, taisymo komisionierius, Berger paskelbė, kad ristynės 
kalbėdamas Rotary Kliubo su-;įy§jo lygiomis'. Šitas nuospren- 
sirinkime, pasakė, kad 20 j (jįs patiko visiems žiūrėto- 
nuoš. visų kriminalistų yra au-' 
kos narkotikų. Jie pradeda 
naudoti tuos vaistus ir paskui 
tampa vagimis ir plėšikais. 
Kaip tą blogą prašalinti, Pat- 
tersonas nežino.

TEATRŲ DARBININKAI 
BALSUOS STREIKO 
KLAUSIMĄ

Tarpe teatrų darbininkų

jams.”
Ritosi per tris sykius, po 

pusę valandos.. Pirmu sykiu, 
į 21 minutę ir 30 sekundų, 
Pinto parito Gansoną. Antru 
sykiu,* į 18 minutų ir 20 v se
kundų, Gansonas paguldė Pin
to. Trečiu sykiu vienas kito 
neparito.

Pasirodo, kad ristikai gero
kai vienas kitą aptrynė.

REIKALINGA^ partneris i bučėmės 
ir groserhės bižnį. Partnerių pri

imsiu ir nepatyrusi tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo j Lietuvą, tat. esu 
priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai biznį varyt.

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

PARDAVIMAI
ant

Tas
unijos ir teatrų savininkų su-!pats laikraštis rašo: 
sivienijimo derybos nedave jo-Į “Kaip tik išėjo ristikai tra
kių pasekmių. Savininkai gne-[£ju karįU persiimti, tuojau pa
štai atsisako pakelti darbinin-j aiškėjo, kad Gansonas susižei

dė dešinės rankos petį ir pas
kui iki galo jis visai negalėjo 
tos rankos naudoti. Po risty- 
nių Dr. James Kacour, New
burg Heights Boxing Komisio
nierius, egzaminavo Gansoną 
ir atrado, kad lietuvis jaunuo
lis pęrsiskėlė pečio kaulą.

“Pabaigoj ristynių abu bu
vo gerai išsisėmę, pavargę. 
Pinto irgi neišliko be, ženklų. 
Nulipo nuo platformos sų. la
bai. sutinusia lūpa. Teisėjai! 
negalėjo susitaikyt, cįelei lai
mėtojo. Vienas balsavo už 
Gansoną, o kitas už Pinto. 
Tuomet Referee Bergęr greitai 
paskelbė, kad'ristynės išėjo ly
giomis.”
(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

kams algas. šiandien įvyks 
unijos susirinkimas ir nariai 
balsuos streiko klausimą. Jei
gu didžiuma balsuos už strei
ką, tai streikas bus tuojaus 
paskelbtas.

New Yorko teatrų darbinin
kų unija turi apie 2,000 na
rių ir streikas paliestų beveik 
kiekvieną teatrą.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI

l I i ' . ! .

Drg. Walter Žukas, Lyros, 
Aido ir Sietyno chorų moky
tojas, dar nesugrįžo iš Phila- 
delphijos pikniko. Prieš va
žiuosiant į pikniką, turėjau su 
juo interviu. Sakė kad jis pa
siėmė dešimtį dięnų vakaci- 
joms. Labai daug vargo tu
rėjau, kol išgkvau, kur jis tas 
vakacijas praleis.

Pagaliaus, Walteris reporte
riui prisipažino, kad į tą de
šimtį dienų pasisukinės po pla
čią Ameriką. Aplankysiąs 
Scrantoną, Rochesterį, Detroi
tą ir dar kitur.

“Koks tikslas tokios ilgos 
kelionės?” susidomėjusiai pa
klausiau.
, “Nusibosta ant vietos tupė
ti,” jis atsakė ir vėl nutilo. 
Walteris yra toks žmogus, ku
ris labai mažai kalba—o juo 
daugiau žmonių, tuo jis ma
žiau kalba.

“O gal su gražuolėmis susi
pažinti važiuoji?” reporteris

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 24 kuopos mėnesinis su

sirinkimas bus panedėlyj, 10 rugsėjo, 
J. Gervės svetainėj, 85 Hudson . Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ateikit ir pašalinių atsiveskit, 
nes po susirinkimui bus diskusijos. 
—Sekr. M. Juškiene. 214-15

JAUNUOLIŲ ATYDAI
Williamsburgo Ateities Žiedo vai

kų Draugijėlės pirmos pamokos šia
me sezone įvyks panedėlyj, 10 
sėjo, 7 vai. vakare, “Laisvės” 
tainėj. Todėl kviečiame visus 
vusius narius ii’ naujus stoti į
kyklėlę ir pradėti mokintis skaity
mo, rašymo, dainų, ir stygų muzikos. 
Kurie norite lankyti painokas, netęs-

rug- 
sve- 
bu-

mo*

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 18 Grand St.)
MASPETH, L. 1.

Telephone: Greenpoint 2326

J. GARŠVA

TELEPHONE: STAGG 4409 [

4 KADZEVICIU' r;

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Graborius- Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas, veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam* 

231 Bedford Aveliu* 
Į BROOKLYN. N.’y \ 
. 264 Front Street ' 

. ENTRAL BROOKLYN, N. T.

PARDUOSIU arba . mainysiu
ant biznio su nijmu' ar be namo 

savo 6 šeimynų namą, po 4 kamba
rius. Yra visi įtaisymai—elektra, 
gesas, maudynės, piazai 
užpakalio. Daugiau 
klauskit laišku.—M. S.
Montello, Mass.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

iš fronto ir 
informacijų 

T., Box 31, 
215-17

PARSIDUODA kendžių Storas, išfor- 
niŠiuotas. Yra 4 kambariai gyve

nimui. Randa $25.00 j mėnesį. Ge
ra proga greitam pirkėjui. Kreipki
tės po No. 419 S. 4th St., Brooklyn, 
N. Y. ., 214-16
PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 

cigarų krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie štoro yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
mėnesį. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po No. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 213-24
PARSIDUODA dar visai nauji del 4 

kambarių rakandai. Noriu par
duoti Viską karti|,’ todėl atiduosi^ už 
labai žemą kainą*. Atsišaukit tarp 
6 ir 9 vai. vakarais.—Jonas Kerąitis, 
289 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

211-16

PARSIDUODA restoranas ir forni- 
šiuoti kambariai sykiu, geroj vie

toj, viskas gerai įtaisyta, yra lysas 
ant 4 metų, randa Pįgi? Gera proga 
pigiai pirkti. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Atsišaukit po 
No. 495 West St., New York, N.Y.

(206-217)

j Tel. Triangle 1450 ‘

(lietuvis fotografas
IR ' MALIORIUS:

Nufotografuoja 
ir numaliavoja i 
visokius paveiks- ? 
lūs įvairiomis 
spalvomis. At-į 
naujina senus ir s 
krajavus ir su- 
daro su ameriko-S 
niškais.

| Darbą atlieku gerai ir pigiai * ■ 
g Kreipkitės šiuo adresui 
| JONAS STOKES 
|173 Bridge St,, C. Brooklyn, N. T. i

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
; - Kiekvienas. išn mūsus gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje, turi 
visokios mūsų vientaučių vartojamas žolės’ šaknys ir kitokie naminiai 
-vaistai. 1 Mūsų žmories taiji "'pigiais naminiais vaistais . gydo beveik 
•kiekvieną Jigą. . žinodamas; tą ir norėdamas mūsų vięntaučiams kuo- 

; geriausiai.' patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvąiritiusių tikrai liė- 
•‘tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus:
Apynių 
Aviečių uogu 
Anižiu seklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žied 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių , ’ Medetkų 
Devinmečią diimropių ' Mėlynių uogų 
Dzingelių 
Dagilių .’i 
Debesilt| 
Garstyčių

ų ’

Grybelių : > . ' : 
Gvazdikėlių 
Imbiero * šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų

Našlelių
< Puplaiškių 

* , Parušanijos ir 
daugybę kitokių

> : Lelijų šaknų ■, 
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokš čiukių 
šalmėčių
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę ąrba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogteičiausiai išpildysiu jo reikalvimą; s ■ -< <

Petras Kundrotą
> Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, . Brooklyn, N. Y-
Ala Galite Gaati ir Lietuvišką Trejų Devynerių

Phone, Greenpoint 2017, 2360-3K14




