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Vėl Baisi Viesulą Floridoj
Lietuvoj

Įsiutusi baisi audra, kuri

200,000 žmonių Buvo Suorganizuota ir Išleista 30,000,- 
000 Meksikos Dolerių Nuvertimui Komintango Vyriau 
sybės; Norėję Įkurti Amerikos formos vyriausybę ir 
tvarka.
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Drg. Cascallares
Dailininko žodis Fašistu

kams.
Tūli Milano “Artistai”
Mūsų Ydos
Vanderveldė Argentinoj.

Rašo P. Mizara •

Argentinos kompartijos 
organas praneša, kad nese
nai Rosario mieste mirė žy
mus komunistų darbuoto
jas, drg. Mario Cascallares. 
Visas pasaulis jau girdėjo 
apie tuos generalinius dar
bininkų streikus, kurie pa
sireiškė tame mieste. Drg. 
Cascallares juose, kaipo 
vienas iš vadų darbinin
kų klasės, aktyviai dalyva
vo ir tas, be abejo, pakirto 
jo sveikatą. Apie keturi! 
mėnesiai tam atgal velionis' 
buvo išrinktas į Rosario 
miesto tarybą komunistų 
sąrašu. Dabar jo vieton 
mūsų draugų partija padėjo 
d. Francisco Muno Diez.

Drg. Cascallares turėjo 
34 metų amžiaus. Buvo žy
mus oratorius ir rašytojas. 
Į Partiją iš Socialistų parti
jos atėjo 1921 metais. Deli 
mirties brangaus kovotojo | 
mes reiškiame didelę užuo
jautą mūsų draugų partijai 
Argentinoje!

Susekta Reakcinių Generolų Suokalbis 
Nuversti Dabartinę Chinijos Valdžią

Argentinoje randasi nese
nai iš Lietuvos atvykęs 
skulptorius, M. Menčinskis, 
kuris apsigyveno Buenos 
Aires mieste. Nepažinęs 
darbininkiško judėjimo, at
vykus į Argentiną, Menčin
skis buvo įtrauktas į vietinę 
fašistinę dr-ją “Lietuva.” Il
gainiui, beskaitydamas1 44'“ . - - - -
jis pamatė tą milžinišką Iikįndi*datu“ f c lt i rti itti n qtycji I • .. • .

DAIREN, Mandžiūrija.— atbėgę į Daireną, Mandžiū- 
New Yorko Timeso korės- rijoj, 
pondentas čionai sužinojo, 
kad Chinijoj buvo padaryta 
didelė konspiracija į 
esamąją vyriausybę, arba 
prieš Komintangą. Konspi- šią sukilėlių vado įsakymų, 
ratoriai stoja už nuvertimą 
dabartinės tvarkos, t. y., 
komitetų valdžios ir už įkū
rimą. tokios valdymosi for-

randasi apie 
200,000 sumobilizuotų karei
vių vadovybėje Wu Pei-fu. 

prieš Jie by 'kada bus perkelti į 
reikiamas vietas ir kiaušy-

Visoj Chinijoj, korespon
dentas pažymi, viešpatauja 
baisi padėtis: žmonės skurs
ta didžiausiam varge ir žie
mos laukia su mirties pavo-

A LI11C4, A11V0A AVA į

mos, kokia yra Jungtinėse 
Valstijose, su prezidentu jum prieš akis. Tokiam Pe- 
priešakyje ir už perkėlimą kine randasi apie 40,000 bu- 
šalies sostinės į Pekiną.

Ši konspiracija buvo su-' 
daryta Mandžiūrijos, Šansi, 
ir kitų ultra-konservatyviš- 
kų sričių ir partijų lyderių

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Mainierių Klausimu Frakai- Komunistu Jaunimo Šventė i APIE 200 ASMENŲ ŽUVO DEL TOS GAM- 
bos N^v Yorke i lt’ h h

Atsimink, kad šiandien, 
rugsėjo nienčsio 20 d., Cen-i 
tral Opera House, New Yor
ke, įvyks didelis masinis 
mitingas, kūriame mainie- 
rių vadai raportuos apie su
organizavimą naujos ang
liakasių unijas. Kalbės Pat 
Toohey, John Watt ir kt. 
kalbėtojai. Prakalbų pra
džia 8 v. v. Kviečiami kiek
vienas ir kiekviena.

Seatties Darbininkai Už
W. I: Fosterį

KAUNAS.— Rugsėjo 2 d. j 
Lietuvos Komunistų Partija 
šventė tarptautinę komunis
tiško jaunimo dieną ir savo 
veikimo dešimties metų su
kaktuves.

Šventei pažymėti kai ku
riose provincijos vietose 
buvo iškabinta raudonų vė- aplankė Porto Rico, Guada- 
liavų ir išmėtyta komunisti- lupę ir kitas Karibėjaus jū- 
nių proklamacijų. Bekabi- roj esamas salas, nepralen

kė neatlankius ir Floridos 
—Amerikos kapitalistų ku
rortų centro. Šiuo sykiu 
audra uždavė smūgį dau
giausiai Palm Beach apskri
ties ir miestelio gyvento

jams. Tai panašią katastro-

Porto Rico Saloj Badas Gręsia Tūkstančiams Gyventojų;; 
Žmonės Plėšia Maisto Krautuves, Kurioms Sau

goti Šaukiama Armija ir Policija

nant vėliavas Ukmergėj su
imtas Vaclovas GieČiauskas 
ir Klaipėdoj Lazeris Sandle- 
ris.

Pirm 1926 metų audrą, kum 
paliko didelių nuostolių ML 
ami mieste, vietiniai žemių 
savininkai po visą pasaulį 
skelbėsi, kad greitu laiktf 
Florida pavirs žemišku retį 
jum. Nemažai biznio pą- 
darė pardavinėdami žėmeąj 
Bet 1926 metų audra nuvylė 
pirkėjus. Šių metų audri 
dar labiau tatai nustums že« 
myn. Kas gi norės pirkti 
žemėą, apsigyventi tokiojd 
vietoje, kuomet audra pb 
audros viską naikina?

I

Baltimore] Sustreikavo
Keletas Šimtg Kaliniy fą padarė,‘kai 1926 metais 

Miami mieste. Vėliausi da- 
_  Mary- viniai skelbia, kad apie 200 

t I kurių didelis nuošimtis juod- 
riauti už savo teises. 350 veidžių, ir apie už $25,000,- 
jų sustreikavo pereitą ant- turto sunaikinta, 
radienį, atsisakydami eiti, 
dirbti. Pirm to, :

ežero, 
dalyvavę 800 kalinių. j kuomet fvenkiny^ sugedo, 

Kaliniai. ' buvo : reikalavę i išleisdamas; vandenį.
visuomenės gerovės direkto-! r. Atgabenti į Palm: Beach 

kad Esteris čionai Xri‘ ke-’ r!a}!s Jąnney .nuskirti spe

SEATTLE,; Wash. —Per
eitą pirmadienį čionai atsi
lankė Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kan
didatas į prezidentus, Wil-j 

| liam Z. Foster, 
masės bedarbių ir beduonių darbininkai jam 
ilgai nepakęs tos padėties,; prakalbas Moose Temple

vusių valdžios darbuose 
darbininkų. Jie be skatiko 
ir vietų. Sprendžiama, kad

BALTIMORE. ■ ____ v v v
land Penitentiary (kalėji- ?mo.nilJ. Y1;?' uzm}}s^a; tarpe 
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Vietiniai PradeJ°
surengė

Rytojų” ir fašistų “Balsą,” |w‘u pei>u buvo nuskirtas aĮ?.sukils Prieš žiaurią pa-1svetainėje, į kurią, prisirin- 
~ 2. T 1. __ ^*1X2___2*1_____ i Ir r/ywnnui Innlr rrniAiAjis pamatė tą milžinišką I kandidatu T prezidentus d®tt 

skirtumą, kuris apsirejskia'naUjog vyriausybės.' KofišT’ 
tarpe mus judejimp. ir jų, piracijai pritaria ir garsu- 

sis komunistų budehs-sker- 
dikas, generolas Li-čai-sum, 
Kantono miesto valdytojas. 
Konspiratoriai nutarę save1 SAKO, KAD FLORIDOS

t; HE 
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fašistų. Todėl - dailininkas 
išsimetė iš draugijos.,! pasi
piktindamas jų nešvariais 
darbais. Už tai fašistų la
pelis jį šmeižia. Į tai Men
činskis sekančiai atsako 
(žiūr. “Rytojaus” num. 34) 
šmeižtlapio redaktoriui:

“Taipgi tamsta giriesi ei
nąs už darbininkus ir kovo-

EXTRA!
ko tiek žmonių, kiek galėjo 

Trip tin •, Virš. l*,20Q rdarbinin- 
! kų entuziastiškai sveikino 
darbininkų kandidatą.

Kiekvienas pripažįsta, |

Ko neatliko baisi viesulą, 
sakoma, | tai padarė vanduo, išsiver

vadintis nacionalistais, ta- 
čiaus stovi už tūlas atmai
nas šalies vidurinėj politi
koje, kuri būtų dešini ir pil
nai patenkintų kapitalistų

VIESULOJ ŽUVO 400 
ASMENŲ.

Šitaip turėtų padaryti 
kiekvienas dailininkas, jei 
jam ištikro rūpi menas, pro-

.. j , . - m . . . iir dvarininku reikalus.p del jų geroves, lai judo-|
šiška melagystė. Juk tams- i Sakoma, kad 30,000,000 
ta tarnavai laike Rusijos re-1 Meksikos dolerių tapo pri- 
voliucijos baltagvardiečių j siųsta laike pastarųjų dvie- 
armijoj ir gal ne vieną tuoĮ.iU mėnesių finansuoti šitą 
laiku esi papjovęs darbinin- j konspiraciją. 300 gerai iš- 
ką, už ką, be abejo, vėliau lavintų armijos karininkų 
ar anksčiau teks stoti prieš nuvvko į Szečuan provinci- 
•darbininkų teismą.” ia, kur randasi generolas 

• , . \ !Wu Pei-fu. Jų pareiga ten
' darbuotis vykinimui konspi- 
ratorių pabrėžtų planų.

Pinigai daugiausiai atėję
gresas ir visos žmonijos at- Tientsino, Pekino, Mug- 

deno ir nuo daugelio turtin- 
baigęs dvarininkų, kurie yra 

I . i --. . " ■ " ..........
eitis.

Męnčinskis yra 1 
Varšavds dailės akademiją! 
ir studijavęs skulptūrą ir 
tapybą Europos miestuose. 
Šiuo tarpu, šalę; kasdieninio 
darbo, savo profesijoj, jis 
lanko Buenos Aires dailės 
akademiją.

deno ir nuo daugelio turtin-

T

Badas Porto Rico Saloj
• ’ ’ r J!

Iš San Juan miesto, Porto 
Rico, pranešama, kad visoj t 
saloj, kurią ta pati audra 
pąĮĮptė, sunaikindama daug 
namų ir kitokio turto,.< apsi
reiškia badas. Daugelyj* 
vietų iškilo.; maisto riaušių. 
Alkani žmonės, puola^maisto 
krautuves ir reikalauja Val
gyti.' Kad mumalšintį alka-' 
nų žmonių aktyvą, guberna
torius Towner įsakė karino-

1 ir policijai stipriai 
daboti 23 ’ miestus-mieste- 
lius. Keletas miestų gaspa- 
doriu (majorų) pareiškė 
Raudonajam Kryžiui, kad 
jų gyventojai badauja, grą- 
sindami spėka jiems pa
tiems.

■

iš Belle Glade miestelio su
žeisti žmonės pasakoja, kad 
palikę nemažai lavonų, 
plaukiojančių • vandenyj. 
Viesulą pradėjus siausti 
sekmadienį, bet savo įsiūti- menei 
mą parodė tik pirmadienio 
naktį ir antradienio rytą.

Palm Beach miestelio ta
ryba reikalauja gubernato
riaus prisiųsti militarinę 
kontrolę apsaugai privati
nės nuosavybės nuo alkanų 
žmonių. West Palm Beach 
miestelyj nacionalės gvardi
jos būriai saugo privatinę 
nuosavybę nuo pereito sek
madienio. Esą, buvo pasikė
sinimų apiplėšti nuosavy
bės, bet nedaug.

Šis gamtos botagas dar 
vieną smūgį uždavė Flori
dos valstijos gyventojams.

cialius tyrinėjimus, kuriuo
se jie galėtų pasiskųsti ka
lėjimo administracijos žiau
rybėmis. I tai direktorius 
nesiteikė kreipti nei 
žiausios atydos.

lis sykius daugiau įtakos, 
negu Thomas, socialistų 
kandidatas į prezidentus, 
kuris kalbėjo nesenai. Ko
munistu rinkimu vajaus 

zo tris 
Įkartus daugiau žmonių, ne
gu socialistų.

Fosteris kalbėjo apie dar
bininku klasės reikalus A- 
merikoje ir piešė tarptauti
ne padėtį. Jis buvo pasi
tiktas ir išlydėtas griaus
mingų ovacijų. Kalbėtojas 

žymesnes šitos

Paskiausi daviniai iš Flo- 1 mKimųknd viP.QiilnlIškalbose dalyvavridos skelbia, kad viešnioj ‘ 
bus žuvę nemažiau, kai 400 
asmenų. Tai liudija žmo
nės, kurie dalyvauja gelbė
jime nelaimingų.

Washington© Raudonasis 
Kryžius aplaikė prašymus 
prisiųsti grabų laidojimui 
Floridos nelaimėj žuvusiųjų

Ispanijoj Neramu

ma-

u
T

ir suteikti maisto badaujan- apvažmės 
tiems ir drabužiu be pašto- valstijos vietas, kur randa- 
ges pasitikusiems'. . s1, darbininkų. ~,Y

J. V. laivas “Bridge” kins’ kodėl Jie turi sekan- 
plaukia i Porto Rico, gaben- č'ais rinkimais balsuoti už 

----- i komunistus.damas iš Brooklyno 2,300,- 
000 svarų maisto.

Floridoj audra apstojo, 
išlėkdama j šiaurinę dalį J. 
V. Sprendžiama, kad tasai

si darbininku. Visur aiš-

Francijoj, Isnanijos paru- 
bežyj, gauta žinių, kad vi
soj Ispanijoj verda neramy
bės. Gali prieiti prie dide
liu sukilimu. Valdžia susi
rūpinus. Madride ir kituo
se miestuose esanti kariuo
menės pulkai paruošti by i- 
vykio pasitikimui. Policija 
peržiūrima.

Naujas Argentinos Amba- 
t sadorius J. V.
WASHINGTON. — Ar

gentinos ambasadorius J.V. 
Manuel Malbran įteikė savo 
kredencialus prezidentui 
Coolidge. Jis užima seniau 
rezignavusio Honorio Pųe- 
yrredono vietą.

■

Strasbourg, Franci ja. — 
! Pereita antradienį Čionai iš
kilo didelis gaisras, kuris 
sunaikino už apie 16,000,000 
maisto sandėlių. Daugiau
sia žuvo kavos ir grūdų 
krautuvių.

Žmonės Puola Maisto 
; Krautuves

v

Man išrodo, jog tūli mūs!lietus ir vėjas, kuris ąpsi- 
Milano “artistai” virto ar-'reiškė New Yorke pereitą 

trečiadienį, tai buvo pasek
mė didžiosios audros.

2,5Q0. ąsnięnų pasiliko be 
pastogei Floridoj, kaipo pa
sekmė buvusiosviesulos. ..

Sakoma,' kad tarpe žuvu
siųjų labai daug randasi 
juodveidžių darbininkų.

tįstais... skolintis iš žmo
nių pinigus iy apie tai kuo- 
veikiausiai; pamiršti. Jau 
su keliais draugais tenka 
susitikti, kurie nusisktin- 

t,”
• ,• ■ • nutic hubiomu

Drg. Bucharinas, kalbė-jdžia, jog buvo “pafiksyti
damas Komunistų Interna
cionalo šeštajam kongrese, 
tarpe kitko pastebėjo, kad 
daugelis mūs komunistinių 
partijų perdaug yra provin- 
cijališkomis, permažai įver
tina net didelės reikšmės 
—tarptautinius darbus, ši
iš savitarpinės kritikos iš
plaukusi pastaba tinka ir 
mūs Partijai. Ypačiai ji 
skaudžiai pataiko mums, lie
tuviams komunistams ir 
simpatikams, Amerikoje. 
Mes perdaug tautiški, per
daug dar lietuviški. Savo 
susirinkimuose del lietuviš
kos adatos mes paaukojame 
valandas,, o tarptautiškam 
vagonui—penkias minutas, 

;arba nei tų. • — - -

kaip jie sako. ;
Ar tai del to jūs, ponai

čiai, važiavote į Milaną?'

Garsusis Belgų social-iš- 
davikas Vanderveldė va
žiuoja Argentinon kaipo re
ferentas į Tautos Visuome
ninių Mokslų Muzėjų toj ša
lyj. Mūs draugų savaitraš
tis “La International” para
šė gerą istoriją to žmogaus 
darbų, kuriuos jis atliko 
proletariato nenaudai. Va
dinas,. Argentinos darbinin
kai žinos, kas per paukštis 
tasai Vanderveldė. Naje, 
jis kartu vyksta taikyti Ar
gentinos .socialistines parti
jas, kurios suskilo pereitais 
metais. - ___

žydukė šulinyje

LYGUMAI, Šiaulių apsk. 
Rugpjūčio 15 d., 7 vai. ryto 
rasta šulinyj 17 m; žydelku- 
tė. Žydai, įleidę 1 kopėčias, 
pradėjo šaukti “Kuru, 
Kum!” Žydelkutė > nelipo. 
Atsistojus stačiai ikL pusės 
vandenyj stovėjo ir nieko 
nesakė. Tada žydai pakvie
tė vyrus, kurie, ištraukus iš 
šulinio, nešte įnešė į kamba
rį. šulinys buvo kieme. Prie-

tė Italijos ateina žinios 
(perduotos slapta per rube- 
žių), kad ten prasideda rim
tas darbininkų judėjimas 
prieš fašizmą. Nustumti j 
nesvietiškai didelį skurdą ir 
priespaudą darbininkai jau 
pradeda stoti už savo reika
lus; Kitur alkio verčiami, 
jie puola krautuves. , Pana
šiai buvo Emilia, Romagna, 
Ferra, Imola, Molinella, ir 
Forli miestuose. Kitur dar
bininkai šiaušiasi prieš t. v. 
fašistų darbo unijas, kurios 
yra ikurtos tam, kad engti 
darbininkus, o ne kad juos 
liuosuoti.

: 67 Ekz. Proklamacijų

Kaunas.— Rugsėjo 1 d.
žastys įšokimo į šulinį dar! Raseinių, Žaliojoj ir Bene- 
nežinomos. Spėjama, kad ji'diktinų gatvėj policija rado 
taip padarė, norėdama pa-;67 ekz. komunistinių pro- 
gąsdinti namiškius. ■ jklamacijų. L \

Nauja Brošiūra Apie 
Religiją;

L. D. S. A; šiomis dieno
mis išleido žigeidžią brošiū
rą apie religiją ir jos rolę 
darbininkų kovose. Vadina
si KRIKŠČIONYBE IR 
DARBININKAI, parašė d. 
A. Bimba. Kaina tik 10 
centų kopija.

Užėjus mūsų vajams, spa
lių mėnesyj yra gera proga 
praplatinti ši brošiūra ir pa
skleisti naudingos apšvietos 
tarpe darbininkų ir darbi
ninkių. Kaina labai žema 
ir todėl bus lengva platinti,: 
nes kiekvienas išgali pasi-j 
pirkti tokią brošiūrą.

Užsakymus siųskite “Dar
bininkių Balsui,” 46 Ten 
Eyck St, Brooklyn, N. YJ



»

1

&

i

t

w- W ’ ? .... .F1’ b >
• ■ ■

I
f1

' ' '■ --v ■ •MR

Puslapis Antras ’ \ ■, Ketvergiu Rugsėjo 29, 1928

Foreign Countries

Laisvė
mtbuaKUji ėAiti

Published by .

8UBSCRIBTION ĖA^EESt 
'T >

MANIFESTAS K0MEMKW1NTERJMCIONALO

Jus, į visus darbo valstiečius, į 
__________ tautas, j kapit&lfeWffc anAijų 

kailėiviiiŠ ir jūrininkus.

i
nepki’šaht gilių ir vis aŪ’^Tčių 
tA'fįstiyi'i^ų jų priešingumu, j^os, 
su' l5i'd^iąja Britanija pifiėšaky- 
je, ruošia, karą prieš Šbvietų 
Sdjuli^ų. ' j’bš rubsia jį visomis 
prfenįbhdniį^; job rūošia fįį. ka- 
f A kas valanda; *• ' •

Bandymai suorgani'^iibt fi- 
na'ftsbiiaf-^6’A?6^Ai,n’ė blokadą 
(prieš Sovietus) iš pusės visos 
valstybių, eilės,—pradedant ga
lingąja Amerika ir baigiant 
mizerna Austrija, tųofn sukolie- 
čytu stuobrio gabalu sistemoje 
Europos valstybių; nutraĮukinė- 
jimai diplomatinių santykių , įr 
organizavimas diplomatinių ir 
karinių sąj’ūpgų. prieš Sąjungą 
Socialistinių Sovietų , Respubli
kų ; nuolatiniai prųydkacįpiąi 
grasinimai njąrpalo, Pilęųdskjo 
respublikos, to; pasipūtusio ka
riško padaužos, kuris begėdiš
kai perkrikštija vadinamąją- 
žmonių atstovybę (seimą) į 
prostitutės “stoną” ir kuris 
juo garsiau trypia savo kariš
kais batais,- kuo gėdingiau ir 
vergiškiau jis laižo karinius ba
tus Anglijos ir Francijos ge
nerolų iį’ ministerių; beveik at-Jtė smulkiai, ir taip ant skau- prisiplakė prie mūsų netyra 
viras darbas Santarvės (talki- rados juos iškepino, kad viskas; siela, ne dirbti kultūros, ap
ninku) generalių štabų Pabal- pavirto į riebalus, tik pati skū-!švietos ir labdarybės difbų. 
tijoj ir Rumunijoj; pagaliaus, riukė pasiliko sudžiovus. Ir į|jję prisiplakė tikslu grašia- 
nachališkos provokacijos, daro- tuos taukus ji suleido kiauši-1 gaudystėš, tikslu pasipelnyti’. '! 
mos Japonų imperializmo,—vi- nius, kad tie riet plaukė rieba-iKad sav'o tąjį tikslą atsiekti, 
sa tai turėtų įkvėpt rūpesčio luoše. Aš patėmijau jam, kad! jie pirmiausiai pradėjo mus 
visiems teisingiems darbiniu- geriau būtų kiaušinius iškepti skirstyti į gerus ir blogus na

vi- su lašiniais, nesutarpimis jų. Ji rius 
pasaulio prispaustiems, mari paaiškino, kad ji tik sian-;_ 

kurie mato Sovietų. Sąjungoje dien sutarpina

metė.».’, 
tas! : . ! LAI S VOJI 
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Taipgi šabaso dienoj žydam \ 

nevalia nešiot nei jokie daik- £ 
tai iš vienų'naipų į kitus. To
je pačioje stubpje, bei po visą 
savo kiemą, galima bile kas neš
ti. ' Kadangi šabaso laike prisi
eina vieniems žydeliams pasi
skolint ką nuo kitų, o parsinešt 
nevalia—^griekas, tai jie sumis- 
lijo kaip nors dievą apmulkint. 
jie paima vielą (dratą) , prika
bina vieną galą prie vienos stu- 
bos, kitą prie kitos—kaimynas 
prie kaimyno.—ir suvienija dvi 
stabas į vienį, kad’ ir visą blo
ką tolumo. Gi dievas, matyda
mas iš dangaus tą vielą, mano, 
kad tai ,^ięna, kas reiškia, kad 
tai’’viena .tokia ilga stuba.., 
£ydai pilnai tiki, kad dievas 
tąip. mano.., j

III!
hGerbiamieji S. L. Ą. Nariai!

žemiau pasirašęs, senas Š. 
L. A. narys, num. 13, nemal- 
davja nuo jūsų nei parafrios, 
nei išmaldos. ‘

Visųpirma, pasižiūrėk, .ko
kis tavo Centro numeris1 ant 
tavo paliūdijimo, kurį gavai iš

Pakraščiuose Didžiojo (Paci-Draugai Broliai!
šeštas Kongresas Komunistų fiko) vandenyno, begaliniai di- 

Internacionalo, atstovas yisų!| delėje Chinijos žemėje, Jungti- 
pasaulio dalių revoliucihių daf- 1 V j--- ' !
bininkų, visų tautų, visų gau
džių ir rasių, pagelia sa.vb bal
są iš Maskvos, raudonosios, sos
tinės naujo besisteigi'anciojo 
pasaulio, ir šaukia jus, milidni- 
nes tautų minias, kad ruoštUr 
mėtė visas savo jėgas atmlišė- 
niui užpuolanęiojo kapitaližmg, 
i Grdbųoiiiškai' • .išnaudodama^ 
darbipinkų jėgą, Sunkdamas jį 
jo£\ visus gyvybės syvus, sų Ii4 
gūifetū skuboturhu J-dėvėdamas 

damas priesininKą smuiko: organizmą proletarų, verčiami^ 
Klerikalai tokie pat krūvi- j paprastus priedus prie kapi'ta-

is.oe
Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N. ¥., under the Act of . March 8, 187>

APŽVALGA
Atvyko Nauja Kolektorka.

“Tėvynė” iškilmingai pra
neša, kad Amerikon pribu
vo nauja “viešnia” patuš
tinti afnerikiečių kišenius. 
Sako:

Rugsėjo 10 d., laivu “Levia
than”, atvyko New Yorkan 
Vilniaus lietuvių pasiuntinė 
ponia Emilija Vileišienė. iKek 
teko ant greitųjų sužinoti, tai 
ponia Vileišienė atvyko Vil
niau lietuvių švietimo ir lab
darybės reikalais, kaipo bro
lių Vilniečių įgaliotinė. Todėl 
gerbiamoji viešnia lankysis po 
Amerikos lietuvių kolonijas 
perstatydama nuisų. brolių 
sunkią padėtį lenkais okupuo- 
toj Vilnijoj ir prie progos pa
rinks medžiaginės paramos 
Vilnijąs lietuvių švietimui ir 
na šia i čių auklėji m u i.

: - i f

Vadinasi, ponia Vileišie
ne rinks tarpe amerikiečių 
aukas. Tai antra Pikčilin- 
gienė. , Ta irgi prisirinko 
iš mažai protaujančių lietu
vių nemažai dolerių.

Aiškus dalykas, : kad p. 
Vileišienės surinkti, pinigai 
eis Vilniuje tupintiems lie
tuviškiems 2 *
kuriems tiek terūpi • LiŠtiP 
vos arba Vilniaus liaudies 
reikalai, kaip ir Smetonai 
su Voldemaru.

klerikalai padėjo fašistams 
žmones žudyti gruodžio, 17 
d;, 1926 m. Taigi/Stulgins
kis veidmainiauja, nuduo
damas priešininką smuritb.

ni smurtininkai, kaip ir jų 
draugai fašistai.

Bet visgi įdomu tas, kad 
klerikalų abaze esama skir-į 
tingų nuomonių. Bištras 
labai karštai skverbiasi į 
vienybę su fašistais, o Stul
ginskis, matote, dar derasi. 
Kalbama net, kad krikščio
nių demokratų partija gali 
prieiti prie skilimo.

Ragina Pasidėt Po Sėdyne 
SLA. Konstituciją.

SLA. kuopų nešamos pro
testo rezoliucijos prieš Pild. 
Tarybą, kuri laužo Susivie
nijimo konstituciją reikale 
iždininko, baisiai suerzino 
nervuotą fašistu “Vienybę”. 
Tuos protestus vadina jinai 
“ęnlurtu” ir “riksmu”. Sa
ko, kad Pild. Taryba • visai 
hesiškaitys su nąrių valia ir 
reikalavimais ir •J'.'Gėkdaus- 
kui vietos neužleis.

Na, o Susivienijimo kon
stitucija aiškiai nurodo, kad 
___ J „J k?avi^ą? * 
fam', ’leans yras sekainas' ga
vęs daugumą balsų paskuti
niuose rinkimuose. Šitam 
atsitikime, ; .po, mabašninko

Smetona Varo Kylį Į 
Krikščionių Demokratų 
Partiją.

“Laisvėje” jau esame
šę apie keliamą klausimą 
vienybės klerikalų su tauti-____
ninkais (fašistais). Kleri-1garbintoja “Vienybė” (rug-

rsgj0 -įg į.) šitą Pild. Tary
bos elgesį pilnai užgiria. 
Užgiria ir tai, kad iždinin
ko vietą pasiėmė p. Gegu
žis, Susivienijimo preziden
tas.

ra-

kalų “Ryte” Bistras reika
lauja vienybės. Fašistų 
“Lietuvos Aidas” taip pat 
mano, kad vienybė galima.

Bet štai kunigų /‘Drau
go” N r. 218 klerikalų šulas 
Stulginskis tvirtina, kad 
“tautos vienybės” obalsis 
yra tautininkų meškerė. Sa-

listinės technikos, pristatyda
mas tarnaut aukso dievaičiui,
stebėtinus mokslo išradimus, 
panaudodamas naujas nuosta
bias mašinas ir įtaisus, vis to
liau ir toliau nutiesdamas ’ kon
vejerio*) diržus-tr išmesdamas: 
milįonus proletarų į gatvę, duo
damas jiems akmenį vietoj duo
nos,—pasaulio valdonas-kapita- 
las žygiuoja prieš darbininkų 
klasės teises ir laisves, dar la
biau blogindamas darbininkams 
gyvenimo sąlygas, iškeldamas 
kruvinąjį kardą baltojo teroro 
ir, gudriai prisidengdamas me
lagingąja ir iškaneveikta fra-! 
ze apie viso pasaulio santaiką, 
pakasinėja pražūtingiausius pa
rako sprogdiniiis ‘ delei naujo 
pasaulinio karo.
I ' : i = I •

Išnaujo : imperializmas stato 
durtuvą dienottarkėn. 
ną i aštrėja varžytinės 
stambiausių • valstybių finasi- 
niai-kapitalistmių klikų 
kų) ; vis stangiau jie bando 
ra virve ap^eržt milžiniką 
ną Proletariniu Respublikų 
jungos. ....

. f Ąipęi:ik,ę§
tiėš kufįą £ vartais rštdXT 
Laisvės Stovyla, vis su dides
niu pasitikėjimu deda savo ran
ką ant' naujų ir’senų ;žemyhų 
(kontinentu, sausžemiųL tafrie

Kasdie- 
tavp

ste 
kū
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Paukščio, dauginusią balsų skaičiuje ir ant senųjų karališ- 
gavo Gerdauskas ir todėl, kųjy kraštu 
sulyg konstucijos, jam ta konkurento-
vieta priklauso. Bet Pild. 
Taryba tos vietos jam ne
užleidžia. Vadinasi, čia 
aiškus konstitucijos laužy
mas. Fašistinio smurto

* * *

Kaip sau norite, bet St. 
Gegužis tikrai užsimanė 
sulošti Susivienijime Mus- 
solinio rolę. Mussolinis ir
gi pasiėmė visų svarbiųjų 
ministerių1 vietas. Taip da
bar Gegužis: ir prezidentas 
ir iždininkas, pats įsako iš
mokėti bylas:ir pats išmo-

Išeina, jog jų “vienybėn” tik 
tas tetinka, kas moka žemai 
nusilenkti, pajėgia, savo nuo
monės išsižadėdamas, priimti 
vienytoji' nusistatymus ir taip 
mąstyti i arba bent reikšti sa
vo mintis, kaip vienytojams 
patinka,'kalbėti ir rašyti, kas 
vienytojams gera ir naudinga, 
nors tikrumoje tatai,būtų ne
tiesa, o įtas panašiai nesielgia, 
skelbianias ne tik “Vienybės”, 
bet ir Tautos priešas. Aišku, 
jog tokią vienybė nėra jokia 
vienybė, yra ne kas kita, kaip 
savęs apgaudinėjimas, tyčioji- 
mosi iš pačios vienybės.

■ Kad jinai žadanti Lietuvą 
praryti prie pirmos progos. 

X>yv A įįO. JHJ VI.* MAJVXCWIXV»J
apie lietuvių-lenkų įerybas, 
“N.” staiga susiprato > ir 
pamatė, ka.d tik Sovietų Są
junga galėtų Lietuvai pa
dėti. Sako: į :

Matyt, kad p. Voldemaras 
bandė šį kartą pasukti savo 
diplomatijos linijį į Šleževi
čiaus vėžes, nes jisai, kaip 
sako telegrama, “proponavo, 
kad Vilniaus problemai diš-i! 
kusuoti būtų sušaukta tam ti
kra tarptautinė konĮ^renėija. 
Jciiriajd. turėtiv Mtfrautl ir sgl

J£u VČ1 LieitivbiPViltis*{1 
Tik Sovietų Respublikoj <r <

Dar taip nesenai smala vi
rių “Naujienos” sušilusios 
tvirtino, kad Sovietų Są
junga esanti priešas Lietumi 
vos nepriklausomybės ir 
kad jinai žadanti Lietuvą

kis irgi .neprieŠingas “tan
ios vienybei,” tik jinai tu-: 
rinti įvykti “per teisėtu-1 
mą”. Girdi, negali būti vie
nybes, “kada su įstatymais 
ąpšeinama kaip su žaisiu, 
kur tinka vykinama; o kur 
netinka juos laužoma, kur 
išvadoje įstatymu tampa

Bet rūgs. 13 d.; kalbėdamos

Matote; klerikalų šulas 
staiga virto “teisėtumo” 
garbintoju. Stulginskis pa
miršo, kad su pdiliais ir re
volveriais j] jis j pats ’ ir. vigi

nių Valstijų kapitalas susidu-i 
ria su) grobuonišku Japoniws 
imperializmu—riachališku, gud
riu ir klastingu, kuris savo af-1 
mijomis užėmė jau žymią CH- 
nijos'dalį ir veda naikinimd ka
rą priefe visas . pajėgas Chinų 
liaudies,’ nendriįčios pasiduoti 
barbariškam kruvinam “jo reži
mui. Desėt&ii milionų -chini- 
jojsj į dątbiriinkų, valstiečių ir 
ąifihHib^'ų yra parblokšti po ge- 
ile^ųųiĮ’pdcįif Japonijos imperia- 
'liziriri, kurmis, apsidirbinėdamas 
jsu1 Chinų liriudžia, rengdamasis 
iįi baisią .dvikovą su savo ameri- 
4dniu ikįonku tuo pačiu žy
gių i^siperįajš^ū 'kiek laiko at- 
sikvėpintuii į tuomi; kad daro pa- 
salingus,') 1 brdvdkacinius žings
nius pries Sovietų Sąjungą.

Tie provokaciniai užpuldinė- 
jirhai sudaro grandį bendrame 
grandinyje visų imperialistinių 
valstybių priešingumo valstybei 
proletariato diktatūros, kuri gy
vuoja ir vystosi, ir budavojasi 
visomis pusėmis, nepaisant pik
to staugimo, plaukiančio iš prie
šų stovyklos, nepaisant ginklų 
žvanginįmo, kuriais jie veltui 

socialistinę darbininkų diktatū- 
r4- . . .

Nežiūrinti visų prieštarayimų 
tarp kapitalistinių valstybių,

• Būnant man ant vakacijų pas 
tikinčius; žmones, vieną pėtny- 
čios rytą šeimininkė ? pusryčiam t 
iškepė'šeimynai kiaušinių su la
šinių, riebalais.

Įpdri nugąsdint ‘;ir pašiklupdyt

į savo vyriausiojo 
konkurento—Anglijos.

Sėdėdamas ant drūčiai sukal
tų skrynių, gatavų sprogti nuo 
aukso, dar nesenai perlydyto iš 
kraujo, išlieto Europos laukuo
se, Amerikos kapitalas sprog
dina respubliką Meksikoje, 
siunčia savo ’ 
būrius į Nicaraguą, laiko savo 
kariškus laivus Chinijos prie
plaukose ir prisirišęs visą eilę 
europinių piet-amerikinių šalių 
storais auksiniais paskolų (kre
ditų) retežiais, drąsiai joms, 
šaukia: “cit,” kuomet jos nepa
nori išpildyt jo šventąją valią.

l
Tąjį; Centro numerį paly

dink su rųąno. .bfedaug bęįi- 
•ko gyvų S. L. A. .ųarių su taip ( į 
mažais ( numeriais. . Daugęlį 
jau šalta ,žemelė ( Pjriglaudjė. 
Neamžinas ir aš ! . , , į .

Norėčiau atkreipti’ domę į 
įsivyravusią tarp S. L.’ A. na-; 
rių betvarkį, kurią k^lia taWi 
tikroš rūšies keletas hetyrdš 
sielos žmonių, kuriems nerūįVi 
S. L.. A.' hari’ų gerbūviš, ku
riems nerūpi S. L. A. Apšvieta/

Atnešė didelį kuitūriniai ir labdarybės dar-' 
šmotą naminių lašinių, supjaus-, bai. Jūs juos gerai1 žinote. Jie 

rados juos ne dirbti kultūros, ap-

Ii’ i|jię prisiplakė tikslu grašia-

kad tie riet plaukė rieba- j Kad sav'o tąjį tikslą atsiekti, 
Aš patėmijau jam, kad'jie pirmiausiai pradėjo mus

•HI' 1

t ti
■
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kams, visiems proletarams, 
šiem s

x,v.s. Jie mūsų S. L. A. kuo- '
I pas skaldė tyčia, kad kuopo- 

nes j se neįsigyvendintų Vienybė-
1 Jie uždarė

------ ------ | wv. v^.. J lašinius,
savo tikrąją tėvynę, atkariautą | šiandien pėtnyčia. Girdi, pėt-1 Brolybė-Meilė!
karštu krauju darbiriinkų kla- j nyčioj lašinių nevalia valgyt, j skiltis mūsų pinigais užlaiko- 
sės sūnų nuo dVarininkų; kapį- griekas. Na, argi ne juokinga?,mo organo “Tėvynės,” , ir 
talistų, nuo tetorizuotbjų, nuo i Kol lašiniai kavalkė, nesutar- šmeižė

v • i i ‘ i • * '■« / ' • ■ • ’ • W * • . » ’ . J. •nuožmių darbo • liaudies priešų. 
(Daugiau biiš) / t

ĮVAIRUMAI į
; Į i , i t '■ i > , i ) I Į

.i . i J ,<.» | . ! y; • » 1 ■ < • • . >80Q j Mėtų iSenamo Aąbalbo- maldose; bažnyčia ;pr;ądėjo .smuk
liai Sudygo ti į žemę.... { Rodosi,j kad . žę-

t a « • -r. - i .• • < • • «naė koše pavirto, bažnyčią su-
J. A. Piuitt, betyi įliedamas jr0 Kadangi; bažnyčia /bųyo

nai Sudygo
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pinti, tai nevalia valgyt—gfiė- 
kas; bet tuos pąčiūs lašinius 
suspirgink, sųtarpink, tai gali 
juos “koc” ir .gert, kaip alų. . . 
Aiškus dievo ąpgaudinejimas... 
? ! i ; Užuguosčio Petras.

New Mexico valstijoj senovės meįing> ui tik\du .užmušti Jr 
gyvenamų vietų-griuvėsius,- ra- -daugelik sužeistų. į .■ Daugelis ‘iš- 
•&Į... griūvęsįąisl po" keliąs

<■- • <-pripwį^U’- ' valaitiįl^s, kol. tapo šiaip taip, iš-
i “hvnaii ’ ’ i rl ii co halhnmi iwiv • J ’..................- -(“bynzų”). Tų šabalbonų grū
dai dikčiai didesni, negu da
bartiniai “bynžaj.” Kuonįėt 
tgje viętojį g^veiw, žm^nės^ Wi. 
jau yrd.'nėmąžįaų?800 metų, ar 
gal 1,000. Tai yra nemažiau 
400 metų pirma, negu Kolum
bas įkėlė koją Amerikon. Pru- 
ittas atsiuntė tų šabalbonų da
lį savo seseriai į Alpine, Tex. 
Gi ši moteris, del žingeidumo, 
pasėjo šabalbonus daržan. Ir 
kas pasirodė... už kiek 'lai- 

jko veik visi tie šabalbonai su-
baudžiamuosius, dygo ir gražiai auga.

Jęi tie šabalbonai išaugs ir 
prinoks, ' tai tikimasi turėt 
“naujos” veislės “bynzų.”

*) Konvejerio diržas tai yra nuo
lat einantis fabriko diržas, kuris ga
minamus dirbinius bei jų dalis neša 
nuo vieno darbininko kitam, nuo vie
nos mašinos—kitai, taip kad, vie
nam darbininkui bei mašinai atlikus 
tam tikrą dalį darbo, tas dirbinys 
skubotai /liržu e^ira toliau, per ran
kas bei mašinas, iki galutinai lieka 
užbaigtas.—Vert. ,

vietų Rztsija.” Labai geras 
sumanymas, tiktai paduotas 
be jokio' ^'zrknglm^.11 Al’gi^ ga- 
Įjmąj tikėtis, kad Tąutų . Są
jungos bošai irtis ir’ be niekur 
nieko pritars tokiam planui, 
pavesdami _ į. Lietuvos-Lenki
jos ginčą kištis Rusijai, kuri 
nėra net Tautų Sąjungos na
rys?

Suprantama, kad Londono 
ir Paryžiaus atstovai tą pro
poziciją atmetė/ įiė ĮiiębŪti| ’ 
jos atmetę, jeigu jie bUti^|?r|'- 
v'ersti ją priimti,. 4 O jai būtų 
įvykę tiktai tuomet, kai Lie
tuvą būtų iš anksto susitarusi 
su rusais šituo kėliu įejbi prie 
Vildiaus klausimo «sp?eifdimo
ir užtikrinusi šitam planui 
kaip galint;; didespio skaičiaus 
kitų valštybiiį pritarimui

7
Vadinasi, pirmęšnieji 

Grigaičio, plepdlail kadi bol- 
ševiltai yra Lietuvos nepri- 
kląūsoiilybėį. prięšaį. 
inieife/ i ‘; :2 i i ? ■' i t 11 ■ i f

krapŠ :yti,..j|4‘ldięyo ųąmų?” < 
ds dieVui

Milioririi Jory Diighė
■ ! ■ i ■ •’ < ■ t

Kiekviena šalis svajoj a1, 
kąip išimti’ tuos' ihfllbrids,' tą 
auksą, kiir?s\ Hniihi 'ilsisi jūi’iį 
dųgnę, hedVibdariias žmoneins1,

ir šmeižia nuo keleto 
metų jiems ir jų sumetimams 
nepritariančius narius. Jiems 
rašyta S. L. A. konstitucija, 
tai šmotelis popiergalio! Jie 
ją laužė ir tebelatižo ir tyčio-' 
jasi iš mūsų. Seimuose jie lai
kinai suspenduoja legališkuš 
delegatus, ir kada savo tikslą 
atsiekia, jie juos atspenduoja. 
Apšvietus, ’ kultūros ir Labda-’’ 
rybes darbai’ tik toli, tūli ht- 
miirtyie TMsiliko, kad kada tai 

‘divbtd, bet ne šiandien.1 Va
kari ir šiandien! ‘jie mus maitine* 

f no 1 ir', riraitiną1 ‘pažadais, bet’-' 
Ine b darbu!

j

______ __ ____, ( Kaip ilgai mes1 
^yveijantiems ant žemės, ra-,'pakantriai ladUsime tųjų išfca- ' 
mumo.________________________________ ' ... -

"Daugelyje vietų jau buvo, 
bandymų iškelti4 auksą 'nį'dcj Jū
rų1 dugno, bet retai kur at
siektas tikslas. Juodosiose jū-1 
rose, Italijos tūla kompanija 
dirbo 'kelis mėnesius ir sura
do’ fįk vieną auksinį, pinigą. 
Dabar Hollandijos valdžia ųž-

Mąyt, kad -tos -maldl 
įyyi’ejo jikį ‘‘gyvo kaulo.”

Ap^iidineja Savo Dievą
Nesenai ■ man teko ' skaityti 

apie žydų gudrumą, apgaudinė
jime dieyo. Kaip daugumui ži
noma, prietaringi religiniai žy
dai, ypač Europos mažuose 
miesteliuose, griežtai užlaiko 
šabaso šventę, šabaso į dienoj 
jiems nevalia vežime Važiuoti. 
Bet jūromis ar šiaip ant van-

gyvęnimas tankiai priverčia į iaįva> kurįs vežė apie 30 mi- džio Pildom. Tarybos tarimų: 
biedrią žydelį p’ėtnyčioj susivė-’

ningų visuomenei darbų ? f \ 
Štai, riuhiire S. L.' A. iždi- 

i ninkas. Ar 'numirė sykiu ir 
S. L. A. iždas? Juk jau arti 

t du mėnesiai, o naujo S. L. A;
: iždininko neturime. S. L. A. • 
i iždininko vieta vakuoja. Ko
dėl?

Ar nereikia Extra Seiihą 
simanė išimti auksą, kuris jau šaukti ir tuos rezoliucija įdie- 
149 metai guli jūrų dugne. ! vintus ponus vyti lauk nuo 

žiemą 1799 metais, kuomet vairo S. L. A.?
kariavo Francija su Anglija,! “Štai “Tėvynės” num. 36, š„

dens laivu plaukti galima. Betjang|aį buvo paėmę Francijos1 m., randama pastaba iš posė

<4
; ji

i
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Dievas Nubaudė Savo 
Maldininkus

Jėigu tikėti į kokio ten die
vo buvimą danguj, ant žemės ir 
visose vietose,ztai šiek tiek pro
taujantis katalikas jau galėtų 
'permatyt, kad tam dievui mal
dos tiek reikalingos, kaip mu
ses biržgimas apie žmogaus no
sį. Matyt, j kad i tikinčiųjų die
vui maldoš jau berdįug fgrišo 
ir jis pradeda| JiOic(iįlinkus 
bausti.

Štai, nesenai Italijoj fanati
kai katalikai maršavo su visa 

’’procesija į '“cūdaūno’s” įJaife^š 
“švenčiausios” (Our Lady of 
Pardons) “atlaidus” Orvieto 
miesčiukyj. Maldininkams be
einant .keliu, tik ūmai prasivė
rė Žemė ir .sukrito keliolika da
vatkų'. .moterų j prasivėrusią 
skylę. Keturios žuvo po žem- 
mis, o kelios tapo sužeistos. Pa
sirodė, kad toje vietoje po že
mo buvo vandens. Ir kada tas 
ivandųo nusekė, tai pasiliko tuš
tumai. - Gi “visagalis” dievas 
^“paliepė” žemei prasiškirt kaip 
tik tuo laiku, kada ten užėjo jo 
paties garbintojai.

Gi štai kitas, mahometonų 
dievas Allahas taip pat pasiel- 
;gė, > su savd maldininkais,, Mip 
katalikų Jehova su italais fa
natikais. Rūgs. 10 d. mūsųl- 
manų miestelyj Orhan-Gazi, 
Anatolijoj, susirinko daug fa
natikų į saVo mošką (bažnyčią) 
^ąrb/nt, savo sųfevęrtoją,^ 
Šthi ? ? pačiame IJsikakšČiaVimė’

lint, kuomet kur būna išvąžia7 
vęs biznio reikalais, tai jis pri
sisemta yiedrą vandens, pasista
to vežime, hušiaūna čeverykus, 
įmerkia kojas į vandenį ir jau 

‘dievas niisjija, kad žydelis lai
vu važiuoja;—grieko nėra. Va- r
dinas; dievas apgautas... sykiu nuskendo ir auksas.

— Tuomet niekas nei nesvajo-
Atmehu kadaise, kuomet aš jo apie taiy kad galima būtų 

buvau; piemenukas Lietuvoj; išimtiną auksą. Bet 188’0 me- 
Užug^bščio mieStėiyj buvo žy- tais Hollandijos valdžia pra- 
delišij’KUžuguostyj)'. rvardu Of-; dėjo; ^darbuotis. r r..Pp, ilgo > ir 
seju^’j Jis turėjo arklį. Ant 
nakįįį Uk:ar.klLiis jdedax

vu važiuoja,-

• • . :p ♦.* I r< į . • '

Athienu kadaise, kuomet aš

ųzdėdąvo geležinius pan-, 
kad dūdiNagies.lčiusj)

Kasjiytis jis tas geležis parneš-

lionų frankų aukso išmokėji-) “8) pakelta S. L. A. nario ir 
mui savo kareiviams algų ir t. t. ir po to laiko imtis rei- . 
padengimui kitų išlaidų, kurie kalingu legalių priemonių pa- 
tūdmėt radosi Hollandijoj. Be- skolai’likviduoti ir t. t.” 
siartinant prie Hollandijos pa-j 
kraščių, tas francūzų nelais- 
vis laivas pakliuvo audrų sū
kuriu; ir nuskendo. žinoma,

s. r r Pp; ilgo - ir 
sunkaus .darbo .pavyko iš nu- 
skępdusio laivo išimti apie 2 
trtiiionus frankų aukso. Vė-

U

Norėčiau žinoti ir man 
dos, kad mes visi S. L. 
norėtume žinoti: kiek tokių 
paskolų Pildom. Taryba yra 
išdalinus? ir kitas- smulkmę- 
niškas atskaitas.

ro-

u.
Dr. A. L. Graičiūnas, .

No, 1^.'
i
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1 i •: T?WORCESTER, MASS.
Sekantį sekmadienį,; rugsė-

1., įvyksta piknikas’ 
‘‘Laisvės” diėnfdš'čio “naudai/

<»on
liaus, ; 18841 metais,. (v,ė| buvo j0 / 23 d 
pjį’^i^ėias .darbasr įr tuomet
payy.kjo išimtu pustrečio njilįo- Tai bus, .Veikiausia', ’pirmutinis’ 

negalėjo)tęsti, nes laivas buvo) Todėl turime *už garbę pa- 
aįmeštas žemėmis,, reikėjo jį;.brėžti štai ka: šioji 'didelė lie-? 
iš žemių iškasti, o tuo laiku tuvių kolonija, rodos, bus di-( 
nebuvo tam tikrų mašinų, ku- džiausią visrije Naujoje Anglie 
ribhiis galima būtų ' tą '.darbą joje, nes čia yra didelis skai- 
atlikti. £įus ‘

' Dabar, įsigijus tam tikraš turiu mintyj ne vien tuos, kų

as .darbas ir tuomet

davė m moA . ,Bet ^ubątos ryte,. 110 iriąnkų.' » Bet toliau; darbo tokis piknikas šiame hiiešte 
/.„kL1 JlJLjiL nfegalėio) tęsti, nes laivas buvo; T'aHaI fnrirnn Stž 'frftrho rfa.irimo. .„bet ^upatos, ryte, 

dieifoį,, janį įąv^iaį buį- 
tik gbležiniiy paftči'ų nešt’,

šabąsp 
vo 1 
bet jįej adatos. Ėidelis grie- 
kas! j Jis u b^dąyo , prižada: kor 
kiarri Naįikui duot po , šabasui 
kapeįki; tai vaikas, ir pąrvilk- 
davo1 pančius? ‘ r v ••

Vilehą’ subątos .rytą jis ir ma
ne įąįrasė į^ljfest pantį. Gi 
manįhorėjosi žinot, ką jis darys 
kai hfebus ■ kam pantį parvilkt, 
tai dfe atsisakiau, nepaisant nei 
kapeikos. , j Ofsejus apsidairė 
aplinkui, spaemė pantį, apsuko 
porą kartų ’ apie gdlvą ir' pąl.ėi- 
įo į1 Meščiūkč vpiis£. Či Ma- 
maiUiįv 
mo ’ įrįio 
ėmęį p<r 
Ir tfop. —
Valandbs/ Kol' atiHetė net’ į šivo 
S® Uffl®

o apie pusę versto tolu- 
tos vietok Paskiri pk- 
ntį vėl palejdb pirjųyn. 
mėtė ir mėtė a pfu "pusę 
š,‘ kol atriiėtė net' i šivo

;tfcU<

atlikti. čius “Laisvės” skaitytojų. Aš

mašinas, Hollandijos valdžia 
vėl rengiasi pradėti tą darbą. 
Dabai* ji bandys jau visą laivą 
kelti | viršų, kuris jau 149 me
tai randasi jūrų* dugne. Ar 
pavyks tą laivą iškelti ir auk
są-įkilti, ateitis parodys. Bet 
blizgantis v metalas vilioja, 
traukią jūrų. dugnan. Ir jis, 
beviliodamas, |dąi\ ne vieną 
gyvastįį .prarys, ne vienas dar- 
bininl&s žųs< '

Auksas./ yra didžiausias
t
fHWilenkia;■e »5 J ' Svencioniskis

rie prenurfi’eruoja,' bet abelnai 
kas tik gauna matyti ir skai
tyti diena iš dienos, tą { bran
gų darbininkų klasės gynėją, 
dienraštį “Laisvę.” Kiek m£n 
žinoma, tai bus šimtai tokių, 
kurie laukė, kada bus keno 
rūpesniu surengta tokia pra
moga “Laisvės” vardu: jos nau
dai. Ir štai, ĄLDLD.; 11 k&įfc ; 
pa pasirūpino tai atlikti bai
giantis vąsafihįam sezonui. 
Kiek girdėjau, tai rengimo ko
misija ruošia įyąirią progra- .

?H» V
'•r h

I

t

1’

žmogžudiš, Retook visi prieš jįl mą ir neabejoju, kad žiūrėtojių. , 7 .;
j jj ' t {apie pOra tūkstančių sUsirnfKS? ’ f

5 A:L.D.L.D. n KiJ. korešp. j
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BEPROČIŲ ORDENAS ELIZABETH, N. J

FIRE
Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui.

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

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

Telephone, Greenpoint 2372

Del juodveidžių visos mo
kyklos prasidės 1 d. spalių.

Labai daug lietuvių nemoka 
Daugelis jų tu-

Vietos demokratai čia dar
buojasi labai smarkiai, kad 
būtų išrinktas .Smithas prezi
dentu. ) Demokratai net ir vie
nam lietuviui suteikė darba,

, . . . . ........~ darbininkus, kad palaikais apgyventose vietose įstei-, . . 
gė savo raštines, kad tarpejuos.
jų gavus daugiau balsuotojų.! Lietuviškas Skaptukas.

kad darbuotųsi-del jų ir ga.u- žodžiu, visokiais būdais mul- 
dytų balsus. Net ir juodu-

<<

Brooklyn,' N. Y.
'• --------------- -- ■■■■.. 1 1- -

V1SUOI*

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA 51.25

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

greit reikalauk mūsų vaistžoli* 
oile vienos žemiau pažymėtų Ii

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

M. ZUKAITIS 
Spencerport, N. Y

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir 

ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS

muzikos Icon- . , 
as ant sniui- 
>ų vaikai bū- 

r>wiKn.5nk<ais, kreipkitęs j 
ir ii c tikrai profesionalę

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

. Puslapią ,Trečias

bos bus galima šiose mokyklo
se: NN. 1; 40; 47; 47a; 62 ir 
208a.

Politech nikais kurie norės 
mokintis, galės sekamose vie
tose: NN. 47; 47a; 76 ir 208a.

Jeigu kurie norės augščiau 
ką nors mokintis, tai bus atda-

CASTON ROPSEVICH
Iš Aušros Dr-jos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
7 d., kuris buvo neskaitlingas. 
Nors draugija turi, rodos, virš 
dviejų šimtų narių, bet susi
rinkime dalyvavo tik apie 50!i'°s_Jr augštesnės mokyklos, 
narių; tai didelis apsileidimas. 
Dabartiniu laiku ligonių ran
dasi mažai, tik du. Draugija 
finansiniai stovi gerai, taipgi: anglų kalbos.
rūpinasi mainierių šelpimu. ! ri laiko ir vakarais galėtų lan- 

Vėliau sekė įvairių komisi-'kyti mokyklą, kad pramokus 
Tarpt. Darbi-1 Raibos. Lietuviams parankiau- 

gy-įninku Apsigynimo atstovas ne- šia lankyt mokyklą num. 9, 
1 ... ............. -i-1--, nes nedalyva- kuri randasi ant kampo Fay-

, nes čia 
arba innokentiečiai.’susirinkime, iš priežasties Ii-! daugiausiai lietuvių gyvena.

Dar pirm pasaulinio karo, gos. Pikniko komisija prane- 
; caro laikais, vienuolis Innoken- šė, kad negalima tinkamos vie-

Viduramžiuose ir daug vė
liau buvo privisę visokių tiky
binių sektų kurių daugelį sun
ku buvo atskirti nuo bepročių. 
Bet dabar, kuomet jau skaito
si žmonija pasiekus augščiausį 
cilfiizacij 
tikėti, ka 
kurias sunku būtų atskirti 
bepročių. Vienok jų yra.

Laikraščiai praneša, 
Besarabijoj, kuri pirmiau 
klausė Rusijai, o dabar ją 
kO pasigrobus Rumunija, 
vuoja slapta tikybinė sekta/ pranešė nieko, i 
vadinama “ordenu kruvinojo! vo kaip vienam, taip ir kitam ette ir Green gatvių, 
kn’žiaus” arba innokentiečiai.1 susirinkime, i

jos laipsni, nesinorėtų 
, kad tokių sektų būtų, 

nuo

kad 
pri-
lai-ljų pranešimai.
( f — ! »-» i Ir « t A va v « v r

Rugsėjo 12 d. čia buvo svi
tos gauti. Mat, kaip vieną'rengtos fnilitarinės iškilmės 
sykį nenusisekė surengti, pa- paminėjimui buvusio karo 
sitaikė lietus, tai antru kartu' 18T2-14 metais. Kalbėjo gu- 

Kiekvienas na- jau sunkiau surengti. AtstO- bernatorius ir kiti viršininkai,
rys ir narė, įstojanti į ordeną, vas L. Laisvės Namo Bendro- Jie, žinoma, visi garbino karus |
turi duoti ant krūtinės išpjau-'vės pranešė, kad nėra taip ge- ir kareivius, kurie kariavo ir
ti kryžių, kaipo svarbiausi tos rai, kąip kad turėtų būti; tvar-1 kariauja.
draugijos ženklą. Merginos,; ka prasta; del netvarkaus pri-1 
/plojančios į tą draugiją, sykiu t žiūrėjimo net 3 žmonės žuvo.1, 
skaitomos apsivedusiomis su šį mėnesį bendrovė turės ne-l 
“apaštalu.

Kadangi tokia tikybinė sek- sija, kuri 
ta buvo valdžios draudžiama nusisekė, 

tai ji gy-i rė apie $50. 
vcuu taip vauiiiamu lv’<
niu gyvenimu. Kokiuose nors jie 
skiepuose ar urvuose susiren- menų del biznio, 
ka ir laiko visas savo ceremo- joj randasi du 
nij^as. Naujai priimtieji nariai čiamninkai ir vienas paprastas] 
ir narės turi nepasirodyti pa-! darbininkas, 
šauliui tol, kol neužgyja krū-’ginčas, 
tinėse kryžių žaizdos ir 
pasninkauja septynių savaičių.'lą—vienas savo “tavorą 
Gyvenant skiepuose, kur nega-'ša, o antras savo. 
Ii būti nei švaros, nei tyro oro 
irdar pasninkaujant, žaizdos 
ne taip jau lengvai gyja, kaip 
kuriems pradeda pūti. Prisi
dėjus badui, daugelis neišlai
ko ir numiršta. Taipgi ku
riems žaizdos užgyja, bet del 
savo silpnumo neišlaiko bado, 
tie negali būti pilnais nariais, pratimu, bendrovės šėrininkai

Miestelyje Budeštai, Besara- turėtų atkreipti į tai atydą ir 
bijoj, Rumunijos valdžia už- viską tinkamai sutvarkyti, į vi- 
klupo vieną tokių požeminių sas atsakomingas vietas pasta- 
urvų, kuriame buvo 30 sek- tyti tinkamus žmones, 
tantų, išbuvusių ten virš dviejų! Sekantis Aušros Draugijos 
mėnesių. Jie visi buvo nuogi,'susirinkimas įvyks spalių 5 d. 
k.<’žiu žaizdos ant krūtinės Draugai ir draugės, dalyvau- 

Jie visi buvo taip kime susirinkimuose, taipgi 
1 reikėjo vežti kalbinkime savo pažįstamus, 

'< kad prisirašytų prie Aušros 
ir tos sektos va-. Draugijos.

Korespondentas.

tijus pradėjo organizuoti tą 
sektą. Jis tuojaus apsišaukė 
“apaštalu” ir pradėjo savoj 
darbą varyti.

dateklių apie $200. Ekskur-j 
buvo surengta, ne-j 

nes nuostolių pada-J 
pirmiau ir dabar, tai ji gy-i rė apie $50. Didžiausia be-, 
veno taip vadinamu pogrindi-] tvarkė, tai tos komisijos, kaip’ 

vadina, supirkimui reik-1 
šioj komisi-! 

biznieriai-kar- Į

Ot, čia ir eina;
Jie tarpe savęs peša- 

neiš-Įsi taip, kaip du šunes už kau- 
kem-

Ir net to
kių atsitikimų buvo, kad rei
kėjo užmokėti, o tavoro trū
ko ir niekas nežino, kur din
go. Tuomet biznieriai suver
tė visas “špetnybes” ant mi
rusio gaspadoriaus. Gerai vis
ką suversti ant mirusio, nes 
mirusieji nekalba. Mano su-

nemžgiję. Jie 
nMjilpnėję, kad 
ligoninėn.

Sulaikytas i* ,
daš Klumača, kuris pareiškė,* 
kad pagal sektos skelbiamą, 
mokslą nėra nei grieko, nei 
prasikaltimo, kadangi prasi-; 
kaitimus ir griekus pati gam
ta pagimdo. Todėl sveikieji 
sektos nariai, gyvendami po 
žeme, naudojasi pilnu “gamti
niu” gyvenimu, duodami pilną 
laisvę visiems 
niams norams, 
gyvena vyrai ir moterys.

savo grieki-
Nuogi bendrai

99

ij ęerdu 
dane o . ...... .. t,._ _
agel’bą. Kreipkitės Šiuo antrašu:

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.
• Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10th St., Camden, N. J.

PLYMOUTH, PA.

Tel., Stagg 5048

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznj 
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 būsite užga
nėdinti.

MATTHEW P.,BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC

II

Gana švelnūs bile kam 
o vis dėlto jie patenkina*

pATENKINA reiškia gerą hkonj ir 
malonų kvapsnį. Tai reiškia, kad 

Chesterfield cigaretai turi charakterį 
. . . kad jie nėra nei nusistelbę nei be 
skonio. •

Kad patenkint, tai cigaretas turi būt

gaminama iš tinkamų tabakų, nežiū
rint, kiek tai lešuotų ... ir sumaišyta 
ir vėl skirtingai permaišyta.

Chesterfield cigaretai' PATENKINA 
. . . o vis dėlto . • .jie yra gana švelnūs 
kiekvienam!

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Specialis naujovinis gydymas, duo 
dantis greitų ir tinkamų pasek 
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų. 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 16th ST., N. Y.

Tarpa 4th Avė. ir Irving Plane 

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

; GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

$1,000 TIK UŽ 60 CENT!,
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkstanču 
dolerių. Ką tas tūkstanti* doleri* 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių sn 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir Įvairių nesmagi 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikatą, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžoli* 
nuo Dile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gn ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo pc 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ii 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžint 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomaru, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet niū

ku o- 8ų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- 
išda- gal kelią ir suteikia žmogui ramumų. 

t>„| Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
. 1 Žolių ir knygų katalogą. Reikalingi

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiuka- 

die- 
tik

Pereitą mėnesį anglių 
syklos čia dirbo kiekvieną 

r jau dirba 
o kitos uždarytos 

Iškaba 
Kasyklos 

Tokia iškaba

na, bet dabar 
kai kurios, 
neapribotam laikui, 
parašyta sekamai: 
rytoj nedirbs.

Kitoj vietoj, Piatre, vėl pa- jau saVaitę išstovėjo ir dar ne
vyko surasti požeminę sektą, žinia> kiek laiko stovės. Apart 
kurios galva buvo Sokoleanas to> jau ir pečiai užgesinti, ku- 
—“apaštalas.’ Ten rastas darĮrįe garą gamino. Iš to mato- 
baisesnis vaizdas, nes tarpe si> kad‘greitai nepradės dirb- 
(xIwgelio nusilpusių, pusgyvių, įk 
buvo jau keturi lavonai.

Ir kas keisčiausia, kad to- kasyklos išstovėjo 
kios sektos dabar labai plati
nas; ir sakoma, kad Besarabi- 
joj#jų labai daug yra, tik val
džiai sunku jas susekti.

Čia, žinoma, “apaštalai” ne
badauja ir jie naudojasi pilnu 
gamtiniu gyvenimu, nevaržy
dami savo norų ir jausmų. Bet 
keista, kad atsiranda tokių be-:/" 
pročių, kurie seka paskui Juos'^"^ 
ir.Pi!d® .jl<iSak^!,S-_J"k,tai d. spalių, 211 E. Main St. Pra- 

džia 10 vai. ryte.

Tai dabar vėl mainieriai 
vaikštinėja be darbo. Pirmiau 

> astuonias 
savaites, dabar mėnesį pilnai

nasj ir sakoma, kad Besarabi-j padirbėjo ir vėl sustojo.

Pereitame ALDLD. 97 
pos susirinkime nariams 
linta knyga “Ugnyje.”
dar 9 knygos likosi nepaim- mūsą žolių pardavinėtojai 

j tos, todėl visi ateikite į se- miestuose.
Jkantį susirinkimą ir atsiimkitej

Susirinkimas įvyks 7 M Gillet St

religiniai bepročiai, prieš ku
riuos ir reikia kovoti, tik ne 
taip, kaip buržuazinės val
džios kovoja. Pirmiausiai rei-' • ^.prq: 
kia išnaikinti tas priežastis,! 
kurios veda prie tokios bepro-j 

j tyst$s, tai yra, reikia kovoti su 
visolįnis religijomis ir su visa 
dabartine supuvusia tvarka, o

1 ne su tais, kurie tik prisideda 
prie tos sektos. Tuos reikia 
gydyti, nes jie protiniai ne
sveiki. >

LDSA. 53 kuopa darbuoja- 
Pereitame susirin- 

(kime paaukojo $10 naujai 
i mainierių unijai. Mūsų drau- 
• gės parėmė finansiniai ir mo
raliai geras įstaigas.

Stuobris.

BALTIMORE, MD
Švenčioniškis

NEUŽLIJO

čia vaikų paralyžius vis dar 
I plečiasi. Lietuvių šeimynoj, 
j gyvenančioj ant W. Lombard 

. j St., susirgo vaikutis. Tėvai 
I turėtų saugoti savo vaikučius,

Baltrus.—Stovėjome keturi; nesuleisti su svetimais vaikais, 
vyrai po vienu lietsargiu ir nei nes bendrai su visais vaikučiais 
lįenam iš mūsų neužkrito nei bežaisdami dažniausiai užsi

krečia ligomis.
Katalikiškos mokyklos atsi

darė 10 d. rugsėjo, kurios tu
ri apie 20,000 mokinių.

Viešosios mokyklos atsida
rė 17 d. rugsėjo ir turi 106,- 

Taipgi atsidarė 
i ir vakarinės mokyklos del su- 
I augusių. Mokytis anglų kal-

lašas lietaus.
Jurgis.—Eik jau, eik, mela

gi! Kaip tai galėjo būt, kad 
nei lašas lietaus nekliudė ke
turių žmonių po vienu “um-

Baltinis.—Nagi, buvo taip/000 mokinių, 
kad tuo, laiku visai nelijo.

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

Neatidėliodami, nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE CO
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Puslapis Ketvirtas Ketverges, Rugsėjo,
<-Ui, “• v

TARPTAUTINE PADĖTIS IR KO
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI

L D. S. A. VI Rajono Kuopų 
Domei .

(Tąsa)
Po šitų pralaimėjimų Vakarų Europo

je, po pirmajam perijodui, antruoju perijo- 
du buvo kapitalizmo dalina stabilizacija. 
Sykiu kapitalistai pradėjo ofensyvą prieš 
darbininkus. Reikia pabrėžti, kad keletas 
darbininkų defensyvių (apsigynimo) kovų 
pasiekė nepaprasto didumo. Tarpe jų bu
vo Britanijos darbininkų visuotinas strei
kas, ir streikas Britanijos mainierių. Ant
rasis perijodas Europos kapitalizmui atne
šė “taiką ir tvarką.” Tiesioginės revoliuci
nės kovos perėjo iš Europos į kolonijalius 
ir pusiau-kolonijalius kraštus. 1925 metais 
matėme sukilimą Morokkoj; rugpjūčio mė
nesį tų pačių metų tą patį esame matę Sy- 
rijoj ir tuo pačiu laiku didesnės kovos pra
sidėjo Chinijoj. Pirmajam perijode revo
liucinė situacija nešėsi Europos charakte^ 
ristiką, o antrajam perijode tiesioginė re
voliucinė situacija patapo charakteristiniu 
reiškiniu kolonijose.

Antrasis perijodas, žiūrint į jį iš eko
nominio atžvilgio, iš atžvilgio kapitalisti
nės ekonomijos analyzo, galima pavadinti 
perijodu atsteigimo kapitalizmo produkty
vių pajėgų.

Antrasis perijodas užleido vietą tre
čiajam perijodui, perijodui kapitalistinio 
atsistatymo. Šis atsistatymas pasireiškė 
tuomi, kad jis pralenkė prieškarinės ga
mybos rubežius kokybiniai ir kiekybiniai. 
Augimas kapitalizmo produktyvių pajėgų 
paeina iš vienos pusės del pasiekimo visapu
sio progreso industr. technikoje, ir iš kitos 
pusės del kapitalistinio ekonominio kontak
to plačios reorganizacijos. Tačiaus, tech
niškasis atsibudavojimas, ekonomiška re
organizacija ir greitas procesas kapitalisti
nės trustifikacijos yra lydimas kapitaliz
mui priešingų pajėgų augimu ir nepapras
tai greitu vystymusi jo įgimtų priešginy- 
bių (kontradikcijų).

Tarpe tų pajėgų visų pirma turi būt 
įskaitoma augimas Sąjungos Socialistinių 
Sovietų Respubliką, šalę kapitalistinio at- 
sibudavojimo nepaprastu' tetaipu <kyla ir 
bręsta socialistiriė kūryba Sovietų Sąjun
goje. Augimas ekonominiai-ir politiniai S. 
S. S. R., vystymasis Chinijos revoliucijos, 
reiškimasis neramybių Indijoj ir pagalinus 
greitas augimas įgimtų priešginiavimų mo
derniško pasaulio kapitalistiniam skyriuj ii 
augantis karo pavojus—sudaro kitą pusę 
pasaulinio vystymosi.

Reikalinga susipažinti ir atsargiai iš- 
analyzuoti tretįjį perijodą, nes jeigu mes 
nepajėgsime pažinti pamatinių pasaulinės 
ekonomijos ir politikos atmainų, kurios 
reiškiasi, negalėsime nutiesti teisingos po
litinės linijos ir suderinti šių laikų taktikos 
problemų.

Techniškojo Progreso Elementai
Turime sutikti, kad svarbiosiose kapi

talistinėse šalyse yra pusėtinas augimas ga
mybos elektrifikacijos. Svarbūs išradimai 
pasiekti praktikoj naudojamoj chemijoj. 
Išrasti nauji metodai gaminti dirbtinus kū- 
rus—Bergijuso metodą gaminti benziną, 
artificialį šilką, etc., visas tas sudaro cha
rakteringą reiškinį šių dienų kapitalistinėj 
gamyboj. Tuo pačiu sykiu padaryta dideli 
žingsniai naudojime kai kurių metalų, ypa
čiai alumino; platesnis pritaikymas naujos 
mašinerijos industrijoj ir agrikultūroj. Vi
si šitie reiškiniai labiausiai charakterizuo
ja šių dienų kapitalistinę techniką.

Aš paduosiu tūlas skaitlines, liečian
čias elektros pajėgos gamybą Jungtinėse 
Valstijose. Jos yra:

Skaitant milionais kilowattiniu valandų: 
1912 1922 1926 1927

17,572 47,569 73,791 79,724
Be daugelio kitų, dar įdomesnės skait

linės iliustruoją dirbtino šilko gamybą. Da
viniai suteikia sekantį paveikslą (skaitant 
tūkstančiais kilogramų):

Prieš karą . .11,000 
1921............. 30,000
1925..............84,000
1927............125,000

Vokietijoj ir Didžiojoj Britanijoj daro
mi nauji žingsniai elektrifikacijai bei gązo 
perdavimui į tolimus kraštus. Tas turės 
daug svarbos ateityje ekonomikoje.
Augimas Kapitalistinių Monopolių, Valsty

binio Kapitalizmo Tendencijos ir Jų 
Politinė Reikšmė

Atmainos technikoje, kurios tūlo-; 
se šalyse, pirmiausiai Jungtinėse Valstijo
se, suteikia pobūdį techninės revoliucijos,

yra aiškiai sujungtos su truštifikačija ša
lies ekonomijos, su kūrimusi gigantiškų 
bankinių sistemų įr,—jau pokariniam lai- 
kotarpyj-*-su augimu valstybinio kapitaliz
mo tendencijų įvairioše'jų formose. Kiek
vienas žino Vokiečių Dažų Trūštą, etc. 
Kiekvienas turi žinoti kokio didumo pasie
kė Mondo įstaiga Anglijoj (iš čia paeina Minersville, Pa. 
tas žymėtinas žodis “Mondizmas”). Visi 
draugai gerai žino apie ‘ gyvuojančią 
“Standard Oil” Jungtinėse Valstijose. Mes 
šiuo tarpu pergyvename ne tik kiekvienoj 
kapitalistinėj šalyj organizavimosi į trus- 
tus laikotarpį, bet ir laikotarpį besitvėrimo 
didžiųjų tarptautinių j trūštų.

Nedaug laiko tam atgal, mūs partijos 
kongrese, aš-priėjau prie tos išvados, kad .ti^ldekvieną kuopą.

Drauges! LDSA. VI Rajono' 
pusmetinė konferencija šau
kiama spalių 14 d., 1 vai. po 
pietų, darbininkų svetainėj, 
kampas 3rd ir South gatvių, 

Todėl visos 
kuopos, priklausančios prie VI 
Rajono, privalo išrinkti dele
gates į šaukiamą konferenci
ją. Kuopos savo susirinkimuo
se privalo apsvarstyti šį klau
simą ir delegatėms suteikti 
naujų sumanymų, kuriuos at-Į 
vykę perduotų konferencijai. 
Turime apsvarstyti, ką mes Į 
veiksime sulaukę žiemos iri 
kaip prie to veikimo, pritrauk-

’ ‘ • • -■ ; ' ’ 1 > i i >■.DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW1
Valahdos: *8-9 rytą 

2-3 po pietų 
6-8 vakare x,__ 

Nedėljomis pagal šutąftį.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 • 

WATERBURY, CONN.

‘ 1 J,.xj
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Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne
‘ • xz • • a • • « a i • •— • 1 _ __ —  Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė*!/ 
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržua|lU^«.

“ gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurod 
tikslas Lietuvos politemigrantų "kongreso Rygoje. Yra ėil 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .................................................... . .

IŠSIMOKYKITE LIETUVIŠKAI
Amerikoje gimę 1 
išsimokinimui lietuvių kalbos „
knygyno už r ......................... .. ...................... -50c

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj , I 
Tai1 raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir 
unijų) struktūrą . „ „ ,
ir jų algas. Puikiai nukviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilipias žemės ūkio ir gęrėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių., Kaina.................... 15c

Priešfašistinė Vienybė • ■-■■■ VJ*'
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos.! 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite! 
straipsnių, • kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina ........................................... . ........................ 15c
Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Dariai I 
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, oi 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Liesnya į 
Tą knygelę skaitydami, 
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygeles kaina..............................................................  25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai -į I 
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbinėj!** 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. La . 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių, 

rių sušaudytųjų ir joje telpa 
darbininkų klasės kovotojų.

Kaina..........................................; .35c

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie! kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai! 
dainai atatinka. Tai labąi mūsų menininkų laukiamas kuri-j 
nys. Knygelė i iš 50 puslapių. Kaina ............................. 35c

Reikalaukite tuojaus, nes gi^eit jos pritruks. L

■, .Kaip Pątapfi Jungtinių Valstijų Piliečiu f 1 
Lienraštis “Lai$vė”j išleido gerai priruoštą .knygele su. re' 
lingais klausimais ir atsakymais priėi išsiėfriimų pilietinių } ~ 
pįer.ų.. Klausimai yęą anglųUjMiėtuvių kalbose. ' ją 
tęs- turėsi 'Aiškų' sup: ‘

■■■■■! ■■c ..l.f. . ■ —'L-.1,1 1 II | . I , . J<

i i Tel. Lackawanna 218© ‘

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

; ■ . į ' .
West of Times Square. ■’ ■ 

NEW YORK CITY .
> j • ; | Ofiso Valandos:
’ ' 'Nuo- iO ryto iki? l.po

,Nup 6 tiki. 8 vąkąraįa n ■ 
Nedėliomis, nuo 111 rytb iki 1 
vai,, po pietų,, jr pągal sutarti
—. j. . „ J -i. .. .' . J ,

prieš mūs akis tūlose kapitalistinėse šalyse 
pasireiškia Vajstybihio kapitalizmo tenden
cijos, ne prieškarinėj “karinio kapitaliz
mo” formoje1 (įvairaus plauko šocial-išda- 
vikai neturėjo gėdos vadinti tai. “valstybi
niu socializmu”), sų‘.maisto kortelėmis ir: 
su karu besi rišančio miš savybėmis, bet nau
joje formoje,;arba, naujose formose. Ta
tai patvirtino vėlesni tyrinėjimai.

Kas per politinės pasekmės iš to seka? 
Galima patirti kad ir iš sekančio pavyz
džio. Amerikoje tūlas Theodore Knappen, 
“Magazine of Wall Street”, už kovo 19, 
1928, kalbėdamas apie prezidentinius kan
didatus, rašė sekamai:

“Nebus perdėta pasakius, kad jis skai
tėsi ir faktinai buvo Amerikos biznio di
rektorium. Niekad pirmiau, čionai bei kur 
kitur, vyriausybės departmental nebuvo 
taip ankštai sujungtas su bizniu... Jis ger
bia didelį biznį ir džiaugiasi dideliais biz
nieriais. Jis mano, kad viename asmenyj, 
kuris atlieka didelį darbą, randasi dau-i 
giau gero, negu tuzine mokytų svajotojų, 
kalbančių apie tai, ko jie nėra pradėję ir 
niekuomet neįvykins. Nėra jokio abejoji
mo, kad Hooveris kaipo prezidentas būtų 
be sau lygaus. Jis būtų dinamišku biznio I 
prezidentu, kaip Coolidge kad buvo statiš
ku (palakytoju pastovaus biznio)* pre
zidentu. Jis būtų pirmiausiai biznio,-o 
tik paskui politikos prezidentu, kokį kada 
šalis yra turėjusi.”, ' //

Tasūi faktas, kad HooVėfis čia "plėšia
mas kaipo trustų generaliu direktorium, I 
patsai savaime yra ryškių politiniu išdavu > 
grafto proceso, kuris eina tarpe kapitalisti
nių trustų ir valstybihiū 'Organizacijų.*; ”

Atmainos Struktūroje
Daleidus, kad šitie faktai yra teisingi, 

tai kas tuomet atsitinka su mūsų t. v. kapi
talo stabilizacijos analizu? Kas atsitinka 
Siu mūsų teziais, liečiančiais daliną, laikiną, 
etc., stabilizaciją? Kas atsitinka su pasau
lio kapitalistinės sistemos visuotinu krizių, j 
kuomet mes patys pripažįstame techniki
nius pažengimus, augimą trustų ir kitų ka
pitalistinių organizacijų, ir kuomet, einant 
šitais dėsniais, pripažįstame, jog kapitaliz-; 
mas pasiekė visapusio sustiprėjimo? Mes ! 
turime atsakyti į šituos klausimus, priešin
gai, galime įpulti į ideologinę maišatienę.

Visų pirma, kuriais sumetimais mes 
priėjome prie pirmesnių išvadų apie kapi
talizmo daliną, laikiną, etc. stabilizaciją? 
Trumpai tariant, galima surasti sekanti de- 1 
finicija nušvietimui to klausimo: Buvo pri- 
eita prie išvados, jog padidėjimas gamybos Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. y 
produkcijos pasireiškė tik vienoj ar dvie j o- - -- ■
se šalyse ir kad tas buvo vien tik išiųitis, ir 
kad tai yra tik laikinas reiškinys. Tačiaus 
prie šių dienų padėties tasai definavimas 
jau nebetinka. Paimkim' kiekvieną šalį at
skirai:'

Jungtinės Valstijos žygiuoja pirmyn. | 7 , M
Sutikime, kad pranašavimai, liečianti rela- a. 
tyvį (palyginamąjį) krizį Amerikoje yrą 
teisingi. Tai j -labai galimas daiktas. Ta- - 
čiaus; bendra vystymosi eiga rodo augimą - 
industrijos, aijgimą gamybos. Pirmu sy
kiu pasaulio istorijoj ir istorijoj darbinin
kų judėjimo darbo pajėgos vertė mažėja ne 
tik palyginus ją su pastoviu kapitalu—-ver
te gamybos įrankių,—bet veik absoliučiai. 
Darbininkų, samdomų industrijoj, kiekis 
mažėja. Tas atsitinka pirmu kartu pasau
lio istorijoj ir istorijoj darbininkų judėjimo 
ant taip didelės skalės^

Kai kurie draugai sakys, jog ši tai yra 
pesimistiška išvada, kad tai neteisinga. 
Mes privalome padaryti skirtumą tarpe op
timizmo ir paikumo. Jei mes nenorime 
būti paikais, privalome imti faktus taip, 
kaip jie yra. Ši tai yra pirmoji prievolinga 
užduotis visoms nepaikiems taktikoms.: •-

Panašiai dedasi Vokietijoj ir Franci- 
joj. Didžioji Britanija, imant bendrai, per
gyvena kritimo laikotarpį. Jos gale smun
ka. Tačiaus, tūlos industrijos daro pro
greso

Ra j. Org., E. Motuzienė.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo- biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS »9

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

Adresas užsisakyt “Balsą”: 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.

OR. 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 CIT T
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 ik) 
8 P. M Nedčliomis 10 iki 1 P. M

BrooKlynlABOR LYCEW
DARBININKŲ [STAIGA.

i Sales del Balių, Koncertų, Brara* 
l’detų, Vestuvių, Susirinkimų Ir u 
Puikus steičiuB su naujaisiais [talnęjto 
w.ais, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

lietuviai, įsigykite labai (parankią .knjC^l 
uvių kalbos. Ją galite gauti iš “Laisvės”

ir politinę padėtį Soyietų Rusij,oje4 , čia .rasite apie 
tūrą Sovietijoje, aį>ie darbfnihkį: dhrbo valahdas

* poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop

■ Knyga iš 128 puslapių.
M9-959 Willoughby

> Tali 8842 St3uwr<

dCAUNUODIAI .AUGA SVBIKI IFt 
, STIPRUS VALGYDAMI .

A. M. BALCHUNAS. Savininkan Tulunhone Stagg 6588

DETROITO L1EW DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviuos pvLf.Jkos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne m be. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
Į 8781 JO^. CAMPA U AVĖ,, ir 8046 CHENE ST., DETROIT

$

i

Dienraštis
lingais klausimais ir atsakymais prie Jšsiėtriinję pilietinių ) 

anglųfMJibtuvių kalbose, ją per^įi%j£F|
_ i’htimą apie formą Jungtinių Valstijų f 

valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi-1 
rengęs prie ? egzamino. Kaina tik .■.....................................25cl

' į • t • '

Moteris ir Išpažintis . E
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nurb-f 
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo- j 
terų, o ypač prie jaunų mergaičių. Čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dttše-> 
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumUs] 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ........................................... 20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie . 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Dauft 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinjr/ 
tęs pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai 1« 
vai apie. tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau miHScą j 
knygą, kurios kaina ..............................................................|2.00|

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimų, kaipJTądl 

^su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatoj žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta Su
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės,rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, tai p Jr vyrai 
privalo žihoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.... 1.. .$2.00

Įžanga Į Politinį Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, pkrašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto !A. Bogdandvo. Kas tiktai nori žinoti, kaipTpa- 
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra tei-j 
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta laba 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažtai 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. SĮ^IL 
privąlo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais.. . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...... .$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir 
Charakteristika'

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

s

VIENOS DIENOS

(Tąs# b.ųs)..

- >
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Komunistų Rinkimą Kampanijai
Aukuokite į Svarbųjį

$100,000 KAMPANIJOS FONDĄ
Siųskite Aukas:

ALEXANDER TRACHTENBERG 
43 E, 125th St. 
New York City

National Election Campaign Committee
“ LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y, 
tuoj aus, nes mažai jų yra ir greit visos i
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Ketvergas, Rugsėjo 20, 1928 Puslapis Penatas

DETROIT, MICH.
Draugiškas Išvažieivin?»a& j Pal

mer Parką
Rengia Detroito Lietuvių Pi- 

lietinimo Kliubas nedėlioj, 28 
d. rugsėjo, streikuojančių mai-j KONVENCIJA 

/zf. nierių naudai. Išvažiavimas i —
** hus su didele

j tijinę kovos dvasią, ’ ir yra] VIENA PARVAŽIAVO, 
pasiryžęs tinkamai iš savo pu-| O DVI IŠVAŽIAVO 
sėš atsa'kyt į kapitalistinės re- 
akcijds žingsni'ūs. Rep.

NĖVŽ Yo'rke
AUDĖJŲ NACIONALĖ

hudrožė Chicagon. Draugė 
Vasikoniūtė, būdama Brookly
ne, prigulėjo pi’ie Aido Choro 
ir kitų darbininkiškų organi- 

‘ ’ i ir nemažai prisidėjo 
prie veikimo. Š.

bus su didele programa; bus! Labai rimfai prasidėjo 
keli kalbėtojai, kurie paaiš- jus už organizavimą Ainei 
kins dabartinę mainierių pa- audėjį į darbo uniją’. New 

Taipgi Yorke, Irving Plaza svėtaihėj, 
ir gė- ateinantį šeštadienį ir sekma-

va- 
paaiš-’jus už organizavimą Amerikos 

New
dėtį ir jų kovos būdus, 
bus 
rimų.

Vargiai galima būtų 
žmogų, kuris nenorėtų

skanių užkandžių
dienį b'ū's laikoma nacionalė 
audėjų delegatų konvencija.surasti

___________  ______ _c žinoti1 Kaip pasirodo, tai suvažiuos 
apie visą streikuojančių mai- net 250 delegatų iš 57 miestų, 
nierių padėtį, jų sunkią kovą. Bus skaitlingai 
Todėl visi ir visos atsilankyki- New 
te į Palmer Parką ir čia vis
ką išgirsite.

Rengėjai

MAHANOY CITY, PA
Užbaigė Kančias

Antanas Raskowsky, dirbda
mas Primrose kasykloje 1918 
metais, liko sunkiai sužeistas 
—sulaužė nugarkaulį. Sugy- 
dyt nebuvo galima. Per 
metų kankinamas skausmų 
gulėjo lovoje. Rugsėjo 14 
užbaigė • kančias—mirė. 
Raskowsky buvo 59 metų, 
liko nuliūdime moterį, du 
nūs ir viena dukteri.

10 
iš- 
d.

Pa
su-

atstovaujami 
Bedfdrdo strerkieriai,

Passaic’o, Paterson, Lawrence, 
Fall River, Lowell, East oho ir 
tt. audėjai.

Konvencij os tikslas—f u dr-
gamzuoti galingą naują a’ųdę-' 
jų uniją. Senoji United Tex
tile Workers of America ran- 
dasi kontrolėje saujelės suak- balsuos ‘ už saito ^ndidatus—kdmu; 
menėjusių reakcionierių ir te- x 
turi apie 25,000 narių, .kuo- : OM1, 
met Amerikoj yra virš milio-J cigarų, tai nėra skirtumo- 
mq nndpiii Senosios uniiosi BALSUOJA pakeliant .pirštą, ----nas auoejų. senosios unijos> geriausi JOHN’S—JONO Ciga- 
biurokratai nenori organiZŪOtl rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
neorganizuotus audėjus. Jie rūkant puikiai kvepia, ne? net šalia 
šiandien atvirai ^B’inu: 1*Draugetu rūkai gerą cigarą.”
sam laužyti New Bedfordo au- j “DžIAN” Cigaras tik 10 cėntų ir yra 
dejų streiką. Akivaizdoj to, ’ geriausias Amerikoje, arba po vardu 
reikia audėjams naujos unijos,• PE 0 C1garas- ----- .
kuri sutrauktų po sh'vb Vėlia
va tą visą milioną audimo pra-i
monės darbininkų.Alus iš Rankų į Rankas

Sausieji agentai surado 75. a c
pusbačkius alaus ant
St. garadžiuj. Aišku, alų kon- MASINIS SUSIRINKIMAS 
fiskavo. Atvažiavo didelis 
trokas vežti alų į Pottsville. 
Tuo tarpu susirinko minia 
žmonių. Kuomet “sausieji” 
krauna alų į troką, keli vyrai 
iš minios, i 
jo bačkas risti nuo kalno že
myn. Iki “sausieji” apsižiū
rėjo, dingo 30 pusbačkių. 
Drąsuoliai spėjo pabėgti. . Į 
Pottsville beteko nuvežti 45 
pusbačkiai. Pavogusieji nuo 
“prohibišinų” alų turės gerą 
“pikniką.”

S. V. Ramutis.

Antradienį Darbininkų (Ko
munistų) Partijos rinkimų va- 

(jaus susirinkimas po atviru 
dangum ant kampo Havemey-

pasidrąsinę, prade- e.r Grand St. .Ext. buvo

VIETOS ŽINIOS

tikrai pasekmingas. Susirin
ko pasiklausyti komunistų kal
bėtojų virš 500 žmonių ir sto
vėjo iki vėlumos nakties. Kal
bėjo draugai Ragozin, Bimba 
ir Suskiu. Parduota nemažai 
komunistinės literatūros. Pub
likoj matėsi nemažai lietuvių.

Panašūs . susirinkimai i . 
vietoj įvyks kiekvieną antra 
dienį vakare.

DARBIEčIŲ frakcijosIŠ 
MITINGO

Panedėlio vakare Brookly- 
no ir Didžiojo New Yorko lie
tuvių komunistų frakcija ture-

GRAŽIOŠ ŠUkAKTUVĖS

šeštadienį, 1£ d. rugsėjo, J. 
Laimikis, gyvenantis 44 S. 2nd 
St., iškilmingai apvaikščiojo 
40 metų sukaktuves. Svečių 
buvo Nedidelis . btirelis, kurte 
linkėjo Laimikiui laiminai

Už visus svečius J. Tamikūs
jo gerą mitingą “Laisvės” sve- susilaukti žilos senatvės;

Nuoširdžiai dis- pasakė linkėjimų prakalbėlę. 
' Po prakalbelės, pats Laimikis 
prisiminė Lietuvos politinius

tainėje. Draugų suėjo ketver
tas desėtkų. 1
kusavo, kaip finansais ir ak
tyviu darbu prisidėt prie Dar
bininkų (Komunistų) Partijos'kalinius, kuriems dalyviai su
rinkimų vajaus. 23 draugai,Į aukojo $18.
kurie iki šiol dar nebuvo ėjęj Aukotojų vardai: L. Devei- 
rinkt piliečių parašų delei mū-'kis $1; A. Barisus $1; L. Bal
sų Partijos oficiali© Įdėjimo į tušnikaitė $1; F. Klevickas 
rinkimų sąrašus New Yorko $2; J. Tamkus $1; J. A. Da- 
valstijoje, šį kartą pasižadėjo'geliai $2,* P. Robokas .$l; K. 
ir pasirašė atlikti tą savo par- Deveikis $1 F. Štrūmllą $2; 
eigą. Be to, praėjo tokia min-’P. Baltušhikas 50c; A, t)evei- 
tis, kad kviest talkon piliečių kis $2; J. Mafmokas $2.50 ir 
parašų rinkimui ir finansinei J. Laimikis $1.
komunistų kampanijos para-I Tai pagirtihds šukaktuvės, 
mai taipgi ir kitas, mums pri- kurios neb'^mifšb ir sąvb kla- 
jauciančias organizacijas. Pa- sės draugų, atskirtų kalėjimo 
aiškėjo, kad aštuonetas Darbi- sienomis nuo darbininkų kas- 
ninkių Susivienijimo vietinės dieninių kovų.
kuopos narių, nors ir nepri 
klausydamos Partijai, o eina'kiams daug gero, 
rinkti jai parašų. 1 Lyg ir Dalyvis.

Drg.' Mizara išdavė trumpą! -------- -------------
raportą iš komunistinio ir DIDĘLĖ$ MASĖS 
šiaip darbininkiško judėjimo! DALYVAUS ŠVIETIMO 
Argentinoje. Tai buvo gyvas,'LYGOS PIKNIKE

• interesingas, rąportėlis, ypač(' Darbo Unijų švietimo Lygos 
paliečiantis darbuotę lietuvių'piknikas, kuris įvyks sekamą 
komunistų toje šalyje, jų var- šeštadienį, rugsėjo 22 d., Ul- 

mer Parke, Brooklyne, berte 
surengt'bus paskutinis milžiniškas iš-

oj Kasėjas irgi linki Laimi-

Lyg ir Dalyvis.

gus ir pasišventimą idėjai.
Nutarta neužilgo i

PdarbieČių vajines prakalbas/ važiavimas po atviru dangum, 
kur, apart kitų kalbėtojų,’Laukiama labai daug svieto, 
drg. Mieara plačiai nušvies1 neg programa bus labai graži,j 
Argentinos ir Brazilijos padėtį, j susidedanti iš sporto, lošimų, j

Buvo karštų, bet draugingų; dainų, muzikos ir tt. 
diskusijų apie darbiečių veiki-j gis piknikas yra ruošiamas 
mą meno organizacijose; pa-: kairiųjų unijistų organizacijos, 
sibrėžė reikalas šumanios ir' Ypatingai šiandien, kuomet vi- 
lanksčios darbininkiškos takti-'soj Amerikoj revoliuciniai’ ū- 
kos tame - veikime. ni jistai uoliai darbuojasi, New

Senam frakcijos sekretoriui Yo?ko darbininkai liovės pa’si- 
iŠvažiavus paviešėti Europon, linksminti kartu su jais šiame 
jo vieton išrinkta drg. K.' 
P-nė. Visi su džiaugsmu pa
sitiko jos apsiėmimą tam dar
bui, kuomet jinai buvo nomi- 
jiuta; visi žino, jog ta drau
gė akuratnai ir gabiai eis Sa
vo pareigas. 1

Visas mitingas darė tokio 
įspūdžio, kad mūsų komunisti- Coney Island, Brooklyne,

; ’"jimas veiklėja, gyvė-;^5ti). Avė. Priveža. West 
išreikšdamas ■ bendrą par-; B. M. T. traukiniai.' '

:Di»i judėjimas veiklėja, 
’/rrj iši-elk

piknike ir juos paremti.
Kaip jau žinoma, šitas pik

nikas turėjo įvykti rugpjūčio 
25 d., bet delei Hetąus tapo 
atidėtas iki rugsėjo 2’2 d. Se
nieji tikiethi bus geri įėjimui 
į šį pikniką.

Ulme'r Parkas randasi netoli 
arti!

EridPriveža West

Kelios dienos atgal parva
žiavo iš ChicagOs. seniau 
Brooklynė. gyve'nuąj WaT^areta Z^.C1J^ 
Stankevičiūtė. Chicagfoje iŠ- piie v 
buvo apie tris fnetus. Pi^riiiau; — 
iodos, buvo Aido Choro nare. ApnnvAi\mičiTr q a \7 ei 
vėirdatei+’rirto AidObarT kell-na ^RAUGUS IR GIMINES GY- 
vėl ateit pile Aidė. Laukia- VENANC|US ARGENTINOJE, 

% . , , . ,. .. BRAZILIJOJE IR KANADOJGi uzvąkar (antradienį) iš
važiavo ChicagOn Anfosė Va- 
sikoniūtė i'r Oh:a Valinskaitė. 
Jdš 1 A’bi taipgi pW/nraii buvo 
išvažiavę iš Brooklyno Chica
gOn, bet įjaši'i'lgiisiiš Bfod k ly
no sugrįžo ir, . “pašišvečiaVu-i 
stos ;

■filVtt.-i

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Ui $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven

apie metus laiko,—vėl nantiem “LAISVĖ” labai nau-|
1 dingą, nes ji reguliariai, kas-j

----------- --------------- ---- dien pasiekia skaitytojus. |
Draugam Kanadiečiam

buržujai—demokratai ir republikonai1 Nyrintieji platinti LaiaV^ 
.>—už savo ‘partijų kUti^ida'tus rinki- Kanadoje, tuojau atsiliepkite.

anc -^enXtų Gausite puikų atlyginimą užValstijų.Susipratę darbininkai, ku- .. v 
rię paZjsta savo ^e'ikalųš gyvėhinio, platinimą.

iiisuuft). c. ,y.^_ harbininkį”itortijdš‘”įi Visais reikalais rašykite; ;
prežidęntųs Whi. Fostė£ Vienok vi- Į •. “LAISVĖ”

skirtumo-VISI 4g T Eyck St.,
it piršta, kad 17

VISI BALSUOJA

.Įsuos
slug,, t. y.

si sųiiratiyvi vyfa'i, rūkytojai gęrų

rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda-1

Todėl, draugai: 
r darbininkai ir 
' p r o g r e s y- 
. Viski biznieriai, 
■ ne tik Brookly- 
> riė, bet ir kituose 

miestuose — vi
sur reikalaukite 
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
KliubUose, ant» ♦ v z • u IyIIUUUOSCj cinu

John, Naujokas Balių ir Štoruosc 
bei kituose bižniubše lietuvių išdif- 
bystėsjj draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarų, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunęią)ne ant pareikalavimo visur i 
kitus.J>miestus .biznieriams ir priva- 
tiškiėnfc žmonėmis, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lašas apmokame. Nors 
cigarai ,labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs. storuose pardavinėja po 15c, 
o ^JO'ŲN’S Cigarai ..tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuoki!: •

Naujokų Cigary Dirbėjai '
267 D'ivijsion Štręet, Brooklyn, N.< Y. v

Brooklyn, N. Y

Autoihobiliy Mokykla

LietuValtė 
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokfom Spalvom 

PaVeiksIūa
Studija atdara kiekvieną dieną 

nedeliomis nuo 8:30 ryte iki
K po pietą 

Margarieta Valinčius 
Room 82 Weitzencorn Bld’g 

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

INSURANCE

Ir

pranešu visiem saVę kęstųmieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atliekų, vi
sokį darbą apdraudoa nuo ugiiies 
ir nuo Visokiųt nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku 'darbą kudpuiklausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais, reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

DABRAVALCKIS
(DOBROW)

180 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

Praktikos pamokos išardyt, sutai
syti ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų , pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—-2nd, Ave., cor. 14th St., N. Y.

#•11 Pteon*? Poplar 7^45

ADOLFAS F. STANKUS

f 1023 MT. VERNON ST

JUOZAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTO J AB

Užtikrinu, kad mano patamavimau 
at.ntinkamiausias ir ui prieinamą 

M>ną * Nuliūdimo »alandof» oraAao 
Irti, orio mane*
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Būkite Savystovus—- Išsimokinkite Automribiliy Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti .* visokią 
iidirbimų karus į trumpą laiką Užtikrinta vietos pas mus išsimoki 
nusięms. Būkite, ^ąvystovūe ir pelnykite didelius pinigus. Jei jtt» 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą* 
kaip operuoti automobilių Turime savininkų, šoferių, mechanika 
taipgi ir moteriškių klases

PERSITIKRINKITE, AR HERAI TURITE TEISINGA ADRESU 
jėjimas iš 736 Lexington Ave. tarpe 58th ir 59 Streets 
11 Metai Kaip Jsteietn New York Cit*

Telephone Stagg S82t,

LABOKU > 
ir 

BALZAMUOTO J AJ*
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VYRAMS
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Se rędomif 
Ketvergaib 
i’ėtnyčiomih 

^"batomis 
Nedėbumik 
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“LAISVES” VAJUS JAU VISAI ARTI
ViSt SKAITYTOJAI PRAŠOMI RINKTI ‘7. 

PRENUMERATAS

Vajus Prasidės su 1 d. Spalią-Octobu r Baigsis su 
1 d. Lapkričio-Novemb :r

Būkime Gerai Prisirengę ir Nepraleiskime Velt ,i r/si V Dienos. 
SKIRIAMA DIDELĖS DOVANOS KON ilYSTANTAM:

Pirma $50.00, Antra $35.00, 'i'rei'ia $25.00 
Ketvirta $10.00 ir Penkta 'j>S;UO

(dovanas duoda grėatiiėkiėčiai)
Draugai ir Draugės! Kurie manote dalyvauti konteste, be ati
dėliojimo reikalaukite prisiųsti prenumeratom rinkti kortelių.

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

$5.00 Metams ir $2.50 Pusei Mėty
Brooklyne $7.00 Mėtfinis it $3.50 Pusei Metų 

šiuojni vajum duodama daugiau progos kontestantams pasiekti 
augštesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skel
bimus ir už parduotas knygas.
Už Atlaikytus Pinigus už Naujas Prenumeratas, Knygas ir 
Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę ($5.00) Bus Skaitoma 
Vienute (1). 

» j ? . ; • j . * v . . • .

Taigi, apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo skel
bimų, 
buotis

Nebus nusidėjimo, jei diena kita ir anksčiau pradėsite dar- 
Bet pasivėlinę galite nustoti dovaną.

< ' Dovanos ir Naujiem Skaityto>am
“Laisvė” duos agentams veltui knygas: “Badas” ir “Raudonas Juo
kas,” iš kurių vieną agentai galės duoti dovanų naujiem skaitytojam.

Bet “Laisvė” Nešiuhtitiės Tas Dovanas Prėhuiiieitotbriąms
Būtų perdaug iškaščių. Siūs tik agentams skaitlitije, kiek reikalaus, 
o agentai tuoj po užsirašymo dienraščio atiduos dovaną prenumera
toriui.

NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

Kurie atsinaujins prenumeratas, tiems kaina $6.00 metams ir $3.00 
pusei metų. Brooklyne $8.00 mėtam ir $4.00 pusei mėtų.

Visais Reikalais Rašykite

46 Ten Šyck Street, Bi'Miklyri, N. Y. '

giuL. ‘i" i.UL iflfi iIiP-i-*

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausia.- 

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 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynute)

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaut priešą,—vidurių 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių

IJetuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt vaistų tegalima
F. URBONAS

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

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

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

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

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

Vardas
No------
Miestas
Mieštas

mio savo

užkletfiji- 
HgU- gaut pas

PIRTIS 
atdara 
DIENA m 

NAKTĮ

____ St. ir Avė.

- State—;____
. fitkte-------- ----

1—1....... ...... . ——

RUSIŠKA

Telefonas': Pulhski 1090

MOTERŲ
DIENOS: 

PaiiedŠlipte ir 
Utaritinkals

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
gąro vanojimosi, kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat ‘ RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Strėfet, tafp Čdok ir DebeVoise Sts., 

Tifcš BROADWAY IR FLASHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

U S I O S MA DO S

PIRTIS
CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA fnuhi 
LAI lUi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75d' O v VvulŲ

M. Teitelbaum, Mahadžem
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA ĮTAISYTA DIDĖLIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

SULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

Pahedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

> nakties
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VIETOS ŽINIOS
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POLITIKIERIUS apgavo 
MOKYKLOS VAIKŲ TĖVUS

piMiiuiniiiiffliiiiiiiiHiiiiiiiN

SPORTAS I

IŠGIRSKITE APIE 
mainierių kovą 
IR NAUJĄ UNIJĄ

DAR NE VISI DALYVAUJA 
“RAUDONOSIOS SAVAITĖS” 
DARBE

Pasirodo, kad be išdavikų ^iiiiiiimiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiH 
niekur negalima apsieiti. Štai ri/niS SUTAIKĖ TFX 
kaip gudriai prisišliejęs politi- ricKARDĄ SU JACK 
kierius Harry Freųndel išda- KEARNS 
vė tėvus, kurie kovoja prieš 
pavertimą mokyklos No. 50 
į “high school 
vaikų. Jis yra

PHILADELPHIA, PAP 
■ ’ ■ • ■ f • •• ) •. . .

ALDLD. .141 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, 23 d. rug
sėjo, po num. 928 E.. Moyamensing 
Avė. Pradžia 10 vai. ryte. Visi na
riai malonėkite pribūti į laiką, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. Taip
gi turėsime išrinkti delegatus į A. 
L.D.L.D. VI Apskričio konferenciją, 
kuri bus laikoma 30 <1. rugsėjo, 
Grand Ąrmy Hall, Lawrence St., 
Burlington, N. J. Atsiveskite irŠitie du dideli kumštynių

i. kurie pykosi kelius I naujų narių įsirašyti i kuopą.—Sekr.
. F. Linkus. ' 225-26 i

Ketvirtadienį, rugsėjo 20 d., 
t. y., šį vak., įvyks labai svar
bus masinis susirinkimas rei
kale kovojančių mainierių. Jį 
rengia mainierių šelpimo ko
mitetas. Susirinkime kalbės 
naujai susiorganizavusios mai
nierių unijos prezidentas John 
Watt ir išduos raportą iš at- donoji Savaitė” tebesitęsia, eis

Nelabai smagu priminti, kad 
ne visi lietuviai darbiečiai ei
na piliečių parašų rinkti. Dau
gelis pasižadėjo eiti, bet ne
išpildo savo prižado. Drau
gai, tas nėra bolševikas, kuris 
prižada ir savo prižado nepil
do. Nepamirškite, kad “Rau-

ir iškėlimą jų'rengėjai, kurie pykosi 
prezidentu j metus, pagalinus susitaikė. O 

Williamsburgho Tėvų Susivie-]juos daiktan Sllvedė tas pats AUT1NGA rengia LDSA. 38 kuopa,! 
p„„n ’-i— doleris. Abudu nori pinigų, bus•<nekėlioj, 28 rugsėjo, Haw—'

nes tik del biznio jie ir dar- thorne. giraitėj. Pradžia 11 vai- die-1

F. Linkus

sibuvusios Pittsburghe 
rių konvencijos. , Bus 
lė kitų kalbėtojų taip pat.

Susirinkimo vieta:

mainie- 
visa ei-

iki ateinančio 
rugsėjo 24 d.

pirmadienio, 
Kurie dar ne-

jote parašu rinkti, eikit'e kuri 
O jeigu galite, tai

nijimo. Buvo nutarta laiky
ti masinį mitingą Millerio sve
tainėj pereitą pirmadienį, bet 
Freųndel paskutinėj valandoj 
susirinkimą atšaukė ir sudemo- 
ralįzavo tėvų eiles.

Freųndel sako, kad užteks dus> 
to, jeigu tėvai pasiųs delega
ciją pas majorą1 Walkerj su 
prašymu. i

doleris. Abudu nori pinigų bus , nedėlioj, 28 ragsėjo, Haw— j 

buojasi sporto srity.]. Ir štai sfems; bus' duoJama dovanos. šis' 
jie nutarė suleisti pasikumš-i bus jau paskutinis’-išvažiavimas, to- 
čiuoti Mickey Walker su Tom- atsilankykite pajų linksminti ir- 

| T , . , tyru oru pakvėpuoti. Važiuoti rei-
I my Loughran, idant nuspren- kia Garfield Road iki Midland Par- 

” , kam priklauso lengvojo kui, pervažiavus trekes reikia suk- 
sunkiojo svorio čampionatas. įisrPv ir Ppyažmvus pn-mų •' 1 iroimiro ]r Ve] suktis po dešinei ir

iki vietai.—-Rengėjos.
! • : • >225-26

Central vakarą. C o.....
Opera House, 67th St. ir 3rd pašvęskite tam svarbiam clar- 

. ■ biri du ar tris vakarus.
Visas informacijas ir blan

kas gausite1 “Laisvės” ofise.

Ave., New Yorke.

Rickardas ir Kearns tikisi su- ^>1J CV L11CVJVJLCV QU

.prašymu. iš tb niekas neiš- traukti daug svieto į Madison 
’eis/ nes jau' sykį tokia dele- Square 
gacija buvo pas majorą ir nie- grasaus kapitalo, 
ko (nepešė.

den ir pasidaryt

keliuką 
važiuoti

ATSIDARO DARBININKŲ 
MOKYKLA

“The Workers School 
New York,” didžiausia darbi
ninkų kolegija Jungtinėse Val
stijose, pradės rudeninį pamo
kų sezoną su spalių 1 d. savo 
naujoj vietoj, 26-28 Union 
Square, Darbininkų Centre. 
Bus sudaryta net 75 klasės 
įvairiose socialio mokslo šako
se, kaip tai: darbo unijos, dar
bininkų problemos, žurnaliz- 
mas, literatūra, istorija, eko-! 
nomika, politika, imperializ-i 
mas, komunizmas, marksistinė' 
teorija ir tt. Taip pat bus) 
klasės anglų kalbos ir iškalbu
mo. Tarpe daugelio kitų mo
kytojų, klases ves šie darbuo
tojai: Jay Lovestone, Foster, 
Wolfe, Bedacht, Gitlow, Wein- 
stone, Olgin, Nearing, Minor, 
Benjamin, Freeman, Becker, 
Mindei, Markoff, Poyntz, 
Trachtenberg, Baliam, Rago
zin, Brodsky, Dunne, Bittel- 
man, Herberg, Robert Dunn 
ir Gold.

Pamokęs; įvyks kasdien va
karais tarpe 7 ir 8 :30 ir tarpe 
8:^0 ir 9:50. Taip pat bus 
klešos ir. šeštadienių, ( popie
čiais. '; .

Tikimasi, kad šiemet stu
dentų (tai yra, darbininkų, no
rinčių prasilavinti) skaičius 
bus dvejopai didesnis, negu 
pernai.. Pernai per rud. sezoną 
mokyklą lankė 1,300 darbinin
kai, o šiemet tikimasi turėti i ... 
virš 2,500. Darbininkų M o-’ “ 
kyklos vardas plačiai skamba

of PONIA VILEIŠIENĖ 
“LAISVĖS” REDAKCIJOJ

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI

Rickard ir Kearns susipyko 
tada,' kuomet Dempsey ėmėsi 
su Firpo. Rickard užstojo už 
Dempsey, o Kearns palaikė 
Firpo pusę. Nuo to laiko jie 
keršijo vienas kitam ir kenkė 

, vienas kito bizniui.

t DETROIT, MICH. 1 ‘ ;

A. L. Proletarų Meno' Sąjungos’ 4 
kuopos susirinkimas bus1 subatoj, 22 
rugsėjo, svetainėj ant 24th St. ir 
Michigan Ave. Pradžia 7 Vai. va
kare. Visi .nariai ateikit, turime 
svarbių reikalų aptarti.—Sekr. F. 
Dillis.

Pirmadienį “Laisvės” redak-
ei ją aplankė ponia Vileišienė, i Atsiprašo Visų
kuri šiomis dienomis pribuvo 
Amerikon 
lietuvių. 
Vilniaus 
našlaičius

j Ponia Vileišienė prašė, kad 
Įmes jai pagelbėtume arba, jei 
į to negalima, kad nors nekenk- 
įtume aukas rinkti. žinoma, 
•mes pareiškėme, kad jos misi
jos mes negalime remti, nes 
puikiai žinome, kad tie žmo
nės, kuriems jinai dirba, yra 
darbininkų priešai. Sakėme, 
kad mes lietuvių visuomenei 
išaiškinsime dalykus taip, kaip 
ištikrųjų yra.

Ponia Vileišienė norėjo įti
kinti mus, kad jinai yra be- 
partyviška ir tiktai labdary
bės darbas jai rūpi. Bet be
sikalbant “išsišoko” ir pasisa
kė, kad labai gerai kruvinieji 
fašistai ir klerikalai padarė, 
nuversdami šfnurtu koalicinę 
vadžią, 'iįesf,girdi, jėi nebūty 
hyiyers'dąmi smurtu koaličipę 
kis Lietuvą valdytų! O Sme
toną, sakų jį, esąs švariausias 
žrriogus Lietuvoje? Kuomet bu- L _ • '• • *_ L!_ .• • i__ i •

aukas rinkti tarpe 
Jinai atstovaujanti 

gimnazijai remti ir 
šelpti komitetą.

<♦>

4)6<♦>

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

Pavalgia* Ha .ohkiul »Oti 
inekuČiuot) bu kitais, arba ramiai pa 
^iškaityti.—Sykį atsilankę, paraitib 
Huait.—Pabandykit I

Lorimer Restaumat
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

Tel. Triangle 1450

Te). Jefferson

L-A-d
J. LEVANDAUSKAS >

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Graborius- Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

'ibalzamuoja ir laidoja numirusia- 
-ni visokių kapinių; parsamdo av 

mobilius ir karietas veselijom.- 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

KNTLA1. BROOKLYN. N. T

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y. . •?'

IH MALIORJI'8
Z-

Nufotografuoja! 
ir numaliavow 
visokius paveiks- i 
lūs įvairiomis' 
spalvomis. At-Į 
naujina senus ir! 
krajavus ir su- 
taro su ameriko
niškais.)
gerai ir pigiai 

iiuo adresu:
STOKES

178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y

J, VARNEI .1'
651'SENECA AVE 
BROOKLYN. N. Y

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

| Tel Stagg 9101 ‘

Dr. A. PETRIKĄ
I LIETUVIS DENTISTAS

t Spinduli* < f •

221 South 4th Street 
s Prieiais “Bridge Plaza”) • - 
š Brooklyn, N. Y.
I VALANDOS:
5 10-li priel piet; 2-8 po piet 
? Ketvertais ir subatomis iki 6 
j valandai Penktadieniais ir sek 

'nūdieniais tik nutartie*

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFASTommy Grogan, iš Omaha, 
i nugalėjo Al. Bryant, newar- 

v . , . , i kietį. Buvo sutarta turėti de-
Yra žmonių, kurie sako, kad, ąjmį raundų, bet Grogan nu

kirto Bryantą devintam raun
de. Pasirodė, kad Grogan yra 
daug geresnis faitorius už 
Bryantą, nors dauguma manė, 
kad pastarasis laimės.

Reporteris Labai Žemai

ž m ogus negali atjausti 
būsimos nelaimės. Bet tai 
tiesa, kas liečia “Laisvės” 
zioną reporterį. Jau senai 
dis ir jausmai mano buvo 
tvinkę visokiais įspūdžiais, 
ot, vieną gražią dieną, 
šio nei iš to, 
parodyti savo
Taip pat sugalvojau rinkti ži
nias visokias ir iš visur ir pa
duoti jas taip, kaip 
jas supranta.

savo 
ne
it a- 
šir- 
pri- 

Ir
nei iš 

sumaniau juos 
skaitytojams.

reporteris

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

( Undertaker)

HARRISON, N. J.
“Laisvės ’’Skaitytojų Susirinkimas 
Draugai ir draugės, ALDLD. 186 

kuopos nariai, pašaliniai “Laisvės” i 
skaitytojai ir jos pritarėjai!. Atsi-I 
lankykite visi i susirinkimą nedėlioj, 
23 d. rugsėjo, 1:30 vai. po pietų, 
Labor Lyceum, 15 Ann St., Harrison, 
N. J., nes bus apkalbama daug svar
bių dalykų kas link laikraščių ir ki
tokios spaudos. Kaip žinoma, yra 
daug visokių laikraščių, kurie skel- 

, biasi darbininkiškais, agituoja už
Jackie Saunders, Long Island'prenumeratas, kiekvienas save stato

City kumštininkas, nukirto 
Sam Stanley, brooklynietį. Ste- ~ 
bėtina tas, kad Stanley neiš- tarėjai, tai kitas klausimas, 
laikė nė vieno raundo ' Buvo dalyW nuodugniai suprasti, laigė ne vieno raunao. r>uvo. Slankykite ] minėtą susirinkimą, ten 
sutarta turėti keturius raun-'bus gvildenama ir diskusuojama pa- 

: našūs klausimai ir kitokie gyvenimo 
nuotikiai.—ALDLD. 136 kp. raštinin
kas J. Blažiūnaš. 225-27

supratimą. Bet ar ištikrųjų jie vi
si yra darbininkiški ir skurdžių už- 

Jeigu 
at-

dus, bet
Bet tuomet jūsų reporteris Saunders 

jautė, kad jo laukia 
da. Jis yra toks žmogus, ku
ris žino, kad kaip j 
taip reporteris negali visiemsj 
lygiai patikti ir įtikti. Ir to
dėl bus vargo, barnių, pykčio, 
nepasitenkinimo. Vienas da
lykas jam buvo aiškus, bū
tent, kad pagyrimo, tai nuo 
nieko negaus, j . .. , 

b > L j i : . • » » .
•Ir ' ję > pranašystė išsipildė 

nup a iki zet. Ir -itilo ‘/revoliu
cija.” Vieni, barasi, kam už
kliudžiau moterų dreses ir

didelė bė- knokautu.

pirmam 
nudžiovė

raunde 
Stanley

mergina, Arklys ir Jojikas ant

yo jai. ’ priminta, ;kad fašistai phhčia'kas, kiti gvoltu šaukia 
šaudo nekaltus žmpnes, įąilkam užkabinau tuos, kurie vi 4 v* > X ni nn o v r* r* o c* o Iz i ’ • i v v • . • vi _ • _ironiškai, su šypsą,' pąsake: 
Nekaltus. . .” I)-' tuojąus pa- 

O Rusijoj, ar nešau
tai buvo tinkamai at-

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 
BROOKLYN. N. Y

REIKALAVIMAIParodos
šeštadieni Meadow Brook 

Kliube, Long Island,. bus iš
statytas ant parodos stebėti
nas 19 metų arklys su jojiku 
Tschiffelyi Tai .pirmas tos rū
šies sportas, šituo savo senu 
arkliu Tschiffely , padarė 10,- 
000 Tnyliu kelio bėgyje pasku
tinių trijų mefų. Jis norėję 
įrodytų kad Argentinos, ark- 

* liai yra stipriausi arkliai pa
saulyje. Ir štai, trys - metai 
atgal, užsisėdo ant savo “kui
no” ir. išjojo iš Buenos Aires 
į Washington!!, Dabar lai
mingai pasiekė Washingtona, 
padarydamas 10,000 mylių.

REIKALINGA restorane prie stalų 
patarnauto ja-veiterka. Lengvos 

darbo sąlygos ir gera mokestis. At
sišaukite po num. 255 E. 10th St., 
New York, N. Y. 225-27

REIKALINGAS 
ūkio, 

žrnogus.

‘ dArbininkas , ‘ant 
nevedęs, kad. ir apysenis 

Delei mokesčio susitaiky
sime. 1 Atsišaukit greit.—M. Minakus, 
PdolviĮle, N. Y.-‘ f • - ’224-26

PAJIEŠKOJIMAI
ša gyvenimą krikščionišką die
vą1 laikė pakabinę už liežuvio, 
bet paskui' nukako pas kuni
gėlį šliūbą pasiimti; tretį kal
nus verčia ant to vargšo re
porterio, kaip jis drįsta pa
juokti susipratusį “revoliucio-j 
nierių,”’ kuris laike prakalbų j 
nusekė paskui merj

GRAB0R1US*
> i >• '• 1i 'i

PAJIEŠKAU pąrtnęrid (prie Čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su ! 

mažomis išlygomis, malonės atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil- J. 
adelphia, Pa. ' 211-39

domi?”
tarpe New Yorko ir apielinkės ?aky^>. kad ,RusiJ?j.buv° s"‘ (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)kruvini priešai darbi-

PARDAVIMAI
ginos anda-i PARENGIMAI IR

SUSIRINKIMAI

MALONAUS PASIMATYMO
225-26

Būtų linksma pari

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

DALYVAUKITE VISI

F

kle
w

M' tą dun Lietuva nesUsitaiko su Lenkija.” Ga-
ir tas nelaimingas lietuviškas, Igsit pasiklausyti ir padiskusūoti tuo 
priežodis sako: “Kas skaito I klausimu.—Sekr. A. Sakalauskas. , 
rašo, tas duonos neprašo.” Ašį ' _____________  225-26

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
B

KALTAS ARKLYS, O 
NE VEŽIKAS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

li
tu žmogus gyvenk ant svieto, 
kad nori: eisi per dvarą—gau-

£■

1

, Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokyklą
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

piknikus, rėmė

nijoj, smarkiai veikia ir 
duoda ramybės kaip lenkiš
kiems, taip lietuviškiems fašis-; rielaifningiausias žmogus paĮ 
tfams.,

John >' Klashus . .Clinton 
s., t Mas- 

i peth,’ N. Y. Pradžia 2 vai. po pietų, 
įžanga 50c ypatai. • .’
Gerbiami lietuviai ir lietuvaites! 

sų didžiausiame ir linksmiausiame 
piknike.' Naujoje svetainėje smagiai 
pasišoksit griežiant Retikevičiaus. or
kestrai vėliausios mados šokius.— 
Kviečia rengimo komitetas. 224-25

taip pat ir Vilnijoj, ypač Vii- si mušti,' neisi—gausi mušti;; nauj-ą knygą, 
nijoj, smarkiai veikia ir ne- nei pakartas, nei paleistas. Ir negavot.—Komitetas.

todėl “L.” reporteris sako, kad

darbininkų. Ją lanko ne tik| 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos nariai, bet ir daugybė 
bepartyvių darbininkų. Kurie 
tik nori prisirengti pasekmin- 
gesniam veikimui klasių kovo
je, visiems mokykla atdara.

Šiemet mokykla randasi 
naujoj vietoj, tai yra, 26-28 
Union Square, Darbininkų 
Centre, ir užima visą 5-tą aug- 
štą su 12 didelių kambarių. 
Registracija jau prasidėjo. 
Kurie norėtumėte lankyti, tuo- 
jaus užsiregistruokite. O ku
rie norite platesnių informaci
jų apie “Workers School,” 
tai kreipkitės laišku viršuj 
paduotu antrašu, arba telefo- 
nuokite: Stuyvesant, 7770.

šaudyti 
ninku ir tie, kurie tą pačią 
Lietuvą smaugė caro laikais.

Be to, p. Vileišienė pasigy
rė, kad jinai dar tebekalbanti roką į krūmus; o ketvirti sta-| 
poterius. Sakė, kad tarpe kle- čiai žada išbombarduoti repor- 
rikalų esą labai gerų žmonių,i teriui nosį, kam jis įkišo ją į 
kad visos Lietuvos partijos; tarpą tų, kurie net nuogi iš- 
esančios geros ir naudingos, sirengę visą vasarą praleido 
kaip žmogaus kūnui visos jo Coney Islande prie čekerių, 
dalys. Užklausus, ar komu- kuomet kiti draugai rengė iš- 
nistai pritaria jos atstovauja-; važiavimus, 
mam komitetui ir jos misijai, spaudą, platino literatūrą, sa- 
p. Vileišienė prisimygus gin-į kė prakalbas, klausėsi prakal- 
čijo, kad Vilniuje komunistų; bų, varė agitaciją ir tt. 
nesą. . Kas, žinoma, netiesa. 
Komunistai visoj Lenkijoj,

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Gimnastikos Kliubo eks- 

. tra susirinkimas bus pėtnyčioj, kliu
bo kambariuose, 168 Marcy Ave., 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svargių reikalų.—Komitetas.

EAST NEW YORK
ALDLD. i 185 kuopos susirinkimas 

įvyks ketverge, 20 rugsėjo, po num. 
218 Van Sicklen Ave., Brooklyne. 
Pradžia lygiai 8 vai. Visi nariai pri- 
būkit laiku, nesivėluokit.

l. “Ugnyje

.Šį šeštadienį,, 2£ d. rugsėjo 
M^šp'ethe, bus didelė iškilmė. 
Kurie bus ant tiek gudrūs, kad 
galės surasti’ National Hali, 
91 Clinton Ave.,, Maspeth, N. 
Y., ir pateks į Lyros Choro 
rengiamą , vakarėlį pradžiai 
žieminio sezono, tie žinos, kaip 
linksmintis per visą žiemą.

Lyros Choro ir Ufos 
bus daug naujų kitų 
bendram pasilinksmi- 
Šokiams grieš Retike- 

orkestra.

Apart 
dainų, 
dalykų 
nimui. 
vičiaus

Lyriečiaį stengiasi padaryti 
šį vakarėlį tokiu, kad liūdesiui 
ir ininutės laiko nebūtų. 
. Todėl šeštadienį visi būkite 
Maspethe.. Lyrietis.

NAUJAS TILtAS“ TARPE 
NEW YORKO IK 
NEW JERSEY

Jau pradėjo statyti naują 
tiltą, kuris suriš Port, Rich
mond,? Statien Islandu N? Y., su 
Bayonne, N. Taį būsįąs il
giausias tiltas jungtinėse Val
stijose. Kaštuosiąs $16,000,- 
000 ir būsiąs gatavas 1932 
metais.

Atsiimkit 
kurie dar 

224-25 
BROOKLYN, N. Y?

•’ i šaulyje yra “L.” reporteris.' Didelį pikniką rengia_šv. Kazimie-
. 4^. ; j . , . Imi- •• - • ! ro ir Juozapo Draugyste. Įvyks ne-Mes nurodėme, kad visos, Toks jau įjis šutverimas. . . dėlioj, 23 rugsėjo (September) (vie- 
aukos, renkamos neva Vilniaus! m .. .. . •.» ...G toje 25 rugpjūčio,'kuris del lietausreikalams nuėio i lakamnu!; TotU1’ gerbiarfileji, taib pat ir■ nejvyko), ’ ' - '

. ^.gerbiamosios, visi ir visos, ku- Park, Betts ir Maspęth. Avės, politikierių kisemus. Primine-..... . Sirdvs ‘isi-' M v
me, kad tas pats jos komitetas ?ų.;.ktal '^t. ’ay ', ’ , • t] v. v, .. ..j; j Įzeide, arba kurių opus jaus-
perejo j, juodašimčių KleriKa-; ;sugedo,! 'atidiekite nelai- Kviečiame visus dalyvauti šiame mū- 

mingam rejiorteribi. Visų la
bai ' 'nužemintai atsiprašau. 
Viską galiu “padaryti, bet tik 
vieno dalyko negaliu' prižadėt 
išpildyt, būtent: sustot rašęs 
kurįjozus. Taip pat iš jūsų 
vieno dalyko teprašau: viską 
•galite daryti, ale tik nepames
kite skaitę tuos kurijozus. Ga
lite pykti ant manęs, galite 
bartis, galite šydytis ir ką ki
tą daryti, bet skaitykite. Juk

lų rankas ir apie tai pranešė 
ne kas kitas, kaip Dr. Alseika.' 
Ponia Vileišienė pasakė: “Al
seika užpyko todėl, kad tapo 
nebeišrinktas į komiteto pir
mininkus.” '

Iš viso pasikalbėjimo aišku, 
kad p. Vileišienė dirbo iki šio
lei ir dabar dirba naudai 
rikalų ir fašistų.

Tapo suareštuotas Meyro- 
witz už važiavimą gatvę tada, 
kada policistas leido automo
bilius iš skersinės gatvės ir 
kuomet degė raud. šviesa. Tei
sme jis bąžijosi,fkad jį apga
vo jo, arkly$. “lAleksąnęlrAs,” 
kuris neg;ali atskirti spalvų— 
vietoj raudonos, mato žalią. 
Teisėjas Glatzmayer pripažino 
kaltu - arklį ir vežiką paleido 
be bausmės.

klausau, žiūriu, temiju 'ir ra
šau, o jūs skaitykite. Ir tai 
bus ideališka kombihuotė, ku
ri visiems, išeis ant naudos.

O dabar visiems sudiev ir 
iki pasimatymo. Rytoj šioj 
vietoj galėsite , pasidžiaugti 

‘ reporterio patyrimais 
apie merginaš ir policistuš, ku
rie nori veltui" paši važi rieti Au
tomobiliais.

RIDGEWOOD, N. Y.
ALDLD. 55 kuopos ekstra susi

rinkimas ir paskaita bus pėtnyčioj, 
21 rugsėjo, Degulio svetainėj, 147 
Thames St., 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikite, yra labai svarbių rei
kalų. Taipgi ir pašalinius kviečia
me sateiti ir pasiklausyti paskaitos,, 
kuri bus skaitoma temoj: “Kodėl

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10 kuopos susirinkimas 

bus panedėlį, 24 rugsėjo, Liaudies 
Name, 1214 Spring Garden St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkit atsilankyti, turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Kurie dar 
negavote, tai šiame susirinkime gau
site > naują knygą “Ugnyje.” * -Atsi- 
veskit ir naujų narių prisirašyti prie 
kuopos.—Org. A.;G. 225-27.

IŠPARDAVIMAS
WATERBURY, CONNECTICUT |

Einu iš biznio, todėl išparduodu 
labai pigiai visokius vyrų, moterų 
ir vaikų avalus, geriausio gatunko, 
geros skūros, naujausios mados. 
Taipgi vyrams ir vaikams visokius! 
aprėdalus: viršutinius ir apatinius I 
marškinius, šilkinius ir vilnonius ir 
marškonius; grynų vilnų geriausio 
gatunko svederius; darbines ir spor
ting kelnes, žodžiu sakant viską, kas 
tik reikalinga pasirėdymui. Todėl 
naudokitės šia proga vietiniai ir 
apielinkės lietuviai. Krautuvė atda
ra kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. 
vnlcarc

JOSEPH BUTWILL 
772 Bank Street, Waterbury, Conn.
PARSIDUODA Farma, 235 akrai ge

ros derlingos žemės. Visur gali
ma naudoti traktorių, nes žemė ly
gi, be akmenų. Gera didelė stuba, 
tik ką numaliavota. i$ ,lauko ir ištai
syta iš vidaus; .yrą vanduo .stuboj ir 
palei barnę, 3 bąrnės, budinkas ju
dėjimui mašinerijos, ir vežimų, svir
nas griidaihs ąųpilti ir automobiliui 
pastatyti, Taipgi yra. mažėsnių bū- 
dinkų del paukščių, pienui kamba
rys (milkt house). Ąnt fanuos yra 
prūdas, yrą ir žuvų. Parsiduoda pi
giai, nes turiu greit parduoti. Gali
ma pirkti su gyvuliais ir padarais 
arba vien fanną. Kainą sužinosit 
per laišką arba geriausia pačiam at
važiuoti ^amątyti’ farmą ir susitarti. 
Rašykit arba važiuokit šiuo adre
su: Ignas Mardosa; Chenango Coun
ty, Sherburne,*> N! Y. (220-225)

SKŲTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barberio 
mokslą. Mokinama dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi
me lietuvių mokytojų.

COLUMBIA BARBER COLLEGE 
350—8th Ave.,’tafp 27 ir 2$ gatvių, 
_____ New York City

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bei 
jau senai matėmėsi 
matyti.

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

j Hr kitokių Žinomų gydančiu vaistų, tarpe kurių ir 
Galima gauti1'už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Grybelių
Gvazdikėlių
Imbiero šaknų
Juodšaknių
Kadugio uogų
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų
Mėtelių
Medetkų
Mėlynių uogų
Našlelių
Puplaiškių
Parušanijos ir

daugybę kitokių

uivSŠldi’ žolių, šaknų 
žemiau paduotus, <'
Apynių 
Aviečių uogu 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu • 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Cobrių 
čyščių. \ 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių - i ; 
Debesilu ’ 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokių lietuvišką 
gydančių žolę arba vaistų, tegu] tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimų. i ' •

Petras Kundrotą
■ Ph. G. Vaistininkas 4 i 

229 Bedford Avenue, : Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gavti ir Lietuvllki Trejų Devynerių 

; Phone. Greanprtint tf)17; T86O-8I14' *

Lelijų šaknų
Rūtų 
Rožių ‘ 
Remunėlių
Seneso plokščiuldų 
Palmečių
Šalavijų

.Seneso lapelių l *
‘ ; Saf ronų •* r

Trijų devynerių
, Traukžolių

Totorkų šaknų w 3 
Turkiškų pipirų s 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šakhų

M




