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Perkaii ūs! 
“Moderniški Atėnai”. 
Brusselyj.
“Dangaus Biznierius į 
Argentiną”. • 
Gelbėkit Mums!

Rašo R. Mizara,

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitia 
Ileina Kasdien Apart

Tūlam kapitalistų dien- 
raštyj skaitau: “Bostono 
Dailės Kliubas, kurio nary
stė susidėjo nuo pat jo su- 
siorganizavimo 1850 m. iš 
žymių artistų ir po kurio 
pastoge buvo parduota žy
miausių pasaulio tapytojų 
kūriniai, išvijo savo dailės 
komitetą dėlto, kad buvo 
perdaug radikališkas”. Esą, 
j naująjį komitetą įeina to
ki žymūs ir respektuojami 
žmonės, kaip Mass, guber
natorius Fulleris, (kuriam 
gubernatoriaujant tapo nu
žudyti du nekalti darbinin
kai Sacco ir Vanzetti) ir ki
ti asmenys.

Standard Oil Kapitalistas 
Remia Gubernatorių Smithy

I

Tai dar vienas Mass, pa
sižymėjimas atgal. Buvo 
laikai, kuomet ši valstija su 
savo sostine Bostonu skai
tėsi Šiaurės Amerikos kul
tūros centru. Bostonas net 
ir šiandien nešioja “Moder
niškų Atėnų” vardą. Kada

NEW YORK.— Edward' 
S. Harkness, finansierius ir 
augštas viršininkas Stan
dard Oil Kompanijos, ket
virtadienį pasisakė, kad jis 
remia gub. Smithą, kaipo 
demokratų kandidatą į pre
zidentus. Jis demokratų 

i rinkimų kampanijos fondui 
pasiuntė $10,000. •

Tik per vieną rugpjūčio 
mėnesį kapitalistai suauko
jo į demokratu fondą $500,- 
000.

Išdavė Nuolatinį Indžionkšiną 
Prieš Kenosha Streikierius

KENOSHA, WIS.— Mil
waukee federalis teisėjas

tai Bostonas buvo revoliuci- Pį??er Paskelbė .nuolatimu 
jos pradėjimo vietove, o vė
liau dideliu agitatorium už|rj 
panaikinimą juodveidžių -- 
vergijos pietuose. Tai buvo .

laikiną indžionkšiną, išduo
tą prieš Kenosha streikie
rius.

Čia streikuoja pančių dir-
pradžioje Amerikos kapita- b^Ja^ . Nuo pereito kovo(
lizmo vystymosi. Nūnai, 
kuomei vyriausioj Mass, 
valstijos industrijos šakoj 
—tekstilinėj pramonėj—ap
sireiškė krizis; kuomet visa 
Naujoji Anglija nerodo žen
klų į progresą gamyboj, tai 
ir reakcija ima viršų.

mėnesio indžionkšinas buvo 
laikinai išduotas uždraudi
mui streikieriams pikietuot.

Streikas prasidėjo vasa
rio mėnesį. Nuo to laiko 
streikieriai laužė tą streik- 
laužišką indžionkšiną, pi- 
kietuodami, nepaisant, kad 
jiems gręsia areštas ir kalė
jimas.

Imperialist^ Atstovai Karštai Sveikino 
Socialisto Prakalbą Tautą Lygos Posėdy

GENEVA.— Ketvirtadie- jis pasakė, |kad niekad pa- 
nį Tautų Lygos posėdy bu- šaulio istorijoj. nebuvo “to 
vo plačiai kalbama apie 
Kelloggo “taikos” sutartį,

i "to
kių prielankių” sąlygų tai
kai, kaip dabar.

Mueller toliaus irųperia- 

kad turi būt pravesta nusi
ginklavimas, o kitaip Tau
tų Lyga pasiliks nieko ne
reiškianti. Sakė, kad Vo
kietija jau pakankamai nu
siginklavus ir kad ant to
liaus jau ji nebegali nusi
ginkluoti.

Apart Muellerio, kalbėjo 
Nicholos Pdlitis iš Graiki
jos; Mineichiro Adachi, Ja- 

Vokietijos užsienių reikalų I ponijos ambasadorius Fran- 
ministeris. Mueller sušilau-1 cijai, ir Kanados premjeras 
kė didelio plojimo, kuomet1 Mackenzie King.

apie karą ir nusigmklavi- atstovams pasakojo, 
ma. - r -v i

Imperialistų atstovai smar 
kiai plojo Vokietijos kanc
leriui Hermann Mueller, so
cialistui, kuomet jis savo 
prakalboj išgarbino Kel
loggo “anti-karinę” sutartį 
ir pareiškė, kad jo valdžia 
toliaus laikysis tokios užsie
nio politikos, kokią nustatė 
Dr. Gustav Stresemann, j

Philadelphijos Detekty-' Streikieriai Pikietuoja
A wv A wv w W r A

vai Varė Biznį su 
Būtlegeriais

v

Pardaviky Konfe
renciją

NEW BEDFORD, Mass.

Vabalėlis Įkrito į Akį, 
Žmogus Pradėjo Regėti

FORT WAYNE, Ind. — 
Eli Amstutz, kuris gyvena 
netoli nuo čia, nuo pat kū
dikystės buvo aklas ant kai
rės akies. Nesenai jam be
dirbant darže vabalėlis 
įpuolė į tą akį. Jis pasi
šaukė savo dukterį. Kuo
met ji išėmė vabaliuką su 
nosine, Amstutz praregėjo 
ir kairiąja akimi.

Pasak vieno akių specia
listo pasakojimo, vabalėlis 
permušė plonytį akies ap- 
traukimą, ir del to akies lė

LEWISO PAKALIKAS PERŠOVĖ DU 
PROGRESYVIU MAINIERIŲ VADUS

Delegatai Konvencijon Suvažiavo iš Kansas, Kentucky, 
Missouri, Illinois, W. Virginia, Maryland ir Pennsylvania

PITTSBURGH.— Vos tik 
kelios dienos praėjo, kaip 
tapo nušautas Frank Boni
ta, progresyvis mainierių 
kovotojas Wilkes-Barre, 
Pa., vėl du mainieriai, dele
gatai į mainierių nacionalę 
konvenciją, tapo Lewiso pa
kalikų peršauti Bentleyville

Tai buvo progresyvių var
du prisidengęs Lewiso pa
kalikas.

Po šovimui tuojaus Car* 
boni pabėgo į kalnus ir da
bar jis ten jieškomas.

Šaudymas įvyko po kara
tų diskusijų ant įnešimo, 
kad delegatai, išrinkti į ną-

lė gavo progą judėti, o iki mainierių lokalo susirinki- cionalę mainierių konvenci-
to laiko negalėjus, judėti.

Atvyksta Caro Pusbrolis

me.
Bet nepaisant teroro, mai

nieriai visoj šalyj per kovą 
eina prie subudavojimo 
naujos galingos mainierių 
unijos.

George Moran ir Frank 
Kovac dabar mirtinoj padė
ty randasi ligoninėj, o Ko-

PARYŽIUS.— Caro Ni- 
kalojaus II pusbrolis, didy
sis kunigaikštis Aleksand
ras Michailovičius, žada 
vykti i Jungtines Valstijas Vaco sūnus yra labai sužeis- 
sekantį mėnesį. Amerikoj, tas, užpuolus and jų Louis 
jis skaitys kapitalistams i Carboni, kuris per ilgą lai-
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ją, neturi joj dalyvauti. 
Carboni kaipo pirmininkas 
spyrėsi pervaryti tą įneši
mą. Progresyviai stojo už 
jo atmetimą. Kuomet eili
niai nariai didžiuma balsų 
atmetė įnešimą, tai Carbo
ni priėjo prie progresyvių 
delegatų ir pradėjo šaudyti*

Iš visų kasyklų sričių čią 
suvažiavo delegatai į mai
nierių nacionalę konvenciją.

Delegatai atvyko iŠ Kan
sas, Pennsylvania, Kentu-* 
cky, Missouri, Illinois, West 
Virginia, Maryland ir iš ki
tų valstijų. 4,

prelekcijas iš savo gyveni
mo. Jis čia gyveno per ke
letą metų. Jis buvo apsive
dęs su caro vyriausia sese
ria Xenia Aleksandrovna.

ką bandė nuduoti progresy
viu, o tuo pačiu sykiu visais 
galimais būdais sabotažavo 
progresyvių darbą budavo- 
jime naujos unijos, kad pa
sitarnavus Lewiso mašinai.

PHILAEįELPHIA, Pa. — NEW BEDFORD, Mass. 
Grand džiūrė, tyrinėjanti —šimtai darbininkų pikie- 
butlegerystę, surado, kad tuoja New Bedford viešbu- 
Philadelphijos policija yra tį, kur pardavikiški Ameri

kos Darbo Federac. Teks
tiles Tarybos atstovai laiko 
konferenciją su Cotton 

■ Manufactures’ Asociacijos 
ai, oU- ausbuvčUB ii pianu 
ryšius duoti streikierius.

tarp policijos ir gerai Orga- rencijoj jie tariasi kaip -už- 
nizuotos gengsterių ir but- baigti tą didelį streiką, ku

ris tęsiasi suvirš 20 savai
čių. Geltonieji vadai iš 
Tekstilės Tarybos labai ma
žai turi pasekėjų streikierių 
tarpe. Veik visi streikie
riai eina su Tekstilės Dirb-

Kalbasi Su “Caro Dvasia”
Jis yra fanatikas spiritu- 

alistas. Du kartu į savaitę 
savo puikiafų palociuj laiko 
“konferenciją” su “dvasio
mis”. Jis sako, kad caro 
“dvasia” tankiai su juo “su
sisiekia”. Mikė jami “pra
nešąs,” kad anam “sviete” 
jis “linksmai gyvena”. Su 
“dvasiomis” pasikalbėjęs, 
jis pranašauja, kad Sovietų 
valdžia “greitai sužlugsian
ti”, o jis tuomet užsikars 
ant Mikės sosto.

Matosi, kad jam ne 
namie.

giliai įklimpus į butlegerys- 
tę, kad detektyvai ir poli- 
cistai bendrai veikia su but- 
legeriais.

Grand džiurės nariai, su 
radę tiesioginius ]

Fašistai Nuteisė Du 
“ 3D Mėty Kalėjimai!

Vokiečiai Budavoja Lai-t 
vo Didumo Automobiliy

Derlius Labai Puikus

i T o • o • ilegerių šaikos, penktadieni kad Sovietų Sąjungos re|<omen(javo teisėjui Ed-
/M hvin In t tai i n It"! 1 n . u _ ...
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Lno-in«IPer radio agituos piliečius 
JI4 balsuoti už Hooverį,. repub- suokalby nužudyti

siūlymus visuotinam nusi
ginklavimui”. Antrojo In
ternacionalo bosuose ši su- t

Nanticoke kalbės trečia
dienį, rugsėjo 12 d., 128 So.

i

likonų kandidatą į prezi
dentus.

i

LONDONAS.— Viršinin- 
kai Anglijoskai Anglijos Darbo Unijų J’°dvta, kad Mammolo Za,m- 
Kongreso, kurio Čia konven- J50”1. ir J° svogerka butu 
cija tęsiasi, ketvirtadienį at- nužudyti
metė darbininkų reikalavi- Mussolinį. Bet kadangi pe

Tokio, Japonija.— Japo
nija tūri tik. dvi automobi
lių išdirbystes, kurių viena 
yra .po valdžios priežiūra.

atstovais ir planuoja par- 
. Konfe-

bavo žinomi, kaipo fašistu 
priešai, tai teismas juos 
“surado kaltais”.

Coolidge Agituos Už Hoo- 
verj Per Radio 

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad sekantį penk
tadienį prezident. Coolidge

Brusselio socialistų kon
grese Anglijos socialistai 
įteikė pataisą prie siūlomos 

nusiginklavimo __ ___

Trys žuvo Orlaivio Nėlai
. i , i —., i /'; . mej

A. Bimbos byla, Sacco ir L .-------------------
Šri? i? Sovietų Sąjungos Javą
1 d 1 L 1 L/ 4 L I* X v LA J JcIa^caI IX Lt Y Y * 1

Angorą, Turkija.-- Tur
kijos valdžia nusprendė pa- v _._o____
sirašyti Kelloggo. “taikos’-' svarų vėžys, 38‘colių ilgu- 
su tartį. «... mo.

prie miesto valdžios.

o

klausimu
rezoliucijos. Tarp kitko pa- ^rSkų^vadas 
taisoj buvo pasakyta, kad 
kongresas “sveikina Sovie-

K H<si s“ Ahftgtoš“

rašytojų raštų pardavinėti 
uždraudimas, New Bedfor- 
do tekstilinių darbininkų 
aršus persekiojimas— dar
bai, kuriais Mass, šiandien 
pasižymi. Jos šių dienų 
valdytojams viskas perkai- 
ru, perradikališka, bolševi
kiška, ką paliudija ir virš-' 
minėtas dailės kliubo žygis. Į

Weisbordas Kalbės Wilkes-l» penkių minu tų vėliaus ma

BERLYNAS.— Praneša
ma, ’ 
javų derlius labai puikus. 
Ant keliolikos nuošimčių ja
vų derlius šiais metais yra 
geresnis, negu buvo praei
tais metais.

Barre Apielinkėj
WILKES-BARRE.— Al- 

bert Weisbord, žymus teks- 
;, čia 

kalbės sekantį penktadienį, 
rugsėjo 14 d., Conęordia

gestija sukėlė nepaprastą j St, Jr Olg Forge se- 
sąjudį. Aišku, visa pataisa ^an^i ketvirtadienį, 
likosi atmesta ir tie patys 
siūlytojai vėliau balsavo už j 
zoliuciją, patiektą Sovietų 
aršių priešų. ■

Amerikos klerikalai į Ar
gentiną pasiuntė 'kunigą va
ryti “dievo biznio” tarpe te- 
naitinių lietuvių darbinin
kų. Vargiai begu jam pa
vyks kas hors atsiekti. Sa
vu laiku tie patys klerika
lai buvo pasiuntę ten kuni
gą Joną Švagždį (kuriam 
andai vienas • parapijonas 
davė “pončių” į akį). Ar- 
gentiniečiai išvijo jį boiko-l 
tu. «Su nauju ‘T w 
biznierium” privalo padary
ti panašiai.

x! Paukštis Skrido 4,200 Mylių 
PARYŽIUS.— Šiaurės jū- 

rių kregždė perskrido per 
Atlantiką 4,200 mylių tolu
mo. jKuomet buvo tik pen
kių dienų amžiaus, ji buvo 
paženklintą Red Island, La
brador. Už trijų mėnesių 
vėliau ji buvo sugauta neto
li La Rochelle, Franci jo j.

Mūsų Partijos ir simpa
tiškų organizacijų narių vy
riausiu darbu šiuo tarpu tu
ri būti rinkimų vajus. Ne 
kiekvienas tur būt įsivaiz
duojam, kaip svarbus ir di
delis šis darbas. Pirmiau
siai privalome žiūrėti, idant 
kiekvienoj valstijoj Parti
jos sąrašai būtų priimti.

Daugelyj vietų reikia nema
žai piliečių parašų surinkti 
tam tikslui. Šis darbas ne
turi būti suverstas tik ant 
Partijos narių—galėtų jį 
padirbėti ir mūsų • broliškų 
organizacijų nariai. Tai vię 
sų mūs bendras tikslas ir 
tas pats darbas. y

win O. Lewis, kad Charles 
C. Beckman, detektyvų ka
pitonas, būtų tuojaus pra
šalintas iš vietos, kaipo ne
tinkamas užimti bile vietą tuvių Komitetu. Nepaisant 

Už to, tie geltonieji vadai kal
ba su darbdaviais varde vi
sų streikierių, ir planuoja 
visus streikierius parduoti.

Pikietuojanti ‘ streikieriai 
neša iškabas, kuriose pa
smerkiama Tekstilės Tary
bos vadas Batty ir jo paka
likai, kaipo streiklaužiai. 
Ant iškabų išrašyta: “Nei 
Jokio Kopipromiso! Nei Jo
kios Pardavystės!” “Mes 
reikalaujame eilinių narių 
derybų.” “Susitaikymas be 
Tekstilės Dirbtuvių Komite
to yra pardavystė.”

joras Mackey įsakė Becma- 
ną suspenduoti ir pareika
lavo, kad jį teistų Civilės 
Tarnybos Komisija taip 
greitai, kaip galima.

Distrikto prokuroras Mo
naghan penktadienį paskel
bė. kad keturi kiti detekty
vai surasti šmugeliavime su 
būtlegeriais ir kad jie šau
kiami stoti prieš grand 
džiūrę. Jie yra miesto sa
lės detektyvai: Silber, Far
rell, Ryan ir Peacock.

Sakoma, kad Philadelphia 
yra visos šalies butlegerys- 
tės centras. ■ 1 ! • ■ į

SPRINGFIELD, Mass.— 
Charles Potholm, 25 metų 
amžiaus, orlaivio valdyto
jas, Abraham H. Mazar, 21 
metų, pasažierius, ir Luke 
Briotta,-šešių metų nebylys 
vaikutis žuvo orlaivio nelai
mėj. Kadangi jau buvb ke
li tokie atsitikimai, kad pa
imti nebyliai orlaivių pave
žioti atgavo kalbą,' tai jie 
buvo paėmė tą vaikutį pa
vežioti, tikėdamiesi tuo bū
du jį pagydyti. Visaip be- 
sivartant, orlaivis 1 nukrito 
nuo 2,000 pėdų augštumo -įr 
visi trys asmenys žuvo.

Gub. Smithas Sveikina
Žydus su Šventėmis

i Ex-Kaizeris Atgavo 
’Konfiskuotas

ALBANY, N. Y. — Gu
bernatorius Smithas išleido 
žydams pasveikinimą. Svei
kina juos su didžiosiomis 
žydų šventėmis; žinoma, 
tuomi nori pažuvauti balsų 
tarp žydų piliečių. Jis sa
vo sveikinime tarp kitko sa
ko: ,

“Pasekant , savo metinį 
paprotį, kaipo. gubernato
rius aš trokštu, besiartinant 
didžiosionis šventėms, lipkėr 
ti žydams piliečiams gerų

WINDH0EK, Cape Colo
ny, Afrika.— Buvęs Vokie
tijos kaizeris Wilhelm lai-4 
niėjo bylą. Teismas nu
sprendė, kad jo konfiskuo
tos .dvi f armos Afrikoj bū
tų sugrąžintos. Pietinės Af
rikos valdžia farmas už
griebė 1920 metais.

Ta byla rokuojama svar
bi, sudaranti precedentą by
loms atgavimui buvusio 
kaizerio nuosavybių/ kitose 
šalyse, būtent Holandijoj.

Adena, Ohio.—. Pirma lai
ko eksplodavus dinamitui 
Somners kasykloj,; r-netoli 
nuo čia, pavojingai sužeis? 
ta prie darbo du mainieriai.

BERLYNAS. — Vokieti
jos inžinierius Christopher 
Bischoff iš Kiel budavoja 
milžinišką, laivo didumo au
tomobilį naudojimui kelia
vimui per Sacharos tyrus ir 
Rusijos stepus.

Juomi galės važiuoti pą- 
sažieriai per tyrus taip pą- 
togiai, kaip jie keliauja pfcr 
juras laivu.

Sakoma, kad tas milžiniš
kas automobilis bus labai 
naudingas keliavimui per 
didelius stepų plotus Sovie
tų Sąjungoj, kur gelžkelio 
operavimas nepraktiškas.
' Tame automobily bus val-

, pasi- 
linksminimo kambarys,, pa
sivaikščiojimui vieta, mie
gamieji kambariai ir kito
kie įtaisymai. Autoiųobi- 
lis bus 130 pėdų ilgumo, 42 
pėdų augštumo ir 26 pėdų 
platumo. Abelnai jis bus 
oanašus į pasažierinį laivą, 
tiktame skirtumas, kad jis 
bus ant;ratų. .

O tie ratai taipgi bus mil
žiniški. Jie bus 39 pėdas 
diametriškai.

Bus du Diesel motorai po 
450 arklių spėkos kiekvie
nas.

Automobilis galės gabenti 
no 150 pasažierių ir apie 
200 tonų tavoro. Kūra ga
lės pasiimti tiek, kad užtek-, 
tų nuo 10,000 iki 12,000 my- 
lių kelionei.

ROMA.— Mammolo Zam- 
boni ir Virginia Tabarroni, 
jo švogerka, tapo fašistų 
specialio tribunalo nuteisti 
ant 30 metų į kalėjimą. Fa
šistai juos kaltino suokalby 
nužudyti Mussolinį. Zam- 
bonio sūnus Ludovico tapo 
išteisintas.

1926 metais Zambonio 
jaunasis sūnus Anteo tapo 
fašistų nulynčiuotas už kė
sinimąsi nužudyti ■ Mussoli
nį, nors nebuvo įrodyta, kad 
jis paleido šūvius. Po “pa
sikėsinimo” ant Mussolinio 
gyvasties buvo pasakojama, 
kad visai kitas vaikinas pa
leido šūvius į Mussolinį.

Labai abejojama apie tik-! ?0^asįs . kambarys,
rūmą “pasikėsinimų” ant 
Mussolinio gyvasties. ’ Žy
mieji Italijos darbininkų va
dai aiškino, kad tie neva 
“pasikėsinimai” buvo fašis
tų prirengti išanksto, kad 
sudaryti provokaciją, idant 
paskui būtų galima žymes
nius radikalus ir kitus fa
šistų priešus sunaikinti. 

^Mussolini nei vieną sykįne- 
ir perteklingų Naujų Me- buvo sužeistas, kada tik bu
tų.” \ T vo “pasikėsinta” ant jo gy-

Anglijos Unijų Vadai Nenori 
Darbininky Vienybės

mą, kad būtų atsteigti san- 
tikiai su Sovietų Sąjungos 
darbo unijomis. Didžiuma 
eilinių unijistų nepasitenki
nę tokiuo biurokratų pasiel
gimu.

vo “pasikėsinta” ant jo gy
vasties. Bet po kiekvieno 
tokio įvykio tuojaus fašis
tai pradėdavo terorą prieš 
darbininkus, šimtus sugrūs
davo į kalėjimą.

Tei’sme nebuvo tikrai iro-

Sugavo 18 Svarų Vėžį

GRAND MANAN, N. B. 
-—Nesenai Campobello van
denyse tapo sugautas 18

Prez. Coolidge Sūnus Dirbs
Gelžkelio Kompanijoj *

NEW HAVEN, Conn.— 
Prezidento sūnus John 
Coolidge, 22 metų amžiaus, 
užsimanė eiti į gelžkelio 
biznį, ir sutiko dirbti New 
Haven Gelžkelio Kompani
joj. Sakoma, jis pradėsiąs 
darbą “nuo pat apačios”. J

i
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POLITINIŲ VAGIU MAIŠELIS
“Teisinga valdžia/’ tai paukš

telė, kurią žada Ąmerikos gy
ventojams ir Hooveris, repub- 
likonų kandidatas į prezidentus, 
ir Smithas, demokratų kandi
datas. Ir vienas ir kitas šlo
vina savo partiją, kaipo teisin
gumo angelą valdiškose įstaigo
se. O graftas, suktybės tuo pa
čiu laiku tęsiasi,! auga ir bujo
ja kaip tose valdvietėse, kurias 
kontroliuoja republikonai, taip 
ir kitose, kur šeimininkauja de
mokratai.

Kiek bėgyje paskutinių kelių 
metų republikonai ir demokra
tai pridirbo šunybių, kiek jie 
suvogė visuomenės turto, nesu
rašytum nei ant sloniaus ska
ros.

Todėl šičia mesime akį tik 
ant keleto visiem gerai pame
namų nuotikių, liudijančių, 
koks “teisingumas” vyrauja 
republikonuose ir demokratuo
se politikieriuose ir kaip yra 
baudžiami jų nusikaltėliai.

vių valymo pagarsėjęs graf te
vis, Vare’as buvo pirmutinis 
žmogus, kuris šiemeti nė j repu- 
blikonų konvencijoj nominavo į 
Jungtinių Valstijai prezidentus 
Herbertą Hooverį. ,

Knappienės “Bausmė”
New Yorko valstijos republi- 

konė sekretorė, profesorė Flo-1 
rence Knappienė pati suvogė ir 
savo veltėdžiams giminėms iš- 
šinkavo šimtus tūkstančių do
lerių iš miliono, paskirto vi
suotinam surašymui šios valsti
jos gyventojų. Ir už tą va
gystę ponia Knappienė nuteis
ta tik vienam mėnesiui kalėji
mo. O ir tas jos kalėjimas, tai 
daugiau vienbutis, negu baudos 
vieta. Knappienė patalpinta į 
šviesų, erdvingą kambarį šeri
fo namiiose. Ji maitinama ge
riausiais valgiais, nešamais iš 
restorano. Demokratų ir re- 
publikonų laikraščiai gi pilni 
taudojimų del tos ilgapirštės 
“nelaimės,” del jos “gyvenimo 
sugriovimo. ’ ’

O kaip skirtingai kapitalisti
nė teisdaiystė elgiasi su “pap
rastais” žmonėmis, darbinin
kais, nors jų nusikaltimas te
būtų tiktai krislas, palyginus 
su tokių Knappienių didžiau
siais šmugeliais! Taip antai, 
netoli nuo Knappienės dabarti
nės rezidencijos, tikrajame ka
lėjime sėdi viena Albany miesto 
bedarbė darbininkė. Ji nuteis
ta kalėt devynis mėnesius už 
tai, kad pasivogusi kokių sku-1 
durų, kad prisidengt nuo šalčių 
pereitą žiemą.

Vilkas Kaipo Avių 
Ganytojas

Valstybės žibalu vagys ir 
šmugelninkai: Doheny, Sinclair, 
Fall ir kiti neprarado nfei vieno 
plauko nuo savo makaulių. Re- 
publikoniškai-demokratiški teis
mai juos ne tik apiplovė, bet ir 
baltais nekaltybės marškiniais 
apnėrė.

To negana. Prezidento Cool- 
idge’iaus valdžia duoda saviš
kiams naujų progų. Skiriama, 
pav., Dow, vienas iš dabartinės 
Washington© ministerijos na
rių tyrinėt kelioliką elektros ir 
vandens pajėgos kompanijų, 
kuomet pats Dow yra stambus 
dalininkas-šėrininkas tose kom
panijose; o jos stengiasi išgaut 
iš valdžios naujų leidimų išnau- 
dot įvairius valdiškus vanden- 
elektrikinės pajėgos šaltinius.

Argi Ištikrųjų Sovietai 
Kapituliavo Prieš 
Imperialistus ?

Amžinai išsieikvojęs
labo tik Grigaitis “Naujie
nų” Nr. 209 jau vėl “su
bombardavo” tą “vargšę” 
Sovietų valdžią. Jis tikrai 
patyręs, kad Sow valdžia 
kapituliavus prieš pasaulio 
imperialistus. O kame ir 
kur tas “kapituliavimas” 
pasireiškė, kurį tik Grigai
tis vienas tegalėjo pątėmy- 
tį ? Tegul jis pats sako:

t . I 1

Po “revoliucinių” frazių ir 
“didvyriškų” gestų Maskva 
staigiai pasitursino “pasaulio 
imperialistams” ir pareiškė 
'savo -sutikimą pasirašyti; Kęl- 
;loggo-Briand’o amžinos taikos 
sutartį.

Gi kapituliuoti Sovietus 
paviliojęs Amerikos auksas.

Kadangi Amerikos valstybės 
sekretorius yra svarbiausias 
ta “amžinos taikos” pakto 
iniciatorius, tai bolševikai ti
kisi įgyti Washington© simpa
tiją, duodami savo parašą. Ta 
simpatija ■ gali pagreitinti 
Jungtinių Valstijų pripažini
mą sovietų, o po pripažinimo 
gal bus susilaukta pinigėlių 
paskolos formoje...

0 dar taip nesenai tas

kur socialistų valdžia nuta
rė išleisti milionus dolerių 
statymui naujų karinių lai
vų. Visa tai Sovietų val
džia išdėstė savo notoj. Bet 
“N.” nusimelavęs redakto
rius tatai paslepia nuo savo 
skaitytojų.

Sovietai pasirašys ; po 
“amžinos taikos paktu,” 
idant įrodyt, kad tas, ką jie 
sako ■ apie imperialistų tiks
lus, sudarant tą paktą, yra 
teisybė. Kaipo pasirašę po 
tuo įpaktu, kuris' 'žodžiais 
pasmerkia karus, Sovietai 
turėš juridinę teisę įiarei- 
kalaųti pasirašijisių valsty
bių nuo žodžių eiti prie dar
bų, tai yra, eiti prie nusi
ginklavimo. Pamatysite, 
kaip tuomet Amerikos,- An
glijos, Francijos, Vokietijos, 
Italijos, Lenkijos ir t. t., im
perialistai piestu stos prieš 
šitą Sovietų žygį. Tos ma
sės, kurios šiandien dar ne
tiki Sovietams, kurios vis 
dar mano, kad Kelloggai, 
Briandai, Chamberlainai, 
Pilsudskiai ir t. t., ištikrųjų 
nori: prašalinti karus, pa
matys, kad “Kelloggo pak
tas” ištikrųjų buvo imperi
alistinė veidmainystė, kad 
Sovietai sakė teisybę apie 
imperialistų tikslus.

Antra, jeigu Sovietai ne
sutiktų pasįrašyti, t^i impe
rialistai, o jų tarpe ir impė-

pats žmogelis sušilęs sapa- rialigtų agentai socialistai 
limn Iro rl aaIcatti Iro i iTCfrA i .«■*••• , V fliojo, kad bolševikai vago
nais “Maskvos auksą” siun
čią Amerikon komunistams.

Be to, “šveicariškas - sū- 
” manąs, kad < “Rykovo

JUOKAI NE JU^Ul

pardavėjų, 
kazyriuoju. 
tai laimikis! 
man einikis.

šaultęs: žiūrėkitę,, boĮševi- , 
kai priešingi taikai, jie sto
ja už karą! Gi dabar jis 
tik gali džiaugtis, kad “So
vietai kapituMavo.” Bet jis 
negali mulkinti saVo nelai
mingų skaitytojų melu, kad 
bolševikai yra karo šalinin
kai. ''

Sovietai panašiai žiūrėjo 
ir į Genevos “nusiginklavi
mo” konferenciją. Jie sa
kė, kad tai tik imperialistų 
priemonė apgauti darbinin
kus, kad jie nei nesapnuoja 
apie nusiginklavimą. Ta
čiau Sovietai dalyvavo Ge
nevos konferencijoj. Ir tuo
met smalaviriai šaukė, kad 
Sovietai kapituliavę, kad jie 
gerią vandenį iš to šulinio, 
į kurį pirmiau, spjaudę. Bet 
kas išėjo? Kas laimėjo? 
Tis paskutinis politinis; be
protis dabar gali' tvirtinti, 
kad Sovietų dalyvavimas 
Genevos konferencijoj buvo 
jų kapituliavimas prieš im
perialistus, kad tai buvo So
vietų pralaimėjimas. Prie
šingai, Sovietai išėjo di
džiausiais laimėtojais mora
liškai. Jie gražiai numas- 
kavo imperialistus ir jų a-' 
gentus socialistus. Ten pat 
konferencijoj jie sakė, kad 
imperialistinės valstybės ne
nori nusiginkluoti, kad jų 
atstovai susirinko apgaudi
nėti darbininkų mases. C 
kad parodyt, jog tas tiesa, 
Sovietai pasiūlė eiti prie vi
siško nusiginklavimo. Im
perialistai pasiūlymą griež
tai atmetė. Ir visas svietas 
pamatė, kad Sovietai sakė 
teisybę apie imperialistus, 
kad Genevos konferencija 
buvo imperialistų skymas 
užpilti smėliu liaudies akis, 
i : Su tokiais tikslais1 Sovie
tai sutinka jidšįrasyti ir šį 
“am^irios taikos paktą.” 
Imperialistai. ir i menševikai 
gorėjo, ka^.goyiętįai nėsįra-

Jie butų,’ tyrėj.ę pty-; 
gą į apgaudinėti .darbininkus 
mejįų, kad “bolševikai ruo- 
išiaši prie karo.’’ Bet dar 
sykį bolševikai supliekė im
perialistus > diplomatiniam 
ko^os lauke.

veikslus, kuriems .nėra ly-. 
gių, bet ir pirmaklasinius 
pasaulinės; literatūros kūri
nius; iš kitos pusės—dvar
ponis, durnelis Kristuje. 
Iš vienos pusės—stebėtinai' 
galingas tiesioginis ir nuo
širdus protestas prieš vi
suomeninį melą ir klastas;1 
iŠ kitos pusės—“tolstojie-1 
tis”, tai yra, nuvalkiotas, is- 
terikinis rėksnelis, vadina
mas rusišku inteligentu. Iš 
vienos pusės—begailestinga 
kapitalistų išnaudotojų kri
tika, iškėlimas viešumon 
valdančiosios klasės varto
jamos priespaudos, teismų 
ir valstybinio valdymo ko
medijų, iškėlimas iš pat gi
lumos priešgįnybių tarpe 
turtų augimo, civilizacijos 
užkariavimo ir augimo elge- 
tystės, laukinumo bei bar
bariškumo ir darbininkų 
klasės kančių; iš kitos pu
ses — nuolanki, nusižemi
nanti išpažintis “nesiprie
šinti piktam”, priespaudai. 
Iš vienog pusės— blaiviau
sias idealizmas, plėšimas vi
sokių kaukių (maskų); iš 
kitos pusės—skelbimas vie
no niekingiausių dalykų, 
kokis tik yra pasaulyje, bū
tent, religijos,—stengimasis 
vieton esančių kunigų val
džios globoje, valstybės už
laikomų, pastatyti doro įsi- 

1q tikinimo kunigus, tai yra,

“MOKSLO” VYRAS
Aš fašistas “mokslo vyras, 
Daug gyvenime patyręs, 
“Mokslo” vyru vadinuos 
Ir prie “baro” zulinuos;

Mano vardas Dominikas, 
Bukaprotis tautininkas.
Bulves* skusdams mokslą 

baigęs, ■ 7
“Real estatą” įsisteigęs.-

“Mūnšainėiį*’
Per nakteles
Prie kazyrių,
Sekas traukti

Nors, tiesa, tankiai pratrau
kiu,

Kaip lemonas susitraukiu, 
Bet aš vilties nenustoju, • 
Vardą “mokslinčiaus” nešio

ju.
Su prasčiokais nedraugauju, 
Prie divorsų patarnauju.
Jei kam reikia liudininko, 
Kreipkitės prie Dominiko.

Kampe “garadžiauš” ant 
“burdo,”

Nors ir yra daug čion b rudo,
Be t “mokslinčiui” tik nu- 

spjaut
Ir su “chamais” ne drau

gaut.
Po “bar-ruimį” slimpinėju, 
žalius žirnius kramtinėju, 
Pirštais laimę vis buriu 
Ir mandrumo daug turiu.

Nosies galas mano buinas,
Riečių galvą, kaip kad kui

nas,
Jei prasčiokas užkalbina 
Ir ponu nepavadina.

Nors ir kelinės nuplyšę,

; > i* <»

kulturizavimas pačio niek- 
šiškiausio
kijos.”

Tai ve 
kainuoja 
žmogų,, kaipo kovotojų. Ir 
taip žiūri į Tolstojų dabar
tine Tarybų valdžia. Jį pa-

padaro—dvasiš-

kaip Leninas ap-
Tolstojų kaipo

nįt, kad iir toks Grigaitis, 
galėtų staugti1 visais kam
pais: Matote, mes pasirašė
me pi’įgŠkąiįnę’ sūtąrtį Jir 
prižadėjome baugiau nebe- 
griėšyti, o bolševikai nesira- 
šo. Reiškia, jie nori karo, 
jie;rengiąsi: prie: karpi, At- 
siMštiį tikėti/
šitam imperialistų melui. 
Dabar jie to negali sakyti.

gerbia kaipo žodžio artistą, i ^P011,0 šventai ištįsę, 
pagerbia jį už visas jo'ge
rąsias puses, bet sykiu nu
rodo ir jo silpnąsias puses 
kaipo kovotojo. Kaip Leni
nas, taip ir .dabartinė Tary- 
’!" 1 1 -V • *1 ♦ • v.l • 1 • • I

Neyalgęs tankiai būnu, 
Bet ‘cigarą rūkSnū.

Apie mokslą daug kalbu,
Nors žinau tik: viens 

viens, tai du.
Iki nosies tik matau,
Bet kalbėti pripratau, 

Apie Rohios Julių carą 
Ir jo; didį/ gatsų1 dvhrą> 
Apie Vytautą, tautos didvyrį,..: 
Jojo didžią Trakų pilį.

Juk man mokslo daug ne-..,.},^ 
reikia,

Nors kaip kas mane ir pei 
kia,

Bet aš nieko neatboju,
Su bobelėms uliavoju. 

Kaip tik grašio aš turiu, 
Tuoj pas šlubę ir duriu, 
Apie “cnatą” jai kalbu, 
Kaip tik esam mes abu.

“Augšto” stono esu vyras, 
Apie bobas daug patyręs, 
Savo vardą šėnavoju 
Ir bolševikus kolioju. * 

Vargo Vaikas.

Kriminališki Demokratų 
Darbai New Yorke

Demokratų partijoj ta pati 
istorija.

Kas negirdėjo apie didžiąsias
žulikystes, kuriomis New Yor- ris 
ko ir Brooklyno demokratiniai vedama dešinioji opozicija 
politikieriai išvien su kontrak- prispyrė Staliną kapitllliuo- 
toriais nušvilpė miestui $29,- ‘ _ ‘ "
000,000, neva prąvesdami nau4 
jas rynas (sursus) ?

Kilus rėksmingiems ] 
čių protestams, būk tai pradė
ta teisminis tyrinėjimas, 
jaus liko išvogta dokumentai, 
iš kurių būtų buvę matyt, kaip 
ant delno, tos suktybės. Lyri
nėj imas buvo vedamas slapta, 
be pašalinės publikos. Vienas 
iš miesto pinigų šmugelninkų, 
J. M. Phillips, šaukiamas kaipo 
svarbus liudininkas, ūmai nu
mirė, būk tai alkoholio persi
gėręs. šiomis gi dienomis Mas- 
pethe, L. -L, N. Y., rado nušau
tą sveikatingumo inžinierių W. 
L. D’Olierį, kuris “perdaug ži
nojo” apie grafterius ir būtų 
buvęs itin svarbus liudytojas. 
Menama, kad ir Phillips ne 
munšainu apsinuodijęs mirė, o 
buvo nunuodytas. Tai būsią 
darbai kokio vyriausio, slaptai 
veikiančio kriminalio politikie- 
riaus, kuris tuo būdu, pasiųsda
mas pas Abraomą vyriausius 
galimus liudininkus, pats tiki
si išvengt bet kokios teisminės 
atsakomybės.

O kur dar New Yorko ir 
Brooklyno gatvių valymo ir pie
no klastavimo šmugeliai, ku
riais demokratų partijos vadai cialistai šitam darbe impe- 
ir vadukai susikuopė milionus rialistams uoliai padeda, 
dolerių? . t ; ;pavyzdi wUmę,Vokietijoj,.

Kalbant gi apie bausmes, tai '
tik vienas

‘ ti.” . Bet visai, nesenai. jis; 
mūmš : iš giluifibs;- šWdibš ' į-i 
kalbinėjo, kad Stalinas esąs 

pi!?’ dešiniausias iš dešiniausių.
Dabar, matote; Stalinas vir-

1Ll0’ to “kairiuoju,”:*© įau; Ryko/
vas amžinai “sudešinėjo.’’ 
Viskas, žinoma, apsivertė 
augštyn kojomis ne Sovie
tuose, bet nelaimingo sma- 
lavirių gazietos redakto
riaus makaulėje.

.Jiems burija uždaryta. «J ' įšiaį 
t; Jeigu Sovietai būtų įausi- |syKį 
sakę > pasirašyti “Kelloggo 
paktą,” tas pats G. būtų

Šimtmetinis L Tolstojaus Jubilėjus

ir

t

Grafterio Nominuotas 
Hooveris

Senatinei rinkimų komisijai 
dabar įteikta dokumentuoti kal
tinimai, kokiomis šmuklerystč- 
mis 1926 metais laimėjo rinki
mus į senatorius Wm. S. Vare, 
Philadelphijos republikoiMi bo
sas. Vien tik jo nominavimas 
j tą vietąj lėšavo apie $3,000,- 
000, kuriuos jam sudėjo Penn- 
sylvanijos valstijos kapitalistai. 
Vare’o agentai surašinėjo var
dus piliečių, kurie buvo jam 
priešingi;! tų piliečių vardais 
mokėjo rinkiminius mokesčius 
(poll tax’us), o Vare’o pasam
dyta šaika, sulig tų vardų ir 
mokesčių kvitų, po kelis kartus 
balsavo įvairiose to paties mies
to dalyse, be pačių piliečių ži
nios. Vare’o peniukšliai, be to, 
tūkstančiais pirko balsus nu
puolusių piliečių, sužiniai par
siduodančių. Papirkti Vare’o 
pakalikaį^buvo važiojami gink
luotais automobiliais iš vienos 
miesto dajies į kitą ir pakarto
tinai balsavo po dešimts ir dau
giau sykių. Vare’o priešiniu- j 
kai buvo šaudomi ne tik iš re- O šiandieną per buržuazijos

Kodėl Sovietai Sutinka 
Pasirašyt Kelloggo Paktą?

Taip, Sovietai pasmerkė 
imperialistų machinacijas 
su “Kelloggo paktu/’ tačiau 
jie sutiko jį pasirašyti. So
vietai aiškiai išdėstė savų 
poziciją tą paktą pasirašy
dami. Jie ir pasirašydami 
šakė, kad tai yra imperialis
tų sumanymas apgauti dar
bininkų klasę, kad “Kellog
go paktas” neprašalins/ka
rų, kad imperialistai, pasi
rašę šitą “paktą,” nei ne
sapnuoja apie nusiginklavi
mą. Priešingai, jie, dar 
smarkiau ginkluosisJ O so-

y • f v< • i i I • tttik vienas kitas raštininkėlis •] . .s,;. ,< ■
bei inspektoriukas pasirinktas, dar pastatykite mūsų paf- 
kaipo atmaldos ožys, ir pasodin- tijų prie valstybės vairo!

T

tas kalėjiman, kad pridengt nuo 
žmonių akių tikruosius politi
nius vagis, kurių, žinoma, ne
pasieks kapitalistipės teisybės 
ranka. . /

Dar nėra užmiršti ir šimtai 
patriotų, kurie, laike pasauli
nio karo, neva tarnaudami sa
vo šaliai už dolerį į metus, pri
siplėšė šimtus tūkstančių ir mi- 
lionus dolerių begėdiškiausiais 
šmugeliais. Ir demokrato pjjez. 
Wilsono valdž.ia nenubaudė nei 
vieno iš tų stambiųjų rakalių.

Kas Jais* Įtikės?

Kiekvienas darbininkas, ku- 
.rjs savo galvos kiauše nėšio j a-

Rugsėjo 10 d. sukako ly
giai šimtas metų nuo gimi
mo garsaus pasaulinio rašė- 
jo Levo Tolstojaus. L. Tol
stojus visame pasaulyje 
skaitėsi žodžio ‘Artistas. 
Prieš jį, kaipo žodžio artis
tą, visi lenkė gąlvas, nes 
Rusijos carai buvo jam su
teikę “ypatos nepaliečiamy- 
bę”, jį niekas negalėjo areš
tuoti ir į kalėjimą įmesti, 
nepaisant ką jis pasakyda
vo arba parašydavo. Jis 
yra parašęs daugybę kny
gų, sceniškų veikalų, ir yeik 
visi jo' raštai; yra išversti į 
daiigybę įvairių kalbų.; Kai
po rasėj ą-artistą jį skaitė 
žymiausiu visame pasauly
je fį G h-J

Apie jo raštus čia nera
šysiu. Tik tiek reikia pa
sakyti, kad įsisteigus Rusi
joj Tarybų valdžiai, jos 
priešai pradėjo per spaudą

bų valdžia, kuri iškilmingai 
apvaikščioja i Tolstojaus 
šimtmetines sukaktuves gi
mimo dienos, neparodo fa
natizmo, nepasmerkia žmo
gų abelnai vien tik todėl, 
kad jis šalę gerųjų pusių 
turėjo ir blogąsias. Nepra
keikia jį taip, kaip caro lai
kais prakeikė dvasiškija. ir 
atmetė nuo bažnyčios, kaipo 
eretiką, kaipo velnio apsės
tą žmogų ir nepasiduodantį 
dvasiški j ai iš jo tą velnią 
išvaryti. Tarybų valdžia ir

i t

'i t.
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si ne kokią buizą, o 'srtiegenis, būbnyti, kad tarybinė val- 
žino iš patyrimo, jog kaip Hoo- 
verio, taip Smitho prižadai yra

džia visus Tolstojaus raštus 
ne tik kad uždraudė žmo-

veiverių, bet ir iš kulkosvai- laikraščius ir per radio, lygiai !nistų) Partiją dabar, rinkimų
JrStti i M ..1^ J „ _ - .1_______  1_____ A_____  1____ • • 11*1 1 I • ■ • . . -

tik šake ant vandens rašyti. nėms skaityti, bet ir sudegi- 
JĮe^u ;yra kapital u j.r grąfte- n pasielgė Haįp, ^kąito ink- 
nų; kandidatai į vyriausią sa- - • -*
lyjė valdžios vietą; o -kėnio veži
me važiuoja, to ir giesmę gie
dos, yis tiek, ar bus išrinktas 
vtepaš ar kitas. Nesipyksta su 
tosx rūšies sutvėrimais ir vadi
namoji “socialistų’’ partija.

Tatai žinant, kiekvienas, kas 
tik myli teisybę, privalo remti 
Amerikos Darbininkų (Komu-

džių. Du žmonės nukauta, dau- 
gelis sužeista.

Ir tas Pą. rąpublikonų par-

demokratų, lygiai repųblikonų] vajaus eigoje, ir laike ateinan- 
partijos generolai, nerausdami, čių balsavimų. Jai niekas dau-

.. .. . , (būbnįja ir pliekia.: mes suteik- .gįau nerūpi,.tik:dąt’bimhkiskoji
tijos bosai?, Philadelphijos gat-jsime jums teisingą-valdžią', tik teisybė ir darbo minių'gerdvė.1

juos visus surinkus naujai 
išleido, perspausdino ir iš
leido tuos, kurie buvo neiš
leisti, surasti : 
se. 1

Negana to. Dabar Rusi- ris tik ją užsitarnauja ne- 
joj rengiamas didžiausis ap-! paisant, kad jis ir kitaip 
vaikščiojimas paminėjimui . mąsto, , kitaip elgiasi, negu 
šimtmetinių sukaktuvių jo komunistai. Tolstojus kaip 
dienos gimimo. Steigiamas tik ir buvo vienas tų. Jis 
jo vardu muzėjus. Jasnaja 
Poliana,. kurioj jis gyveno 
ir kurioj palaidotas, val
džios apžiūrėta įr laikoma 
kaipo viena istorinių vietų. 
N et i kai; kuriems j o šeimy
nos, .narių valdžia pensiją

._ __ _ abelnai komunistai neužsi-
rankraščiuo- krėtę fanatizmu, jie atiduo

da kiekvienam pagarbą, ku-

Sako,- Jai Balsai Liepi ą 
Nužudyti Motiną

•♦(••i

pasKyty.
Taip tai pirmiau rašė, ka

pitalistine spauda apie Ta-

smerkė visa tai, ką matė 
bloga, jis protestavo prieš 
kiekvieną priespaudą, prieš 
kiekvieną skriaudą, jis skel
bė, kad visi žmonės broliai, 
jis protestavo ir :prieš dva
siški ją, kuri tarnaują kapi- 

" | talistų klasei, tuo pačiu 
sykiu skelbė, kad ir paverg
toji klasė nesipriešintų val
dančiajai, nekeltų riaušių,

kuj ] in - taip >dabar • i Tarybų 
vajdžiaf elgiasi su Tolstojaus 
raštais ir jo atmintimi; 1

Bet kaip darbininkiška 
valdžia abelnai ;žiūri į Tol
stojaus nbopėlnus? Ar jį 
pripažįsta tyriausiu revo- 
liucioriieriun^ ir todėl dabar'

, taip pagerbia?
Visi gerai žinome, kad di

dysis darbininkų vadas ir 
revoliucionierius Leninas 
labai gerbė klasikus. Jis 
labai mėgo, skaityti Puški
no, f Tolstojaus, Gorkio ‘ir

z X i 7 • ’X ’ • * r*- *

vizicijos laikais \ ųvasiškija 
elgdavosi su jai nepatinka
mais raštais. Mat, priešų 
spauda gerai žinojo, kad 
Tolstojus buvo garsus visa-. z ___ v
me pasaulyje, jį visi gerbė, | daugelio » kitų" raštus. Jis

Tolstojų, kaipo žodžio ar
tistą, labai gerbė. '■ Bet kai
po 1 Į asmenį, revoliucionie
rių,’kitaip žiūrėjo. Ve kaip 
Leninas piešia Tolstojų. '' 

“|s vįėnbs . pusės—genia-

prieš jį galyas lenkę, tai 
dabar tikėjosi, jog pra
nešus, kad Tarybų val
džia jo raštus sunaikino, 
galima bus prieš ją sukelti 
žmonių neapykantą. Tuo 
tarpų Tarybų, valdžia nę tik 
jo raštų1 nėhaikino, bet" dar

nekovotų,prieš ją. Jis tikė
josi abi klases—išnaudotojų 
ir išnaudojamųjų, geruoju 
sutaikyti ir jis lošė taikos 
apaštolo rolę. Ve į kur jo 
buvo visa klaida, ries kiek
vienas revoliucinis' darbi
ninkas gerai žino, kad šios 
dvi klasės nesutaikomos, 
kad tarpe jų ėjo, eina ir eis 
kova, kol jų viena turės ga
lutinai išnykti.

Tikybos klausime Tolsto
jus irgi nebuvo tokiu ereti
ku, kaip jį rusų dvasiškija 
paskelbė. Jis tikėjo į die
vą, tikėjo į Kristų, jieškojo 
Kristuje’pagodos, Joet kovo
jo prieš bažnyčią, prieš dva
siškąją, kuri iš dievo ir Kri
staus daro sau gerą pelną 
ir mulkina žmones. Kuri, 
pagęlba dievo, pagelba Kri-

CHICAGO.— Panelė Ade
laide Bradley, 43 metų am
žiaus, tapo suareštuota už 
nužudymą savo motinos, 70 
metų amžiaus.

“Balsai prie langų 
kad mano motina turi būt 
nužudyta”, duktė aiškinosi į!;'1 
policijai. “Aš nenorėjau/1 
kad ją kas nors kitas nužu-?/J'i,u* 
dytų, tai' aš pati ją nužu-'‘y1)‘}1 
džiau.”

Daktaras policijai paša-11 •
kojo, kad panelės Bradley 
nervai suirę; jis ją gydęs Z ( 
per kelis mėnesius. ’ '.i'A »

lįs ;'2įod?io ąiįtis.tįąš,v suteikę^ Lstaųs, palaiko darbininkus 
lie tik rusiško gyvehimo pa- priespaudoje. Jis reikalavo,

kad dvasiškija skelbtų tik
rąjį dievo ir Kristaus mok
slą, paremtą meile, brolybe 
ir lygybe. į

Tolstojus buvo priešingas 
privatinei nuosavybei, jis 
savo dvaro žemę buvo išda
linęs valstiečiams. Bet prie- 
šingas buvo ir tos nuosavy
bės konfiskavimui, kaip kad 
padarė Tarybų valdžia. Jis ■ 
norėjo, kad visi turtingieji ' 
pasidalintų savo turtais su 
beturčiais, kad stambieji 
dvarininkai išdalintų s^vo 
žemes bežemiams geruoju, 
be jokios prievartos. O to 
niąkad nebuvo ir nębus. i 0-fcĮj 

švenčioniškis.

».b
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RINKIMU VAJAUS KAMPELIS g
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

Puslapis Trečias
j

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

kuopos

E 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

“LAISVE

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

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

IMO GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y

Telephone, Greenpoint 2372

s.

kuri man 
15 metų, 

Bemokslei, 
į ją nau-

geriausias pagelbėtojas. 
prietelius ir draugas.

veiki-
dalinai

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile' 
reikalui esant, jis bus jū 
sų

LIETUV1ŠKALANGLISKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

organizaciją 
linksmybių, 

tik rūpi darbininkų 
už geresnį

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel. Lackawanna 2189

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

West of Times Squar. 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

WILKES-BARRE, PA.
I

Rugpj. 26 d. įvyko jaųnuo-J 
lių SLA. 361 kuopos išvažia-j

jeigi Jie yr .
Iljfo> tp 
r.n. .g.,

$1,000 riK U2 60 CEN.
Atsiųsk 60 centą, tai gausi visokį, 

stebuklingų tolių vertės* tūkstan^ 
lolerių Ką rūkstantis Ink • 
rnogu HlAkla 

nor> 
r<,k

pratinuosi su ja dirbti ir tuoj kutinį sekmadienį suširinki- 
atsimokėsiu draugarps su apy- muose, kurie įvyksta po sekan- 

is rašiliė- čir- adresrt: St. Laurent St., 
Market place 12 ai Dabar pir-

saka ar šiaip 
liais.

CASTON ROPSEVICH

Šią padėkavonę rašau jau'mas susirinkimas įvyks rugsėjo 
nauja 
damas 
seksis man ant jos sėkmingai 
dirbti ateityje, lai sprendžia iš 
pirmų žingsnių “Laisvės” re
dakcija ir drg. šolomskas, ku
ris geriausia gali nulemti per
spektyvą.

Senąją mašinėlę, 
teisingai ištarnavo 
padovanojau drg. 
Jeigu jinai susidės 
jas liaukas, galės rašyti, kaip 
iš pypkės, dar kitą 15 metų.

Ačiū draugams ir draugėms 
Jeigu šį kartą žmonės bal-'ne tik už mašinėlę, bet ir už 

suoja už Partiją, tiktai vaduo-j prašalinimą iš mano galvos to 
taciją ir propagandą, kad pa- damiesi momento ūpu, o nėra: kirmino, kuris kvaršino man 
dėt darbininkams organizuo- giliau įsitikinę, tai nėra jokio galvą su tuom nelemtu kian
tis į kovingas industrines uni- užtikrinimo, kad jie ir kituo-jsimu: iš kur teks susikrapšty- 
jas ir kad atvest visus klasi- se rinkimuose balsuos už tą'ti liek kapitalo, ' kad įsigyti; 
niai sąmoningus proletarus įl Partiją. '

Rinkimų Kampanija ir 
“Daily Worker”

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija drauge su 
rinkimų vajum varo ir kam
paniją už savo organo “Daily; 
Workerio” užrašymą kuo di
džiausiam skaičiui darbo žmo
nių.

Vienas vajus papildo kitą.
JComunistai varo rinkimų 

kampaniją tuo tikslu, kad da
ryt revoliucionierius per agi-

didatus Fosterį į prezidentus; 
ir Gitlowa į vice-prezidentus 
bus paduota 100,000 balsų iri 
tuo pačiu žygiu gauta “Daily 
Workeriui” 10,000 naujų skai-l 
tytojų. Tai būtų didesnis lai-l 

! mėjimas, kaip kad mano Dar
bininkų Partijos Pildomasis 
Komitetas, negu kad gaut 
250,000 balsų, o negaut “Daily 
Workeriui” naujų skaitytojų, j

mašinėle, bepraktikuo- 
jos mechanizmą. Ar

30 d., 1 vai. po pietų, čia kaip 
tik proga stoti į 
po vasaros įvairių 
Ir kam
švietimas ir kova 
gyvenimą, tai visiem labai pa
tartina stoti į Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją.

Jaunas Proletaras.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

niai sąmoningus proletarus į1 Partiją. Tačiaus, jeigu, pav.,1 naują mašinėlę? I
Darbininkų (Komunistų) Par-Jrinkdamas Darbininkų Parti-) Tačiaus draugams turiu pra- - 
tiją. Į jai piliečių parašus, užrašysi nešti, kad, sąryšyje su padė- ”

Įtikint darbininkus, kad jie) bent -vienam iš 20 pasirašiu- kavone už šią dovaną, mano 
balsuotų už mūsų Partijos šių “Daily Workerj,” tai pa- karjera dar i 
fr^indidatus, yra labai svarbus j gilinsi jo klasinį susipratimą, aš nesijaučiu atsilyginęs su! 
cfalykas ir pareiga. I ir jis veikiausia bus mūsų! jumis vien ačiū už tai pasa-l

Bet komunistų kalbėtojų pa-) žmogus ir sekamuose rinki-j kęs. Aš jausiuosi pilnai su 
sakytos prakalbos laike rinki-'muose. 
mų vajus gali būt greit už
mirštos tūkstančiuose darbi
ninkų, jąsias girdėjusių. Neti 
tie žmonės, kurie, mūsų kalbė- 
tojų įtikinti, balsuos už Dar
bininkų Partijos kandidatus, 
ga4i paskui vėl nuošaliai pa
silikt nuo revoliucinio savo 
klasės judėjimo.

Tačiaus, jeigu jūs užrašysi
te “Daily Workerį” darbinin
kui, tai labai galimas daiktas, 
kad jis, beskaitydamas komu
nijų organą, įsitikins teisingu
mu mūsų Partijos principų ir 
taktikos ir pats taps komunis
tu.

Leiskime, kad ateipančiuose 
rinkimuose už komunistų kan-

Socialistų Partija, dalyvau
dama rinkimų kampanijose, 

'visą savo pasisekimą matuoja 
į tiktai skaičium jai atiduoda- 
i mų balsų, kurie yra labai ne
pastovūs ir keičiasi iš metų į 
metus.

Darbininkų (Komunistų) gi 
Partija savo rinkimų kampani
jas visuomet jungia su pama
tine klasine agitacija ir pro
paganda, daugiausiai atsi
žvelgdama į ateitį, į nuosakų 
plėtojimą revoliucinio darbi
ninkų judėjimo.

Viena iš geriausių priemo
nių, to tikslo besiekiant, yra! 
“Daily Workerio” platinimas.

nu apimtas % Jeigu tokiam tmop 
r auksini kalną parodytum, tai ia 
irtlonesnė būtų sveikata, negt

.ūksi, kalnas. Taigi jeigu jauti.- 
esąs apimtu kokių nors nesmagu^,, 
ai greit reikalauk mūsų vaistžolh 
mo bile vienos žemiau pažymėtu 1 
.m it atgauk savo sveikatą

Vaistžolės yra nuo sekančių ugk 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečn 
skaudėjimo, patrūkimo, dusui- 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo p 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, . 
kitų ligų Atsiųsk 60c. tai gan
raistžolių, kurios jums sugrąžo
sveikatą, panaikins minėtas ligas. .

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaut 
mūsų gausius raistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų h 
ga yra labai blogas dalykas, bet mb 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 

1 gal kelią ir suteikia žmogui ramumą
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūs^ 

žolių ir knygų katalogą Reikaling 
mūsų žolių ’pardavinėtojai oiAunv* 
miestuose

M. ZUKAB IS
12K Gillet 8t„ Spencerport N. Y

Kas su Angell Bieliausku bizni 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. 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 pasa
kysite. Manau, kad būsitė užga
nėdinti. • . > ■ ! ■' ;

vimas ant Lake Silkworth. 
Nors diena išrodė nelabai gra
ži, bet išvažiavimas pavyko’ 
gerai, iš ko jaunuoliai turės, 
pelno. ;

i Ketvirtą valandą po : pietų 
) prasidėjo prograpia. Pirmi- 
Į niųkė A. .Kasperiūtė paaiški
no, kas bus veikiama, ir per-j 

nepasibaigė ir stat® kalbėti A. Aimutį, jau-r 
an'nUoliu finansų sekretorių.'' 

Draugas Aimutis kalbėjo apie 
organizavimą jaunuolių -irkadj 
jaunuoliai gali didelį darbą at
likti del Susivienijimo. Taipgi 
kalbėjo drg. J. Ruzgis, J.l 
Stankevičius, jaunuolių organi
zatorius iš 35 kuopos, K. De- 

j mikis ir ir M. J. Kvietkus. Vi-! 
si draugai pasižadėjo remti', 
jaunuolių kuopą.

Toliaus buvo jaunų mergi
nų, jaunų vaikinų ir vyrų1 
lenktynės. Buvo paaukoti1 
du “keiksai,” kurie laimėti at-1 
minus, kas po jais randasi.

Aldona Kasperiūtė.

Aš jausiuosi pilnai su 
jumis atsilyginęs, kuomet pa
rašysiu bent kelias apysakas. 

Širdingai jums ačiuodamas, 
Jūsų,

Senas Vincas.

MONTREAL, CANADA
Šis

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4tb Avė. ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro.
Nedėliomis: 9 iki 4 po vietų.

tas iš ALDLD. 137 
gyvavimo

ALDLD. 137 kuopos 
mas vasaros laike buvo
apmiręs, nes nebuvo galimybės 
vienybėje veikti už tat, kad į 
susirinkimus nariai labai ne- 

į skaitlingai lankydavosi. Dau- 
| gelis narių laiką praleisdavo 
visai beprasmiai, kur nors pa- 
vėsiaudami, neatidedami keletą 
valandų į mėnesį del atsilanky-' 
mo į susirinkimą. Tuo būdu 
nebuvo galimybės mūsų kuopąi 

'suruošti koks nors piknikas ar 
šiaip koks nors išvažiavimas. 
Už tai draugams nariams ver
tas dalinai ir papeikimas.

Bet dabar, draugai, jau bai
giasi tas pavėsiaVimo laikas. Ir 
užstoja, galima sakyti,' orgariU 
zacinis veikimo laikas, ruduo.

Kaip buvo pranešta draugo! 
; Mažeikos, kad jis atsilankys į 
Montrealą su prakalbomis. Tas 
buvo labai įdomu ir visi dau
giau veikiantieji mūsų kuopos 
nariai laukė atsilankant, nes 
manė, kad mūsų apmirusius nh- 
rius pribudins .iš gilaus letargo 

jg miego ir pažadins prie organi- 
lumm yra I zac^n^° ve^imo- Bet drg. Ma- 
J . o X i žeika pranešė, jog ant pažadėto 

i laiko negali atsilankyti į Mon- 
treala.

Sužinojus, kad drg. Mažeika 
neatvyks, tai ant to laiko A.L. 
D.L.D. 137 kuopa Puošia šokių 
vakarą, kuris įvyks rugsėjo 
(September) 29 d., 7 vai. vaka
re, Belgo svetainėj, 1038 St. 
Catherine st., E. Pats vaka
ras, *del išsiblaškiusio vasaros 
laike veikimo, bus be žymesnės 
programos. Bet ateičiai yra 
planas mūsų kuopos narių tar
pe ruoštis prie perstatymo see- 

<noje kokio nors veikalo iš dar
bininkų gyvenimo ir jų kovos 

■už būvį. Ir jeigu tik visi na
riai pasistengs kiek nors dau
giau padirbėti, tai veikimas eis 
mūsų kuopoje gyvai ir energin
gai. Ir čia kiekvieno nario 
priederme, kiek galint ir laikui 
leidžiant, prisidėti prie mūsų 
kuopos paruošimų, o tuomi kar
tu ir prisidėsite prie darbininkų 
klasės kovos už geresnį būvį.

Kuopoje dabar randasi apie 
60 narių. Bet keletui narių 
neužsimokėjus metinių mokes
čių, gal teks išbraukti iš narių 
tarpo. Čia, draugai, būtų gėda 
išsibraukti iš tokios organizaci
jos, kuri visomis jėgomis sten
giasi darbininkus civilizuoti ir 
vesti prie pasiliuosavimo iš. po 
'kapitalistinio jungo. Ne tik 

mokesnius narių 
bet ir stengkimės, 

ir jie patys vargu to benorėtų.)draugai, gauti daugiau naujų 
Atskirai padėkavoti visiems narių, kad išplėsti mūsų orga- 
per laiškus vėl daug laiko nizacijos veikimą. Ir visi su 
užimtų. pasiryžimu ir energija stokime,

LIETUVOS KOMUNISTU PARTIJOS
DEŠIMT METU SUKAKTUVĖS

Automobiliy Mokykla riSožusamSoi™, u 
* apie elektrą, važiavimą ant viso

kių kainų mašinų ir ant Fordo 
! Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri 
yręs instruktorius L. TIKNEVI 
MUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt*

^Rugpjū čio men. Lietuvos 
Komunistų Partijai sukan
ku lygiai dešimts metų. Tie- 

1 sa, L.K.P. įkūrėjai jau senai 
kovojo, sykiu su Rusijos 
bolševikais, prieš carizmą ir 
buržuaziją. Dabartiniai L. 
K. P. vadai Z. Aleksa (An- 

i garietis) ir V. Mickevičius 
(Kapsukas) ir kt. jau per
ėjo daug Rusijos kruvinojo 
caro Mikės kalėjimų, tapo 

į ištremti į Sibiro katorgą, 
buvo žiauriai persekiojami. 
Tik Rusijos darbininkų ir 
valstiečių pergalė atidarė 
katorgų ir kalėjimų vartus.

Fiziniai sukankinti, su- 
vargę, bet dvasiniai revoliu- 

I cionieriai-milžinai atsidūrę 
1 ėmėsi darbo. Dirbda
mi Rusijos revoliucijos už- 

• kariavimų tvirtinime, da
bartiniai LKP vadai, neuž
miršo ir Lietuvos. Lietuvos 
darbo mases slėgė vokiečių 
žandarų ir dvarininkų le
tena, lygiai taip, kaip rusų 
faraonų letena.. ,

( Darbininkų ir valstiečių 
i mases pradėjo bruzdėti i r 
I Lietuvoj. Lietuvos socialde
mokratų partija, kuri gyrė
si esanti darbininkų vadovė,, 
susibičiuliavo su dabartinės 
fašistų valdžios šulais Lie
tuvos Taryboj (Smetona, 
Kairys ir k.) ir vieton vo-

1 kiekių buržuazijos ir baro
nų Saldžios, pradėjo tverti, 
dar tada nusususių, Lietu- 

|vos buožių ir buržujų val
džia. Geresni žmonės ap- 
leicro socialdemokratų parti-

IX
Darbininkų ir valstiečių 

kovos vadovavimui susior
ganizavo tikra Lietuvos 
darbininkų klasės vadovė 
.Lietuvos Komunistų 
įk, kurios priešaky
.Lietuvos Komunistų Parti
ja, kurios priešaky stovėjo 
d. d. Angarietis, Kapsukas, 
Eidukevičius ir kiti.

Nuo 1918 metų LKP. per- 
gyveno įvairius momentus 
ir didelius smūgius. Daug 
jau LKP. vadų ir narių,

buržuazijos ir fašizmo tapo 
išplėšti iš kovojančių eilių 
(drg. K. Požėla, J. Greifen* 
bergeris, Giedrys, Čiornas, 
Melamedas ir k.). Bet gi 
per 10 metų sunkaus kon- 
spiratyvio (palėpes) darbo 
LKP. žymiai išaugo ir su
stiprėjo. Įtaka plačiose 
darbininkų masėse vis didė
ja. Po LKP. vadovavimu ir 
Lietuvos Komunistine Jau
nimo Sąjunga išaugo. „ 
.vienos pusės
partij os pagelbininkė-rezer- 
vas, iš kitos, kuo toliau, tuo 
vis labiau tampa darbinin
kų ir valstiečių jaunimo va
das.

10 metų sukaktuvėms 
Liet. Kom. Jaunimo Sąjun
ga duoda L. K. Partijai dor 
vaną—visus geresnius savo 
narius pervesdama į LKP. 
eiles.

Mūsų Vėliava

Vieša ir Širdinga 
Padėkavonė

perRugsėjo 2 d., 1928 m 
“Laisvės” pikniką, Cambridge, 
N. J., drg. P. M. šolomskas iš 
Brooklyno įteikė man naują 
rašomąją mašinėlę.

Nudžiugau gavęs tokią pui
kią ir reikalingą man dova
nėlę ir, nežinodamas, kam už 
tai paačiuoti, kreipiausi prie 
drg. šolomsko su klausimu, 
kad pasakytų, kas ir už ką ?

Tai drg. A. Gilmano pasi
darbavimu draugai apdovano
jo mane su taip man reikalin
ga dovanėle. Draugas šolom
skas pridavė ir sąrašą tų drau
gų, kurie nupirko tą dovanė
lę. Tačiaus nematau reikalo (užsimokėti 
jų vardus viešai skelbti, nes! priedermė,

per laiškus vėl daug laiko nizacijos veikimą. Ir visi su 
užimtų. pasiryžimu ir energija stokime,

Todėl visų tų draugų, ku- prie darbo, prie darbo svarbaus 
riuos pažįstu ir kurių nepa
žįstu, meldžiu priimti nuo ma- mo iš vergijos, 
nęs širdingiausią ačiū už tą 
dovanėlę, kuri man taip labai ALDLD. 137 kuopą, galite pri
buvo reikalinga.

riuos pažįstu ir kurių nepa- darbininkų klases pąsiliuosavi-

Draugai! Norintieji įstoti į

Dabar tik sirašyti kiekvieno menesio pas-

Po Gaisrui Išpardavimas 
FornišiuFIRE SALE

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
: pasirinkite, kas jums reikalinga

MACYS BROS. FURNITURE CO.
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name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom

Caro valdymo laikais Balta
rusija buvo viena labiausiai at
silikusių Rusijos valstybės kam
pų. žemė čia smiltinga, neder
linga, valstiečiai buvo neturtin
gi, tamsūs. Caro valdžia, kaip 
ir visur, vedė čia rusinimo po
litiką, nei maž nesirūpindama 
apšvitetos pakėlimu gimtojoj gy
ventojų kalboj.

1917 m. sugriuvo caro sostas, 
darbininkų ir valstiečių valdžia 
atnešė laisvę, bet Baltarusija 
dar kelis metus negalėjo pasi
naudot tąja laisve, nes dar ėjo 
karas tarp lenkų ponų ir So
vietų; lenkų ponams rūpėjo ne
prarasti dvarų, kurių daug jie 
turėjo Baltarusijoj; užtai jie ir 
puolė ’ Sovietų Sąjungą. Tik 
1920 m. lenkai buvo išvyti iš 
Baltarusijos, bet lenkų ponams 
su veiklia vakarų imperialistų 
pagelba pavyko pasilikti vaka
rinę Baltarusijos dalį, kuri ir 
šiandien dar velka sūnkų lenkų 
jungą.~

Didesnė Baltarusijos dalis li
ko Sov. Sąjungoj. Čia susida
rė savistovi Socialistinė Balta
rusijos Sovietų Respublika, ku
ri, kaipo lygi, įeina į bendrą 
Soc. Sov. Respublikų Sąjungą. 
Dar tik 8 metai eina Baltaru
sijoj Sovietų kūrybos darbas, 
statyba naujais pagrindais, ko
munistų partijai vadovaujant.

čia Baltarusijai ateina į pa- 
gelbą visa Sov. Sąjunga. Iš 
Sąjungos lėšų duodama jai pa- 
šelpa. Taip, šiais metais pra
monės statybai Baltarusijoj Są
junga duoda 13 mil. rub. Duo
da ir kitiems reikalams, kur sa
vo lėšų neužtenka.
, ' Su pramone»tampriai suriš
ta 'elektros gamyba. Nuo per
nai metų netoli Oršos pradėta 
statyti galinga elektros stotis 
Osinstroj, kuriai sunaudojamos 
durpės. Osinstroj padidins 
elektros kiekį Baltarusijoj 500 
proc., o drauge ir papigins ele
ktros energiją. Oršos, Vitebs
ko ir Mogiliovo apskrityse nu
matyta statyt visa eilė fabrikų, 
kuriuos varys Osinstrojo elekt
ros energija. Osinstrojo pasta
tymas turi kainuoti 10 mil. rub., 
9 mil. duoda Sąjunga.

Statydama fabrikus, Sovietų 
valdžia neužmiršta pagrindinės 
šalies, ūkio dalies, žemės ūkio. 
Valdžia deda visas pastangas, 
kad' pagerinus ■ žemės ūlcį. Ir 
Čęv šiais metais Sov. Baltarusi-

savo
dar vystosi ir 
baltarusių kul- 
Prįe instituto 
sektoriai—len-

8KAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

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

“BALSĄ”

S. Matulaitis
(“Raudonasis Artojas”)

NEW YORK OFFICE 
1328 Broadway 

436 Marbridge Bldg.

rybą Sov. Sąjungoje, 
net karu ir verčia __ .__ _
daug lėšų leisti armijos užlai
kymui. Bet, nežiūrint visų tų 
kliūčių, Sovietų valdžios pastan
gų vaisai jau matomi. Ir ma
teriale ir dvasinė kultūra Sov. 
Sąjungoj jau žymiai pakilusi. 
Nemaža dar reikės padirbėti, 
kol Sov.. Baltarusija drauge su 
kitomis Sov. Sąjungos respub
likomis prieis prie idealės tvar
kos, prie komunizmo, prie ku
rio nuosekliai veda komunistų 
partija.

Gerbiami draugai ir drau
gės, nepraleiskit veltui laiką. 
Dabar puikus laikas pradėt 
darbuotis. Pradėki! lankyt su
sirinkimus skaitlingai, ypač į- 
sitėmykit dieną, kurioj aš kvie
čiu jus atsilankyti. Dalyvau
kite kuo skaitlingiausiai. ___ 
siveskite ir naujų aplikantų 
prisirašyti prie kuopos. Susi- 
rinkiihaš įvyksta nedėli’oj, 16 
d< rugsėjo, Lietuvių Svetainėj, 
9 vai. ryte. Susirinkimas bus 
svarbus, nes, pirma, gausite

buvo įdėta 7,064,000 
buvo įdėta 14,249,000 
buvo įdėta 21,903,000 
bus įdėta 26,729,000

1925- 26
1926- 27
1927- 28 
1931-32

GLOBE čeverykus iš
dirba Bridgewater Darbininkų. 
Kooperatyve Draugovė, kurioj 
dalininkais yra virš 600 lietui 
vių darbininkų, gyvenančių 

Lietu-

Duosniai subsidijuojama že
mes ūkio melioracija duos žy
mų dirbimui tinkamo žemės 
ūkio ploto padidėjimą ir tuo su
mažins ūkių susmulkėjimą. Bet 
augant žmonių skaičiui, gyven
tojų daliai visgi prisieis kur ki
tur ieškoti galimybės suvartoti 
savo darbo jėgą. Gal prisieis 
organizuot ir emigraciją į kitas 
Sov. Sąjungos vietas, kur yra 

žemės ūkiui

Jungtinėse Valstijose 
voje.

socialei apsaugai, 
poilsio namams, pašalpai mote
rims prieš ir po gimdymo, su- 
sirgusiems algoms apmokėti, 
pasiųstiems į sanatorijas ir ku
rortus užlaikyti, o taipgi senų 
ir invalidų užlaikymui. Darbi
ninkai tedirba 8 vai. per dieną, 
palengva vykinamas perėjimas 
prie 7 vai. darbo dienos.

Pramonės statybon kasmet į- 
dedama vis didesnės pinigų su
mos .

Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus 
kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai

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

sudarė 256,280,400 
prieškarinius rublius 
sudarė 306,125,000

prieškarin. rublius

pb didelę knyga šių itietų lai- ūkininkaitės tupjaus mus, tar 
dos, /‘Ugnyje” ;\ntra, tai busj nąites, atskirdavo, mes ture- 
nominacijos ALDLD, Centro 
Pild. Komiteto 1929 metams, 
nes yra blaškos ir būtinai tu
rime tą darbą atlikt sekančiam 
susirinkime. Yra ir daugiau 
svarbių reikalų, kuriuos šiame 
susirinkime turėsime apsvars-

KAUNAS.— Sena mote
riškė šoko nuox Aleksoto til
to Nemunan. Išaiškinta, 
kad ji skandinosi dėl netur
to; Esanti menkos sveika
tos, negaudama darbo, neiš
simaitinanti. Jai buvo su
teiktai pągęlba < ir gyvybei 
pavojus‘ pašalintas. . ■v

Sov. Baltarusija jau toli nu
žengė ir kultūros srityje. Pir
ma Baltarusija neturėjo nei 
vienos augštosios mokyklos, da
bar turi jau 4 (Valstybinis 
Universitetas, Komunistinis 
Universitetas, žemės ir Miškų 
Ūkio Akademija ir Veterinari
jos Institutas). šiais metais 
pradėta statyti nauji - universi
teto rūmai, geriausi visoj Są
jungoj, Reikalingą statymui 
sumą (5 mil. rub.) duoda Są
junga iš savo lėšų. Be to, Bal
tarusija turi ir savo mokslo 
akademiją, kuri 
vadinasi kol kas 
tūros institutu, 
yra du tautiniai 
kų ir žydų ir dvi tautinės ka
tedros—lietuvių ir latvių istori
jos. Įsteigtas 1922 m. institu
tas dabar išaugo į didelę rim- j 
tą mokslo tyrinėjimo įstaigą.

Be to, Baltarusijoj yra 32 
technikumai, 30 profesinių mo
kyklų ir 15 mokyklų,’ruošiančių 
jaunimą į darbą .fabrikuose.

Baltarusių littefatūra išbujo
jo ir > įleičĮo ’• j-au gilias\ šaknis 
tarp darbininkų irY valstiečių. 
Valstiečių* laikraščio \ “Belarus-, 
kaja Vioska” tiražas- paskutiniu

•INO

1926- 27 m. išleista 20,810,000 rub.
1927- 28 m. išleista 25,320,000 rub.

Iš~Sąjungos švietimo reika
lams Baltarusija kasmet gauna 
5—7 mil. rub.

Tiesa, pradžios mokyklas dar 
lanko tik 74.60 proc. vaikų, bet 
per kelis metus manoma pasta
tyt dalyką taip, kad visi vaikai 
lankytų pradžios mokyklą. Daug 
padaryta ir beraštės likvidavi
mui. Dar 1920 m. iš kiekvieno 
gyventojų tūkstančio mokėjo 
skaityti ir rašyti gimtąja kalba 
tik apie 30 žmnių, dabar iš tūk
stančio vos 410 bemokslių.

Tautinės mažumos taipogi 
aprūpintos mokyklomis su dės
tomąja gimtąja kalba. Turi jų 
žydai, lenkai, rusai, latviai, es
tai.. Ir mes, lietuviai, turime 
10. mokyklų, o ateinančiais me
tais manoma atidaryti dar ke
lios; • ’ '................ '

Baltarusijos respublika, kaip 
ir visa Sąjunga, tautiniu klausi
mu vadovaujasi komunistų par
tijos direktyvomis. Kiekviena 
tauta turi apsisprendimo teisę. 
Visos tautos lygios. Kiekviena 
tauta turi teisę naudotis savo 
kalba ir vystyti savo tautinę 
kultūrą.

Rūpindamasi duoti galimybę 
kiekvienai tautai gauti apšvieti
mą ir plėsti savo kultūrą gim
tąja -kalba, Sovietų valdžia ta
čiau žiūri, kad tai neišsilietų į 
nacionalizmą. Mokyklos jau
nuomenė auklėjama internacio- 
nalėj dvasioj. Nacionalistiniai 
nukrypimai naikinami, tautinė 
neapykanta raunama iš pat šak-

OVER GLOBE 
dirbami per pagerin
tą procesą, vadinamų 
“Goodyea

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eezę” kurpalio (Last), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikti-

Baltarusijoj, kur .yra apie 
80 procentų baltarusių, vyki
nama baltarusizacija (valsty
bės, partijos, profsąjungų or
ganuose, raud. armijoj), bet be 
jokios nebaltarusių tautų ir 
tautinių mažumų skriaudos.

Visa, kas padaryta, kas at
siekta Sovietų valdžios, tai tik 
pradžia, tai tik pirmi žingsniai 
prie to,, ko .siekia ii’ ko, be abe
jonės, pasieks Sovietų valdžia. 
Sovietų valdžios darbas eina be 
galo sunkiomis sąlygomis. Bur
žuazinės valstybės daro visokias 
kliūtis, 'trukdo socialistinę kū- 

Grąsiną. 
Sovietus ■ liūgas tokis’ skirstymas? Vi- 

įsiems reikia priklausyti * prįe 
I darbininkiškų organizacijų ar-i 
ba pašelpinių draugijų ir jei-l 
gu jose kas matosi negera, tai 
visiems bendrai reikia ir tai
syti. čia ne Lietuva, kur ūki
ninkai bei jų vaikai tūri ge
resnes gyvenimo sąlygas, ypa
tingai • buožės, čia visi sun
kiai dirbame, visus lygiai dirb
tuvėse spaudžia, visus lygįai 
išnaudoja, todėl visi—bernai, 
tarnaitės, kumečiai, ūkininkai 
ir ūkininkaitės bendrai turi 
veikti, bendrai kovoti prieš 
bendrą priešą išnaudotoją.
. Jeigu Lietuvoj bernai, tar
naitės ir kumečiai • tamsesni, I 
tai čia nereikia jų už tai 
smerkti. Juk ten jiems moks
las, abelna apšvieta buvo ne
prieinama. Jie negalėjo mo
kyklų lankyti, kaip ūkininkai
čiai ir ūkininkaitės. Mano su
pratimu, tai ir čia ūkininkai
čiai ir ūkininkaitės, įgiję dau-/ 
giau mokslo, daugiau apšvie- 

At-'tos, turėjo ir turėtų lavinti 
tamsesnius—bernus, tarnaites, 
kumečius, bet nesišalinti ;nuo 
jų, kaip pirmiau darė ir< kaip 
daugelis dabar daro. - Gerai 
atsimenūž kad Lietuvoje nuė- 
jus ų pasilinksminimo. vietas,'

Bridgewaetr Darbininkų 
Ko-operatyvė Draugovė

Pranešu visiem savo kostumiari 
ir pažįstamiem, kad aš atitekti 
sokj darbą apdraudos nuo ugn 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi i 
tomobilius inšiūrinu ir taip toli 
Atlieku darbų kuopuikiauskų 
teisingiausiai. Meldžiu atsiiank 
su virŠminStais reikalais, o tiki' 
si, kad būsit užganėdinti..

JOSEPH DABRAVĄįf*
(DOBROW)

Grand SU Brooklyn
Telephone: Stagg 88®l.

tinkamų žemių.
Rūpindamasi valstiečių ūkiu 

aplaidai, Sovietų valdžia ypa
tingą domę kreipia į neturtin
gus valstiečius. Be bendrą pa- 
šelpų ir lengvatų jiems dar tei
kiama ypatinga pagelba. Nuo 
1925 m. iki 1927 m. suteikta 
žemės 16,146 bežemiams ir pri
dėta žemės 57,421 mažaže
miams, viso 1,532,000 hektarų. 
Be to, biednuomenei ir mažaže
miams buvo duota miško ar dy
kai, ar papigintomis kainomis 
už 2,589,000 rub.; duota pasko
los miškui nusipirkt—1,731,562 
rub.

Biednuomenei duodamos len
gvatos mokesčiuose. 1926-27 m. 
tokias lengvatas gavo 211,000 
ūkių. Be to, Sov. Baltarusijoj, 
kaip ir visoj Sąjungoj, Sov, val
džia paliųosuoja 30 proc. bied- 
nesnių ūkininkų nuo valstybinių 
mokesčių.

Per fondą biednuomenei koo
peruoti jau iki 1926 m. buvo į- 
traukta į vartotojų kooperaty
vus 43,391 biednesnių ūkių ir 
7,000 į žemės ūkio kooperaciją.

ja gauna iš Sąjungos 3 mil. 
rub. pašelpos žemės ūkio page
rinimui.

Visam žemės ūkiui pakelti, 
be minėtų jau 3 mil. rub., Bal
tarusijos valdžia šiemet duoda 
4,082,000 rub. dirvų ir girių su
tvarkymui, o už 5 metų ta su
ma, kasmet vis kildama, turi 
siekt 9,730,000 rub. Bet maži 
ūkiai, kokių dabar Baltarusijoj 
yra dauguma, kad ir gauna pa- 
šelpą, neįstengs gerai pastatyti 
ūkį. Tai gali padaryti tik di
deli ūkiai, kurie gali įsigyt ata
tinkamas mašinas, įvesti atatin
kamus pagerinimus. Taigi So
vietų valdžia šelpia jau esamus 
ir kuria naujus sovietų ūkius 
(sovehozus), o taipogi.- duoda 
pašalpą valstiečiams, kurie susi
dėję steigia kolektyvius ūkius 
(kolchozus), .t. y. kuomet kelio
lika mažų ūki’ų: susidėję dirbh l 
išvien, taryturh tai būtų didelis 
ūkis, o paskui jau 
lium. šiemet Sov. 
lektyviams ūkiams 
ve 1,425,000 rub. 
suma kas metai vis

Sov. Baltarusijoj 
padėtis kasmet vis 
pasireiškia jau užsėto žemės 
ploto didėjime.

Bendra žemės ūkio produkci
ja Sov. Baltarusijoj žymiai pa
didėjo 
1924-25

Gerai žinau tas “apšvietos 
mylėtojas,” nes jos vengia pri
klausyti prie darbininkiškų or
ganizacijų ir labai retai pasi-. 
rodo veikime^ todėl ir pasiprie
šinau sakydama, kad neteisy
bę kalba. Nurodžiau, kad 
daugelis dirba darbininkiškose- 
organizacijose ir abelname 
mūsų judėjime kaip tik bu
vusių bernų, tarnaičių ir ku
mečių. Pasakiau, kad ir aš 
buvusi tarnaitė, bėt nesišali-l 
nu nuo draugijų ir darbiniu-! 
kišk o judėjimo. Jos lyg susi-! 
sarmatino ir nukreipė kalbą I 
kiton pusėn.

Iš mūsų tų apšvietą “mylė
tojų,” kaip vyrų, taip ir mote-l 
rų, randasi tokių pasipūtėlių, j 
kurie skaito žemu daiktu pri-: 
klausyti prie darbininkiškų1 
draugijų, kuriose susispietę visi 
darbininkai, ar jie būtų ber-j 
nai, tarnaitės, kumečiai ar ki
ti, ir bendrai veikia del dar
bininkų labo.

Vieni nenori priklausyti prie, 
darbininkiškų organizacijų,' 
kad jose randasi bernai, tar-l 
naitės, kumečiai ir tamsūnai,1 
kaip buvo išsireikšta; kiti, kad 
vienas ar kitas asmuo, pri-; 
klausąs prie organizacijos, as-i 
meniniai nepatinka. Ir cĮel 
vieno ar kito nepatinkamų na
rio smerkia visą kuopą ar or
ganizaciją. .

Mano supratimu, kam reika-j

Lietuvos darbininkų ir kai 
mo biednuomenės dvi

savaitinis. laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
, atskirdavo, mes ture-, 

daVome’’kampe stovėti, o jos 
vaikinams į mus pirštais ro
dydavo. Tokis pasielgimas 
jau skaudžiai į mus atsiliep
davo.

Nieko nesakau apie profesi
onalus arba biznierius, kurie 
trokšta pralobti ir kitiems ant 
sprando atsisėsti (žinoma, ne 
visi profesionalai taip daro). 
Bet ūkininkaičiai ir ūkininkai
tės, atvykę į šią šalį, lygiai 
vergauja, kaip ir tie, kuriuos 
vadina tamsūnais, todėl jie ne-

Piknike, surengtame strei
kuojančių malnierių gelbėji-| 
mui komiteto, kuris susideda 
iš įvairių organizacijų, išgir
dau besikalbant kelias mote
ris apie draugijas, apšvietą ir 
lėtą draugijų veikimą. Gerai 
man pažįstamos dvi ūkininkai-! 
lės, kalbėdamos būrelyje, sa
ko, kad visas veikimo nepa
sisekimas esąs tame, kad-Labai! 
daug tamsaus elemento esą 
kaip Lietuvoj, taip ir čia dar-| 
bininkų tarpe. Tie elementai! 
esą bernai, tarnaitės, kume
čiai ir abelnai dvarų darbinin-

Ekonominė Statyba
Sovietų valdžia rūpinasi pa

kelti šalies ūkį apskritai, bet 
didžiausią domę kreipia į šalies 
industrializaciją, t. y. šalies 
pramonės pakėlimą; aprūpina 
naujomis tobuliausiomis maši
nomis jau esamus fabrikus ir 
stato nemaža naujų. Stato to
kius fabrikus, kurie apdirba 
Baltarusijoj produktuojamą ža
liąją medžiagą. Stato dirbtu
ves, kurios perdirba žemės ūkio 
ir gyvulininkystės produktus: 
spirito varyklas, odos dirbtuves, dar daug tuščių, 
medžio apdirbimo, linų verpi
mo fabrikus ir t. t.

Baltarusijos pramonės išdir
binių vertė 1925-6 m. siekė 96 
mil. 786 tūkst. prieškarinių 
rub., 1927-8 m. jau 123,913,100 
prieškar. rub.

Kasmet didėja skaičius darbia 
ninku, randančių sau darbą 
pramonėj. Didėja ir darbinin
kų darbo apmokėjimas, šiemet 
vidutiniškai imant darbo apmo
kėjimas lygus 56 rub. 60 kap. 
mėnesiui. Baltarusijos Sov. 
valdžia darbininkų sveikatos 
reikalams ir draudimui šiais 
metais išleidžia 11,075,000 rub. 
Tų pinigų dalis eina susirgusių 
darbininkų gydymui,- daug di
desnė dalis

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

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

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

Lietuvaitė
EOTOGBAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

riedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
t po pietą •

Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUARR 
Wilkes-Barre, Pa.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”
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Panedeli^ Rugsėjo 10, 1928 .

PROTOKOLAS

BALTIMORE, MD

Tel. Jefferson 10096

kampo

niu laiku atsidūrė kritingiau- daugiau ir daugiau vaikų su- PRISIPAŽĮSTA, KAD BUVO

ar

Estreve, 
ant vie-

A. Valinčiaus 
Butler Alley,

vi-
Vė-

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

REZOLIUCIJA MAINIERIŲ
GELBĖJIMO REIKALE

AMERICAN
AUTO SCHOOL

“Tai Mokykla Reputacija.’'

apie savo reikalus?
Korespondentas.

L. PUOŠEIKA, Pirminjnkas J. ALEKSĮ S, Sekretorius
15 Union Square, New York City J 57 McKinley Aye., Brooklyn, N. T.

IO. HACHES, Iždininkas, Box 853, Union Co., Union, N. J.

atidarė ap- ma-
Gy- nedirbo, i 
tar- į krautuvės langą.

riai visai negauna, o kur gąu- męs buvo tokios, kad turėjo 
na, tai labai mažą dalį; tdos pribūti dėdės ir abudu nuga- PHONŪ: KKGKNT 1177-6474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokia 
išdirbimų karus j t’rūippą laiką. Užtikrinta vietoš pas mus išsimoki- 

' nubiems. Būkite savyfetovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jto 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas is 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York Qty

■I sumokėtus mokesčius suvarto- benti į šaltąją. Ginčų priė- 
ja Lewisas-'ir !jo^ hgentai, - su- žastis—dailioj/lytis.

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS

Penktadienį, ant 
Pennsylvania ir Blake Avės.., 

•Brooklyne, automobilius už
mušė moteriškę. Niekas neži
no, iš kur ir kas ji yra.

čia pradėjo siausti paraly-Į _______________
žiaus epidemija. Kasdien vis

•> j ■; : Puslapis Puikias

A.L.D.L.D. XII Apskričio Kon
ferencijos, Įvykusios 15 d. 
Liepos š. m., 
Svetainėj, 51 
Pittston, Pa.
Konferenciją 

skričio organizatorius drg. G. 
M. Stanionis 11:30 vai. ryte.

Mandatų peržiūrėjimui iš
rinkti O. Valūnienė, F. M. In- 
driulis ir J. V. Stankevičius.

Mandatų komisija pranešė, 
kad konferencijoj < 
19 delegatų nuo šešių kuopų 
irę penki, nepribuvo. Suteikus 
apskričio pild. komiteto na
riams sprendžiamą balsą, 
so pasidarė delegatų 25. 
liaus dar du pribuvo.

Konferencijos pirmininku i|-i.‘ 
rinktas F. M. Indriulis ir sek-f 
retorium J. V. Stankevįčiųs.

Rezoliucijų komisijon ir 
kuopų įnešimų sutvarkymui 
išrinkti M. žaldokas ir V. Ta
mulaitis.

Perskaitytas pereitos konfe
rencijos protokolas ir su ma
žais pataisomais priimtas. 
Taipgi perskaityti trijų posė
džių apskričio komiteto proto
kolai ir priimti.

Apskričio valdybos raportai 
išklausyti ir priimti. Taipgi 
priimti raportai ir komisijų, 
kurias apskritis turėjo.

Kuopų delegatai išdavė ne
pilnus raportus iš kuopų vei
kimo ir todėl negalima buvo 
tikrai sužinoti, kaip kuopos 
stovi.

Konferencijos pirmininkui 
pranešus, kad draugas Prūsei- 
ka, kuris randasi konferenci
joj, jau rengiasi ją apleisti, 
todėl jis pakviestas pakalbėti. 
Jis kalbėjo apie ALDLD. rei
kalus, ragino visus darbuotis 
del draugijos labo ir tt.

Nutarta, kad apskričio ko
mitetas pagamintų ’ kvotas, 
kiek kuri kuopę 
agitacijos mėnesį

Priimta A.L.D.L.D. XII Apskri
čio Konferencijoj, (vykusioj 
15 d. Liepos, Pittston, Pa. 
Kadangi pietinės Pennsylva- 

nijos ir Ohio mainieriai strei
kuoja jau 16-tas mėnuo ir jų 
padėtis gana bloga: tūkstan
čiai mainierių ir jų šeimynų 
badauja, kūdikiai net po ke
lias dienas išbūna nevalgę, tTe- 

| siog stumiami į bado nasrus; 
a yvauja j njerjaį jau sumokėjo kelius 

milionus dolerių nepaprastais 
mokesčiais ir .vis dar moka, gi 
tų sumokėtų pinig'ų streikie-

gių nesilankymas į savo parėn- 
gimus. Tai jau perdaug.nepa
kenčiamas. apsileidimas, kad 
per’ dvi draugijas iš daugiau 
šimto napų, o gali atsilankyti 
tik apie desėtkas ar biskelį 
daugiau į savo parengimą. Tai 
jau gėda tokiems tinginiams, žeisti sunkiai ir nugabenti 1 į 
Tat ką mes galim tikėti iš sve- ligonbutį. ;.
timų, jeigu mes patys nepaiso
me

IR SUŽEIDĖ 10 PAŠALYRIŲ Brooklyn LABOR LY KOI

Pas mus gerų naujienų 
žai, bet blogų netrūksta, 
vanašlių skaičius lietuvių 
pe nesimažina, bet vis auga ir 
auga. Girtuokliavimas eina 
sūvo keliu. Pavyzdžiui, pora 
senbernių, P. P. ir A. P., nu
ėjo pas R. ir ten pradėjo gin
čytis. Kadangi ginčo žodžiais 
nępajiegė išrišti, tai pavartojo 
kumščiasj ir butelius. Pasek-

JUOZAS KAVALIAUSKASmrbIninKų įstaiga.
sales del Balių, Koncertų, 

l
Pulkus steičius su naujaisiais įtaigu 
anais. Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
049—959 Willoughby

Tat 8842 Stot*.

' Visai netikėtai busas įbčgo
į krautuvės langą, 556 East'j^^u Vestuvių, Susirinkimų^ ir Lit
187th St., New Yorke, ir su-1-............... • • • • •-

i žeidė 10 pasažyrių. Du su-

Vežikas sako, kad buso 
breikiai” nedirbo gerai, nes 

jie buvo išgverę, o kompanija 
| nenorėjo taisyti. Kuomet jis 
i pamatė automobilių atbėgant 
I prieš, norėjo busą atsukti į ša
lį, . bet kadąngi “breikiai” 

tai mašina įvažiavo

Ties 228 E. 42nd St., New 
Yorke, American Railway Ex
press ’Kompanijos trokas už
važiavo ant Frederick 
55 metų amžiaus, ir 
tos užmušė.

J. VARNELIS!K} v J

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atat.inkamiausias ir ui priein 
»ainą Nuliūdimo valandoje pn 
»M.jktis prie mane*

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell
Keystone

TELEFONAI 1
Oregon 518®

. Maia »6W

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To> Rūiiea (staiga Brooklyne

VYRAMS

-5

paleistas po j $10,000 kauci-1 Perino.' 
jos. ' ( A

• i ? 'Lietu viskas Skaptukas.

VIETOS ŽINIOS
SCRJWM0 ŽINIOS

da-

už

N.

pi r-

ap-

drau-

i

5
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privalo <per 
naujų parių

ir 
už

darbinin- 
sumobili- 
pagerini-

NUO RED.—Kadangi pro
tokolas labai ilgas, smulkme
niškai viskas surašyta, tai Čia 
padaryta tik- svarbesnės iš
traukos.

at-
pa-

ŠAUKIAMA JAUNUOLIŲ 
KONFERENCIJA

PAVOGĘS VAIKĄ, KURIS 
VĖLIAU TAPO 
NUŽUDYTAS

tos kuopos, 
prisidėjusios

Te
turės

Į Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo New Yorko ofisą 
atėjo darbininkas Michael In-

POLICISTAS IR 
DETEKTYVAI SUMUŠĖ 
NEKALTĄ DARBININKĄ

kad
Ji

pas

Telephone, Stagg 8826
9745

I
>■-

jai reikia užpirkti šv. mišias 
ir, žinoma, jei tik “dūšia” būt 
nepasirodžius, tai klebonas ir 
būtų gavęs pasipelnyt iš tam
sių fanatikų.

liegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojain. 
Taisomo ant išmokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dantistai

Ž57 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(Kampas Havemeyer St.)

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampas 5th Avė.)

VAlKAi
(leidžiam? Utarninkais

___ Y____ ___

•naudoja juos griovimui unijos, 
slopinimui streiko;

Kadangi mainieriai dabarti-

.' DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. 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. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.
i* mwnnh/iįįttt»<flnrnn^ maai b ir~isaw * t

MOTERIMS .
Panedėliais dieną 

ir naktį
l Utarninkais iki 12 

nakties
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VISIEMS PATINKA
Nors . politiškam ir ekonomiškao 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tail nėrji partijų he ginčų 
bet visi sutinka, kad; JŲ, cigarai yra 
geriausi ir labiauis juos ' myli. rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
pq .vardu JONO— JOHN’S CIGARS 
pq -Ipc artai PETRO—tai, faktas. >

šiame padėjime, kokio jie dar] 
neturėjo iki šiol per visą kovos 
laikotarpį ir dabar viena iš 
dviejų liko—mirti badu, ar 
pasiduoti kovoj, grįžti į dar
bą be unijos,—

Tat mes raginame visas A. 
L.D.L.D. kuopas ir kitus visus 
darbininkus skubiai ateiti 
jiems į paramą su duona. Vi
sur reikia rinkti aukas, kur tik 
bus galima, kad tik daugiaus 
parėmus streikuojančius mai- 
nierius. Šiuo laiku eina aukų ' 
rinkimas nuo namo prie namo Į 
šioj apielinkej, tat- visos A.L. 
D.L.D. kuopos ir nariai gelbė- 
kite 
Ten 
bus 
dar 
kime

tame darbe ir aukomis, 
darbininkų pralaimėjimas 
ir čia pralaimėjimu. Tat 
kartą sakom: skubiai ei- 

į pagelbą!
Komisija:

M. Žaldokas, 
V. Tamulaitis.

S. Visas aukas galima 
Mainierių Nacionaliam

611 Penn Avė., 
arba Wilkes-

siųsti
Komitetui,
Pittsburgh, Pa
Barre M. N. Komitetui, Mary 
Stanislovaitė, 109 S. Washing
ton St., Commerce Bldg., Room 
306, Wilkes-Barre, Pa.:

M. Ž.

paralyžiuoja. Rugsėjo 5 d. 
turėjo atsidaryti viešosios mo
kyklos, bet iš priežasties epi
demijos atidarymą atidėjo iki 
17 d. rugsėjo.

Mokyklas laikys uždaras, 
bet judžiai, į kuriuos daugiau
siai vaikai spiečiasi, atdari ir 
niekas nedraudžia vaikams į čios bro|jt Salvatore
juos eiti. Mat, čia kapitalis
tai daro pelną, tai gali vaikai 
užsikrėsti įvairiomis epidemi
jomis, miesto viršininkai į tai 

| nekreipia domės.

Miesto valdybai pakorimas 
vieno kriminalisto lėšavo' 
$3,135.36. Juomi buvo tūlas 
Carey, kuris tapo pakartas 3 
d. rugpjūčio. -

Užstatų įstaigos savininkas] 
ant Liberty St., automobiliumi 
važiuodamas, užmušė du žmo
nes—vyrą ir pačią,, kurie sto
vėjo ant kampo gatvės ir lau
kė gatvekario. Kaltininkas

Luigi Panarello, 20 metų 
amžiaus, 2768 W. 15th St., Co-j 
ney Island, jau prisipažįsta,! 
kad jis buvo pavogęs savo pa-j 

> Santo-! 
marco, 6 metų amžiaus. O | 
tai daręs su tuo tikslu, kad 1 
susigrąžinti savo pabėgusią | 
pačią, 15 metų amžiaus, kuri 
gyveno su savo tėvais. Jis no
rėjęs pareikalauti nuo pačios 
tėvų, kad jeigu jie nesugrą
žins savo dukters pas jį, tai 
jis padarys galą jų vaikui. 
Taip pat jis norėjęs išgauti iš 
jų $600.

• Bet Panarello tvirtina, 
jis Salvatoro nenužudęs. 
nugalabinę jo draugai, 
kuriuos jis Salvatorą palikęs. 
Policija suareštavo tubs jo 
draugus—i-Berello, Moresco ir

J z
2

| 
1

Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
NedShomis 
dieną ir nakt]

82-86 Marcy Avenue
BROOK LYJN. N. Y

( D ja u g a a » 
Reikauskas, ?14 
Schuylkill Ave. i 
Shenandoah, Pa.. | 

. 'ūksiančiais par- i 

.-įtraukia ir sek- i 
rfiingai pardavi- : 
nėia. Rašo: Jūe 
•abai patinka Ci
garai žmonėma 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,

“Dūšia” nemažai įvarė 
vatkoms strioko. Apie savai
tė laiko atgal, ant South Side, 
šv. Marijos kapinėse, apie vi
durnaktį, pasigirdo skambantis 
vyriškas dainos balsas: “Oh, 
pal, why don’t you answer 
me?” Tikintieji, išgirdę dai
nos balsą, plaukiantį iš kapi
nyno, tiesiog ką hepamišo. Ir 
tas dainavimas pasikartojo 
kas antrą trečią naktį per sa
vaitę, iki net tas gandas pa
sklydo po visą apielinkę ir 
tūkstančiai subėgdavo, nors su

ctLtJju urn Miiiiiiivao iv i. L vuaui aii- \
travator, Amerikoj gimęs, bet nantiem 
italų tėvų, bjauriai sumuštas 
ir su sutinusia burna. Jis pa
pasakojo tokią istoriją: Tū
las laikas atgal Intravator ga
vo darbą Pennsylvania gelž- 
kelio stotyje prie valymo va
gonų. Paskui bosas pasakė, 
kad jo darbas paęibaigė, bet 
liepė ateiti kitą kartą. Penk
tadienį Intravator atėjo pas 
bosą ir bosas liepė jam ateiti1 
dirbti 1 vai. po pietų. Bet 
kuomet Intravator išėjo iš ofi
so, pasitiko jį policistas ir pra
dėjo grūmoti. Vėliau pribu-| 
vo du detektyvai, įsistūmė jį 

rūkas, 'kuris norėjo dasigauti į tamsų kambarį ir pradėjo

Nutarta, kad 
kurios dar nėra 
prie Wilkes-Barre ir apielin- 
kės priešfašistinio komiteto, 
prisidėtų.

Nutarta, kad rudenį apskri-i 
tis surengtų kokį nors paren-j 
girną spaudos naudai.

Konferencija nutarė raginti! 
narius, kad jie laike agitacijos 
mėnesio stengtųsi kuo dau
giausiai gauti naujų narių- į 
mūsų organizaciją. Taipgi 
kad kuopos užsisakytų tinka
mos platinimui literatūros.

Skaityti laiškai nuo 97 kuo
pos reikale Valūno ir A. Mi
lausko apie nesusipratimą 
“Laisvės” sąskaitos neapmokė- 
jimo sumoje $3.08. Kadangi 
dalykas neaiškus ir nei viena, 
nei kita pusė negali pristatyti 
aiškių įrodymų, tai dalykas 
paliktas be pasekmių.

Nutarta sekančią konferen- baime, klausytis “dainininko,” 
ciją laikyti Pittston, Pa., ir bet niekas nedrįso eiti ant ka- 
kad vietinė kuopa laike se- pinių pamatyti, kas per vie- 
kančįos konferencijos pasiru- nas “dainininkas,” kol pats 
pjntų surengti kokį nors pa- pasirodė. Tai buvo jaunas vy- 
Tehgimą.

Nutarta visas bilas, kurios Į geresnį gyvenimą, bet netu-1 klausinėti, ką jis veikia, prie 
-i—j-------- • i . ’ ' -------- ----- __ kokių organizacijų priklauso

ir tt. Jis bažijosi, kad prie 
jokių organizacijų , nepriklau
so. Tuomet policistas ir de
tektyvai Intra vatorą bjauriai 
sumušė, suspardė kojomis ir 
išmetė laukan -iš stoties.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas daro tyrinėjimą 
šito kruvino užpuolimo ant ne
kalto darbininko.

tik konferenciją! priduotos irįrėjo progos; tai sugalvojo pa- 
pripažintos legalėmis, apmo-Į našų skymą ir tas jam neblo- 
kėti. I gai pasisekė, nes sekančią nak-

Valūnui griežtai pareikala- tį dainavo į radio, o kas gir- 
vus, kad konferencija būtinai dėjo, sako, kad neblogas dai- 

i iškilusi nesuspratima'nininkas,- kaipo pradinis, taiišrištų iškilusį nespspratimą1 nininkas,- kaipo pradinis, 
tarpe jo ir Milausko, -nes prie- labai puikiai dainuoja, 
šingai jis rezigYiuosiąs iš ap-J Kada tikintieji išgirdo 
skričio valdybos, išrinko komi- mu kartu, tai tikrai manė, kad 
siją ištirti tą dalyką. Į ko- griešua dūšia neturi vietos ir 
misiją išrinkti V. Tamulaitis, 
G. Stanionis ir D. Gudišaus- 
kas. '

Iš sekretoriaus Valūno pra
nešimo, mūsų apskritis padidė
jo dviem kuopom, kurių vie
na sutverta nauja ir kita 
gaivinta. Narių skaičiumi 
didėjo apie 30.

Išmokėjus visas išlaidas, 
skričio ižde pasidaro nedatek- 
Uus $4.25.
Konf. pirm. F. M. Indriulis.
Sekretorius J. V. Stankevičius.

2 d. rugsėjo progresyvės 
draugijos buvo surengę pikni
ką, bet piknikas buvo nekoks, 
žmonių atsilankė mažai. Ka
dangi buvo garsinta, kad bus 
net per dvi dienas piknikas, 
tai, veikiausia, daugelis ir čė- 
dinpsi antrai dienai, bet antrą 
dieną iš ryto lietus pylė, tai 
piknikas negalėjo įvykti, 
kiu būdu draugijos gal 
ir nuostolių.

Labiausią peiktinas daly
kas, tai savų draugų bei

Rugsėjo 29 ir 30 dd. yra 
šaukiama New Yorke visuo
tina darbininkiškos jaunuome
nės konferencija. Prasidės 
29 d., 2 vai. po pietų, Labor 
Temple, 14th St. ir 2nd Avė.

“Konferencijos tikslas.,7 sa
ko -šaukimas, “yra "tame, kad 
padėt neorganizuotiems Nfe’w 
Yorko jauniesiems darbinin
kams susiorganizuoti, kad į- 
traukt juos į abelna; 
kų organizacijas 
zuot juos kovai 
mą jų būkles.”

APDOVANOKITE S A y O 
DRAUGUS IR GIMINES GY-> 
VENANČIUS ARGENTINOJE,! 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

i “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., “
Brooklyn,

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos i sa<o didele krautuvę ga 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 Sho 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybe Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminštaie 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir ita 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir džiaugsitšs.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
207 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

DIDŽIAUSIA LIETUViy 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 I ,

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra 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

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

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N. Y.

Tel.: Juniper 9796
Biųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
--------------------------------- ORDER BLANK:________ ______________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS if URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti

Vardas
- No____

Miestas
Miestas

____  St. ir Avė.
_ State.
_ State.

RUSIŠKA TURKIŠKA

PYTU A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A ConFit LiAlItH; Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c?.w.v vBUUĮį
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
maudynes su moderniškais pagerinimais
DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 
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

Naujai perdirbta 
rūšies

ČIA ĮTAISYTA 
ŠULINIŲ

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

naktį

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedeliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimūi kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-81 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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

XIAL.Lt


Puslapis šeštas '

pa-

ne-

4

RAGINA REMT 
KOMUNISTINĖS 
SPAUDOS BAZARĄ

BRANDUOLIO F 5 
SUSIRINKIMAS

SAKO, MILIONIERIU 
D’OLIER NUŽUDĖ 
GRAFTERIAI

DR. B. K, VENCIUS 
PERSIKĖLĖ j BROOKLYNĄ

ŠIANDIEN SVARBUS 
DARBIEČIŲ SUSIRINKIMAS

i

n 
i*
i?

VIETOS ŽINIOS

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Centralinis Komitetas 
išleido atsišaukimą į visus Par
tijos narius Didžiajame New 
Yorke ir apielinkėj, raginda
mas visais būdais remti didįjį 
bazarą “Daily Workerio” ir 
“Freiheit” naudai. Kaip žino
ma, bazaras įvyks Madison 
Square Garden svetainėj spa
lių 4, 5, 6 Ir 7 dd.

Partijos komitetas sako, kad 
finansinė parama komunistų 
dienraščiams labai reikalinga. 
Drūtinimas komunistinės spau
dos, kuomet buržuazija dar
bininkus puola iš visų pusių, 
yra svarbiausia užduotis prieš 
Susipratusius darbininkus. ■ Vi
si komunistai, visi komunistų 
simpatizatoriai turi stengtis 
padaryti šitą bazarą tik • ii 
sėkmingu.

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 kartą į mėnesį atei
ti į susirinkimą.

Sekr. J. Siurba.

šeštadienį “Laisvės” redak
cijoj lankėsi Dr. B. K. Ven
cius, dentistas, gyvenęs Balti- 
morėj. Sakė, kad nusprendė 
apsigyventi Brooklyne ir jau 
atsidarė ofisą po num. 499 
Grand St.

Dr. Vencius dentisterijos 
mokslą baigė Delaware Uni
versitete ir jau dešimti metai, 
kaip praktikuoja. 1921 me
tais jis išvyko Lietuvon ir ten

me-
Jau buvo rašyta, kad 

senai tapo rastas Maspethe la- išgyveno ištisus septynius 
vonas milionieriaus D’Olier, tus.
kuris buvo įveltas į Queens 
pavieto surpaipių skandalą. 
Sakoma, kad jis susipyko su 
savo draugais grafteriais ir 
buvo pasiryžęs liudyti prieš
juos. Tie matydami, kad 
D’Olier gali juos įkąsti, jį nu
galabino.

Taip tvirtina Gilbert C. 
Waldron, D’Oliero partneris 
biznyje, ir Henry D’Olier, na- 
bašninko brolis. Jie sako, kad 
Brooklyno grafteriai valdinin
kai pasamdė mušeikas nugala
binti D’Olierį.

šiandien, rugsėjo 10 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, įvyks svarbus mėnesinis 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos, Brooklyno sekcijos na
rių susirinkimas. Visi nariai 
dalyvaukite. Turime visą eilę 
reikalų apsvarstyti.

Būkite laiku, nes juo anks
čiau susirinkimą pradėsime, 
tuo anksčiau užbaigsime.

A. Bimba,
► Sekcijos

sės, viena graži, kita dar gra
žesnė.” • ' t ’

“Ar tu matei Jokubienę? 
Tai, brace, kad nusipirko dre- 
sę, kad net čiuža, kai eina,” 
teiravosi antroji storoji.

“Et, tai ir sarmatos neturi, 
sena boba, o rengiasi, kad vi
si manytų, jog jinai Amerikoj 
gimus,” užtraukė plonu balse
liu plonoji.

Ištisus kelius blokus sekiau 
paskui, net kojos pavargo be- 
trepsint ant vietos, 0 jos tą 
patį mala, važiuoja, viena ki
tą norėdamos užrėkti ir pra
lenkti. Jinai tokia, jinai tą ir 
tą padarė, svietas taip ir taip 
apie ją kalba, tas ir tas ją 
matė su jaunikiu, kuomet vy
ras buvo dirbtuvėje ir tt.

Pamislijaų sau: Moterėlės,
[nejaugi tik iš plepalų jūsų vi
sas gyvenimas ir tesusideda. 
Pasisukau į šalį ir pralenkiau 
jas. ....

, Susitikau' ir. kalbėjausi su 
jauna komuniste, tik pribuvu
sia iš Sovietų Sąjungos. “ 
tik 
jau 
kai. 
nių.

Jinai darbininkė, kaip ir vi
si komunistai. Sako, kad jai 
daug geriau buvo Sovietų dirb
tuvėj dirbti. Sąlygos daug 
geresnės. Ten darbininkas . w . 
skaitomas žmogum, o čia bo-j (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) 
sas nelaiko jo nė už šunį. Ten 
darbininkas yra savininkas 
pramonės, o čia jis. nieko ben
dro neturi su pramone.

1 ........... • " --—■" "■ , ....-
visi viršminėti drū- į

.... .... '■ ..........i" 1 »

O gal visi 
tuoliai bus nustumti į .šalį? 
Gal atsiras netikėtų ir.nelauk- 

; pasi-
Vis- 

Gali būt, kad 
Tex Rickard,

J. LEVANDAUSKAS
GRAB0R1US

Pavalgi** malonu bfiti 
šnekučiuoti *u kitais, arba ran

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

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

' 197 Havemeyer Street 
‘ (Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

i BROOKLYN, N. Y.
' Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

wn>
P*- 

siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rimit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUK1ENĖ 

Savininkė

<♦>

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Panedelis, Rugsėjo 10, 19

„ RIDGEWOOD, N. Y. .
LDSA. 132 kiiopoš ekstra susirin

kimas bus seredoj, 12 rugsėjo, De- 
gulio svetainėj, 147 Thames St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visos narės bū
tinai ateikit, nes turime svarbių rei
kalų apkalbėti. Ypatingai turime ap
tarti apie būsiančią vakarienę. Taip
gi apie prisidėjimą prie Tarptauti
nio! Darbininkų Apsigynimo. Tat vi
sos narės ateikite.—Sekr. M. Degu
tienė. 216-18

BROOKLYN, N Y.
Draugystės Šv. Kazimiero ir Juo-, 

zapo, mirus Adomui Adomynui, da-1 
bartinis sekretorius yra-'’ Feliksas Į 
šreiberis, 60 Himrod St., Brooklyn,, 
N. Y. 216-1,7

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Risiu Šviežu

tų kumštininkų, kurie 
griebs čampiono titulą? 
ko gali būti.
milionierius 
kumštynių biznio savininkas, 
tam tikrais 
siems seniesiems 
nosis ir uždės 
piono karūną 
drūtuoliui ?

Jau taip ir 
Yorkan pribuvo Tiny 
buck, indi jonas, drūtuolis. Tai 
stačiai milžinas. Yra šešių 
pėdij ir keturių colių augščio 
ir sveria 240 svarų. O dar 
jaunas, tik 22 metų amžiaus, 
pačiam gražume, ir labai 
smarkus kumštininkas. Sako
ma, kad iš 18 kumštynių tik 
dvi Roebuck prakišo, o 16 lai
mėjo. < Ekspertai sako, kad jis 
turi nesvietiškai smarkią kai
riąją ranką, kuri6 gali bile ko
kį diūtuolį suvaryti į žemes.

Tex Rickard jau padarė su
tartį su Roebuck, indijonu 
drūtuoliu. Dar nežinia, su kuo! 
jis turės pirmiausia persiimti.' 
Spėjama, 
drūtuolis savo spėkas turės iš
bandyti pirmiausia ant Jack 
Sharkey.

išrokavimais, vi
ii ušl uostys 

pasaulio čam- 
visai naujam

kalbama. New
Roe-

Valgiai, GaaRiaami Lietuviško 
ir Amerikoniško Stilium

rug- 
svę- 
bti-

mo-

Dar 
penki < mėnesiai' 'iš ten, o 
pusėtinai susikalba angliš- 

Sakau, yra gabių žmo-

JAUNUOLIŲ ATYDAI
W^lliamsburgo Ateities žiedo vai

kų Draugijėlės pirmos pamokos šia
me sezone įvyks panedėlyj, 10 
sėjo, 7 vai. vakare, “Laisvės” 
tainėj. Todėl kviečiame visus 
vusius narius ir naujus stoti į
kyklėlę ir pradėti mokintis skaity
mo, rašymo, dainų ir stygų muzikos. 
Kurie norite lankyti pamokas, netęs-1 
kite laiko ilgai, bet tuojau įstokite, 
nes mokestis maža, tik 15c j mene-, 
sį. Taipgi kurie esate komisijoj, 
malonėkit pribūti ir pagelbėti su
tvarkyti mokyklėlės dalykus taip, 
kar darbas būtų pasekmingas.—1 
P. Višniauskas. 215-16

kad šitas naujas PAJIEŠKOJIMAI

Right Hook.

MAINIERIAI IR 
LUCKY STRIKE

Mūsų 
tavuoju 
toną 
sylvanijos kasyklų sritį.

korespondentas pas- 
laiku aplanke Scran- 

Wilkes-Barre ir Penn-
Ten

PAJIEŠKAU brolio Tarno Laymos.
'Turiu svarbų reikalą, todėl mel

džiu ji patį atsišaukti arba kas ži
note praneškite. Už pranešimą ski
riu $10.00 ' dovanų.—John Layman, 
2235 S. Fort St., Detroit, Mich.

216-17
MELDŽIU atsišaukti merginą, kuri 

norėtų apsivesti su teisingu vyru. 
Turi būti švari ir teisinga, gražios 
veido išžiūros, tarpe 25 ir 30 metų, 
mokanti anglų kalbą. Su pirmu laiš
ku malonėkite* prisiųsti ir paveikslą. 
—J. Michel, Box 286, Marion, Ill.

214-17

Tel. Btagg »108
I Dr. A. PETRIKĄ

LIETUVIS DENTISTAS
X - Spinduli* Diagnoza

221 South 4th Street 
(Prieiais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS;

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

Tel. Juniper 7648

RAP. KRUCH AS
FOTOGRAFAS 

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 88 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

Štai ir kitas reporterio įdo
mus įspūdis tos pačios dienos. 
Apspito būrys jaunuolių. Vie
nas klausia ir sako: “Jūs, ko-[jis girdėjo labai įdomų atsi- 
munistai, sakote, kad reikia, liepimą apie Cigaretus. 
panaikinti bosus ir paimti pra-' 
monę į darbininkų rankas. 
Bet vis tiek darbininkai pasi
liks darbininkais, ar ne ? 
vyzdžiui, jeigu mainieriai 
imtų mainas, juk vis. tiek 
turėtų kasti anglį, ar ne? 
kokia jiems' nauda priimti 
sų programą ? Kitas dalykas, 
jokiu būdu darbininkai negali 
tvarkytis patys, be bosų. Bo
su reikia1 ■

Aiškinu jam, kad, tiesa, kaip kad jis Atrado, yra nepa- 
dArbininkai neišnyks, nes dar-' praštAi populiarūs pas tuos

pa- 
jie 

Tai 
jū-

Besikalbėdamas su mainier- 
riais, jis atrado, kad jie jau
čia negerumų ypač gerklėje, 
ir tatai suprantamas dalykas, 
kadangi jie dirba požemyje 
ir nuolat susiduria su anglies 
dulkėmis ir daugiau bei ma
žiau kenčia nuo taip vadina
mo “mainierių kosulio,” su 
ypatingu parkypimu prie du- 
šulio (astmos).

LUCKY STRIKE Čigaretai,

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 
Ave., Philadelphia, Pa. 214-18-------- —,—.
PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 

taisymo. Kuris nori sau dirbti su 
mažomis išlygomis, malonės atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-89

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

<♦>

<♦>

Org.

<f>

Prie- žmones, kurie turi saugoti sa- bjie; tik riori mpkintis mėsą .pjaustyti.
‘ . ,i i ’ • •• * t • Gera proga išmokti bučenu. Mano

<!>nes tuomet nebus parazitų, vi-
416d> <♦>

<!>PARDAVIMAI <♦>

A

ant

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

LYRIEČIŲ DOMEI

Maapeth, N. Y.

KĄ AŠ IŠGIRDAU 
NUO TRIJŲ MOTERŲ

ŠIMTAPROCENTINIAI 
ŠOVINISTAI UŽPUOLĖ 
KOMUNISTŲ SUSIRINKIMĄ

SVORIO KUMŠTININKŲ 
ČAMPIONU?

Max 
St., 
dvi

kad pa
yra jau 
Bet di- 
atsisuko

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

pirma- 
crazy. 
turtin- 
kalba 

negali-

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ilbalzamuoja ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.
264 Front Street

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE: STAGG 4409

A RADZEVIČIUS

rūšiuotas. Yra 4 kambariai gyve
nimui. Randa $25.00 į mėnesį. Ge
ra proga greitam pirkėjui. Kreipki
tės po No. *419 S. 4th St., Brooklyn, 
N. Y. 214-16

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

I kurie turi taip saugot savOj užpakalio. Daugiau informacijų 
i gerkles, ir pripažįsta gerumą, | klauskit laišku.—M. S. T., Box 31, 
Į kurį suteikia šiems Cigare-} Montello, Mass. 215-17
i tams apkepinimo procesas. ~ ~ '

bet klausimas tebėra
Jack, Dempsey, 

buvęs čampionas,

1 l 1 i • «« . • VIVltA piUKd ADIllVA^UA ML4VCAAV4# AVAČAUV
V0 gerkles; ir Jie ypač atsi- partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
' i LUCKY STRIKE priverstas jieškoti kito partnerio,
“Toasting” (apkepinimo) Pro- nes dviem galiTanUniai bM Varyt 

•., Bronx, N. Y.
(188—216)

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.

MASPETH, N. Y.
LDSA. 91 kuopos susirinkimas bus 

panedėlyj,, 10 rugsėjo, pas drg. Lino- 
nienę, 24 Hamilton Ply4, Pradžia 8 
vai. vakare. Visos nares ateikit, yra 
svarbių reikalų.—Org.' K. Lihbniertė.

REIKALAVIMAI 
I I f : < : ;

REIKALINGAS partneris į bučernes 
: ir grbsernės biznį. Partneriu pri
imsiu ir nepatyrusį tame biznyje. ! « • * • • v • « • ■» • t t •

bas niekados neišnyks, 
šingai, dar daugiau bus dar
bininkų komunistinėj tvarkoj, žvelgia

pripažįsta, jog LUCKY;

Pa-|siliepia į gerklę, negu kurie' 
Tatai buvo itin

kampo KRIAUČIUS RADO 
$2,000 KELINĖSE

Lyros Choro mėnesinis susi
rinkimas atsibus utarninke, 11 
d. rugsėjo, 8 vai. vakare, Len- 

Kandidatu' vralklJ Svetainėje, Clinton Ave., 
U.„kL‘J kampas Willow Ave., Mas-

M*.-------------------------- -----

> Penktadienį, ant
50th St. ir.5th Avė., Brookly- 
ne, Darbininkų (Komunistų) 
Partija laikė susirinkimą po 
atviru dangum. Pradėjus kal
bėti draugui I. Zimmermanui, 
pribuvo pora tuzinų legionie
rių, šimtaprocentinių patriotų 
ir pradėjo kelti triukšmą, ži
noma, susirinkimo negalima 
buvo tęsti.

Kaip tyčia, tuo sykiu poli- 
cistų niekur nesimatė, nors 
tik kelios minutės pirmiau 
vienas ten maišėsi. Tas reiš
kia, kad legionierių buvo, su
sitarta su policija komunistų 
susirinkimą išardyti.

Bet legionieriai klysta, jeigu 
mano, kad jiems visuomet pa
vyks komunistų susirinkimuo
se triukšmą sukelti. Astorijoj, 
Long Island, legionieriai irgi 

*’ išardė bent du susirinkimu. 
Paskui susirinko keli desėt- 
kai draugų ir kuomet legionie
riai bandė triukšmą sukelti, 
tai nė nepasijuto, kaip atsi
dūrė už kelių blokų nuo susi
rinkimo. Jeigu , policija lei
džia chuliganams susirinkimus 
ardyti ir kalbėtojus mušti, tai 
patys rengėjai turi pasirūpin
ti apsaugą.

RINKITE DELEGATUS į 
KONFERENCIJĄ 
ŠELPIMUI NEW BEDFORDO 
AUDĖJU

Dar nesigirdėt, kad lietuvių 
darbininkų organizacijos bū
tų išrinkę delegatus į Darbi
ninkų Tarptautinės Pagelbos 
šaukiamą New Yorke konfe
renciją sušelpimui New Bed- 
fordo streikierių. O laiko ma
žai beliko. Konferencija įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 15 d., Irv
ing Plaza svetainėj, kampas 
l&th St. ir Irving Ave., New 
Yorke.

Rengėjai . praneša, kad jau 
30 darbo unijų išrinko savo 
delegatus į konferenciją. Ke
li desėtkai šiaip organizacijų 
bei draugijų taip pat jau pri
sidėjo prie konferencijos.

Lietuviškos organizacijos 
tuojaus turi rinkti delegatus, 
nes tai{ labai fcvarbi konferen
cija. New Bedfordo audė
jams ir jų šeimynoms pašel- 
pa labai reikalinga.

Prosydamas kelines, 
Weinstein, 91-30—197th 
Jamaica, rado kišeniuje 
bankines notas vertės $2,000. 
Pinigus šugrąžiho kelinių sa
vininkui Frank Pascarelli, ku
ris atvyko iš Wilmington, 
Del., pasiviešėti į New Yorką.

Weinstein sako, kad vyrai 
labai neatsargūs su savo pini
gais. Jis tankiai kelinių kiše- 
niuose randąs pinigų, bet vi
suomet sugrąžinęs jų savinin
kams. Sykį radęs net $350.

“LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI

Eidamas Lorimer gatve, pa
sivijau tris moteriškes. Jau iš
tolo pažinau, kad tai lietuvės. 
Dvi pusėtinai storos, viena vi
dutinė. šnekasi garsiai. Ka
dangi reporteris visuomet turi

(Undertaker)

si sveiki vyrai4 ir moterys tu- cėsą, 'kuris naudojamas dirbi- 3525—3rd Avė, 
rėš dirbti naudingą darbą. Bet me šių cigaretų ir su pagelbal 
darbas tuomet bus malonus, kurio yra išimama ir prašali- 
darbo sąlygos bus geros, o to- narna visos blogosios dalys ir 
kioj Amerikoj, kur technika pagerinama kvapsnys; todėl j 
taip pakilus, prie naujos tvar-, jie pripažįsta, jog LUCKY' 
kos užtektų 3 valandų darbo Į STRIKE Čigaretai švelniau at-i 
dienos. Bosų nereikia.
tys darbininkai per savo at- kiti čigaretai.

PARDUOSIU arba mainysiu
ant biznio su namu ar be namo 

savo 6 šeimynų namą, po 4 kamba
rius. Yra visi įtaisymai—elektra, 

stovus ir komitetus prižiūrės interesinga girdėt iš žmonių, gesas, maudynės, piazai iš fronto ir 
dalykus. «...

Kitas jaunuolis iš šalies su
šuko : “Bet tokioj tvarkoj ne
bus galima tapti turtingu. Da
bartinėj tvarkoj galima tapti, 
milionierium, jeigu kuris gi 
liukį turi.”

Šitą jaunuolį sukirto 
sis. Sako: “You are 
Vienas kita^ gali tapti 
gu Amerikoj, bet čia 
eina apie mases. Visi 
me būti milionieriais.”

j tams apkepinimo procesas. PARSIDUODA kendžių Storas, išfor- 
1 Tai yra tiktai specialis atsilie- 
} pimas vienos klasės žmonių.
Bet LUCKY STRIKE Cigare- 
tai ir abelnai yra visų pripa
žįstami, kaip mažiau teerzi
nanti gerklę.

MALONAUS PASIMATYMO♦

sportas!
. SiMiniiiniiniiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiN

turėt ausis atdaras, nes ką giiK.Aą RIIą ciiNginin
jis rašytų, jeigu neklausytų, svo^i0 KUMŠTININKŲ

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 
cigarų Krautuvė, biznis eina labai 

gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie Storo 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

tai paretinau savov žingsnius, 
gerai ištempjąu \ ausis ' ir klau
sau. O jos marštioja ir šne
ka, kartais po vieną, o kartais 
visos trys kartu.

Vienas dalykas buvo man 
aiškus; jos visos yra darbinin
kės arba darbininkiškų vyrų 
pačios. Taip pat nereikėjo il
gai sekti paskui jas, 
žinti, jog visos trys 
nebe “šešiolikinės.” 
deli sportai: viena 
pažiūrėti, kas paskui seka, tai 
net akis vėjas užnešė paude- 
riu, nuo jos nelaimingų veidų. 
Matyt, nepažino, įkad aš irgi 
esu lietuvis ir dar reporteris. 
Veikiausia pamanė, kad koks 
nors “airišpalaikis” velkasi ir 
nesupranta, ką jos kalba, nes 
aš buvau skrybėlės brylių ge
rai nulenkęš, q savo daug ma
tančių akių joins tyčia neparo
džiau. ’ ‘’

Pati storiausia sako : “Tu 
sviete, negaliu išsirinkti dre-

.Gene Tunney, pasaulinis 
sunkiojo svorio kumštininkų 
čampionas, galutinai pasitrau
kė iš to užsiėmimo ir išsižada 
čampionato. Bet kas liks 
čampionu ?
daug, 
neišrištas, 
pirmiaus 
Jack Sharkey, smarkus lietu
vis kum'štininkas, Knut Han
sen, Roberto Roberti, Paulino, 
Risko, Dorval.ir tt. Kiekvie
nas norėtų tos garbės, nes ji
nai Reiškia didelius pinigus. 
Gene Tunney gavo milioną do
lerių tik už vienas paskutines 
imtynes su Heeney. Ir visi 
kumštininkai pirmon vieton 
stato dolerį.

Kaip tęn nebūtų, čampionato 
klausimas tebėra neišrištas. 
Viršminėti kandidatai į tą vie
tą turės daug kartų persiimti, 
kol vienas laimės ant visų.

peth, N. Y.
Visi ■ nariai būtinai atsilan

kykite, nes vasara jau baigia
si ir reikia ne juokais rengtis 
prie rudeninio sezono.

J. T. Bimbiene, Sekr.
. (215-16)

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalingą vyrų išsimokinti barbeno 
mokslą. Mokinama dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi
me lietuvių mokytojų. .

COLUMBIA BARBER COLLEGE 
350—8th Aye., tarp 27 jr 28 gatvių, 

New York City

PARSIDUODA dar visai nauji del 4 
kambarių rakandai. Noriu par

duoti viską kartu, todėl atiduosiu už 
labai žemą kainą. Atsišaukit tarp 
6 ir 9 vai. vakarais.—Jonas Keraitis, 
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 pigi. Gera proga 
pigiai pirkti. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Atsišaukit po 
No. 495 West St., New York, N.Y.

(206-217)

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MAL1ORIU8 i

Nufotografuoja: 
ir numaliavo ja 
visokius paveiks- ■ 
lūs įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavu* ir su
daro su ameriko-J 
niškais.

3 Darbą atlieku' gerai ir pigiai > 
| Kreipkitės šiuo adresui
I JONAS STOKES
1173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y J

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

I vfsokioš mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
švaistai. Mūsų žmonės taip'pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
: kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriaušiai patarnauti, parsigabenau aš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

;čia paduotus: 
'Apynių 
Aviečių uogu 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devitimečių dumropių 
Dzin gelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gaati ir Lietuviški Treji Devynerią

Phone, Greenpoint 2017, 2360-3814

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų . 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokšČiukių 
šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




