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Šiemet Sovietai Turi 100,- 
000,000 Bušelių Javų 

Daugiau
MASKVA.— Sovietų Są

jungos derlius šiais metais 
daug geresnis, negu buvo 
pereitais metais. Javų der
lius šiais matais duos 100,- 
000,000 bušelių grūdų dau
giau, negu davė pereitų me
tų derlius.

Sovietų valdžia planuoja 
sekančiais metais suteikti 
valstiečiams 45 nuošimčius 
daugiau žemdirbystės įran
kių, negu buvo suteikta 
šiais metais.

Daugiau įrodymų apie Poli
cijos Veikimą su Butlegeriais

PHILADELPHIA.— Dis- 
trikto prokuroras Mona
ghan, kuris veda grand 
džiurės tyrinėjimą butlege
rių ir gengsterių veikimo., 
sako, kad naujai užgriebti , 
tūlos -butlegerių šaikos re
kordai parodo, kaip buvo 
butlegerių papirkinėjami 
policistai ir detektyvai. Jis 
sako, kad vienas policijos

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart 
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Sovietai Surado Liekanas Tūkstančiai Illinois Mainieriy Atsisako 
Pirmistorinio Žmogaus

MASKVA.—Sovietų ar
cheologas Vinogradovas su- 

5rado laidojimo vietą pirmis- 
torinio žmogaus prie Ruzą ;

Mokėti Duokles Lewiso Mašinai
Rabino Sūnus Paliko Trečda

lį Turto Klerikalams

Darbininkai Visą Šalių 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re 

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!
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NEW YORK.—Čia gauta1 rys nuo 1894 metų, pasakė 
pranešimas, kad tūkstančiai įspūdingą prakalbą. Jis sa- 

į Illinois mainierių atsisako i kė: “Dabar yra 300 apmoka-
Ten jis surado žmogaus i unun^ wvYi.u-rwn- masinos agentų.

_ ,•« rrniwnc o'n J wick reakcinei masinai, o Unija pilniausia yra parda- 
vikiška. Aš esu senas tos 
unijos narys, bet aš pasi- 

Lokalas 2708 sušaukė _ma- rengęs savo užduotį atlikti, 
arbitracija! Prieš

T\/T T^vnvinniini Illinois mainierių. aibibcmu . . xycxMcn y i a, ovv apxnvna-
U*Ten jis surado žmogaus! mokėti duokles Lewiso-Fish- mų Lewiso mašinos agentų, 

kapitonas padėjo $51,000 į skeleta; prie jo galvos gu-'wick ‘ .
vieną banką nuo gegužes 1 i Įėjo akmeninis kūjis. Taip-: naulos

iš titnago Pąda-;11V„™1,Jf. r--- - 
ii* dvi titnagines i . . -v
Dešinėj skeleto smj mitingą Belleview Par- Pries ... .
o mažą kardą ke, kur dalyvavo suvirs sukčius! Uz nauja kovojan- 

.padaryta iš kaulo; rado vL 2000 mainierių, jų tarpe čia uniją 
!saip išgražintą puodą. Lai-^au? atstovų is centralmių 
dojimo vieta surasta kai-, V. šiam imą Illinois . valsti- 
nuose, smėlio duobėse, dvie-bos anghes laukų. Jie vien
iu mėtni gilumoj nuo pa- balsiai nutarė nebemokti 
J iršiaus ' duoklių Lewiso-Fishwicko
v “ ’ kacĮ mašinai. Taipgi nutarė au

tomobiliais važiuoti iš Col
linsville į visos šiaurinės da
lies kasyklas išvesti mainie- 
rius į streiką, o paskui ma- 

I siniai. traukti į pietinę dalį. 
‘Komitetai tapo išrinkti. Su 
šituo masiniu susirinkimu 
prasidėjo mainierių platus 
vajus' del sutraukimo^ visų 
mainierių po naujos unijos 
vėliava.

C. C. Williams iš Collins-, 
ville, mainierių unijos na-

$27,000 bėgy trijų metų. Jis 
sako, kad policijos kapito-' 
nas išėmė savo pinigus iš 

'banko, kuomet kiti policijos 
viršininkai buvo klausinėja
mi grand džiurės. Tas pa
rodo, kad jie tuos pinigus 
gavo nuo butlegerių už su
teikimą jiems apsaugos.

Piatakovas Atgal Priimtas 
į Komunistų Partiją

MASKVA. — Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
Centralinė Kontrolės Komi
sija nutarė atgal priimti į 
Partiją buvusį Trockio opo
zicijos narį Piatakovą.

Piatakovas išpildo visus 
penkioliktojo’Partijos kong
reso reikalavimus ir prisi
pažįsta prie gaidos. Jis pa
žadėjo atitaisyti visaš 
klaidas komunistiniu 
bu.

mainie-

Mokslininkai sako 
tos liekanos yra akmens ga
dynėj gyvenusio žmogaus.

Bradshaw iš Oak Hill 
Mine sakė: “Nauja Lewiso 
politika yra tokia, kad ka
byklų savininkai turi krau
tis pinigus, nors mainieriai 
badauja. Arbitracija reiš
kia vergiją.”

PITTSBURGH. — Aaron 
Naumburg, mirusio rabino 
Naumburg sūnus milionie- 
rius, mirdamas paliko $6,- 
000,000. Jis gyveno Pitts
burgher bet kiek laiko prieš 
mirtį gyveno New Yorke.
Jis savo testamente pažy

mėjo, kam turtas turi būt 
išdalintas. Trečdalį turto 
paliko katalikų bažnytinėms 
“labdaringoms” įstaigoms.

Savo žmonai paliko $250,- 
000 ir $1,000,000 vertes nuo
savybę. Kiekvienam darbi
ninkui, kuris išdirbo Jonas 
& Naumburg kompanijoj 
daugiau kaip penkis metus, 
paliko po metinę algą.

Holy Name Misijai, Bow-
jery distrikte, New Yorke, 

Frank Sebeert iš Belle- paiiko $200,000.
ville sakė :• “Aš buvau U. M. f —_________
w. (senos) unijos nariu per Į Sovietų Prekyba Padidėjo su 
trisdešimts metų, bet dabar* v . .. J

Delegatai iš Įvairią Tekstilės Pramonės J 
Centrų Suorganizavo Nacionalę Unija

Konvencija Buvo Entuziastiška; Prezidentu išrinktas Se
nas Kovotojas James Reid; Sekretorium Weisbordas

Nankingo Valdžia Užda
rė 31 Uniją Pekine
PEKINAS.1 y- Nankingo 

valdžios viršininkai uždarė 
čia 31 uniją; uždarė visų tų 
unijų įstaigas. Sako, kad 
tos unijos yra komunistų or
ganizacijos.

Sakoma, kad panašus 
žingsnis bus padarytas ir 
visuose kituose miestuose.

Pekine veik visai nebuvo 
darbininkų unijų. Kuomet 
Nankingo armijos užėmė 
miestą, unijinis judėjimas 
smarkiai pradėjo augti, ir 
dabar jau buvo 39,000 uni-

TZATTXTAd tz • • i- Į jistų. Unijų vadai dabar KAUNAS. .Kriminales | s|apSt0Si nuo Kuomintango 
policijos žiniomis, Krusenų! ------ -
kaimo miške nesenai buvo 
rastas to paties kaimo gy
ventojo A. Blockio lavonas 
su trimis žaizdomis, kurios 
padarytos kariško šautuvo 
šūviais. Kriminale policija 
padariusi tardymą nustatė, 
kad žmogžudystę yra pada
ręs jo kaimynas eigulis Juo-! 
zas Kazakevičius.

viršininkų, kurie užpuldinė
ja darbininkų klasės distrik- 
tus jų jieškodami suarešta
vimui. . ■

Žemės Drebėjimas
CALEXICO, Cal.— Nedėl- 

idienį čia per kelis kartus 
“ BuvęUip.’' Blockis dažnai ’ ;.dfŽT

užvesdavo Kazakevičiaus 
eiguvon revizijas, del ko Ka
zakevičius kelis kartus turė-

aš pasiryžęs nuo jos atsi
kratyti, kad^uo pačiu sykiu 
atsikratyti '< nuo pardavikiš- 
ku vadu.” A. c*

Apart jų dar kalbėjo dau
gelis kitų mainierių, eilinių 
nariu ir vadu, v v

Lotyniška Amerika

“Laisvei” Detroitiečiy 15,000 Žmoniy Serga
Piknikas Dave $231 Influenza Porto Ricoj

MASKVA.—Sovietų, .pre
kyba su Lotyniška Amerika 
dabar daugiau kaip tris j 
kartus didesnė, negu buvo 
du metai atgal, taip pareis-, 
kė Boris Ajevsky, galva So
vietų prekybos organizacijų 
Lotyniškoj Amerikoj.

. SAN JUAN, Porto Rico.— 
Po didelės audros, kuri pa
darė daug nuostolių, Porto

Rugsėjo 16 d. Detroito lie
tuvių darbininkiškos orga
nizacijos buvo surengusios 
pikniką “Laisvės” 
nies” naudai. Piknikas davė 15,000 žmonių, 
nemažai pelno, kurį rengė- žiavę iš visų miestų dakta- 
jai išskirstė mūsų laikraš-|i’ai savo konferencijoj sakė, 
čiams. “Laisvei” teko $231.- 
00. Tiek pat ir “Vilniai” 
Chicagoj. “Darbininkių 
Balsui” $21.14. 7 ‘ '
ko komunistu dienraščio 
$10.

_ -------(—; , ------- —
ir “Vil-iRicoj susirgo influenza apie

' ......... . Čia suva-

kad kiekvienam mieste yra 
susirgimų influenza.

Del anglis-1 Denver, Col.—

Smithas Kritikuoja Hoover;
DENVER, Colo.—Čia gub.

~ .................... i Smithas svarbiausia savo
mas. Gyventojai įvairiose prakajboj kritikavo Hoove- 
miesto dalyse išbėgiojo is rį RepUbljkonų Partiją, 
namų. • Smithas sake, kad republi-

Pranesama is EI Centre^ ^onai su Hooveriū priešaky

■ Trokų ve
žėjai, dirbanti Rocky Moun
tain Fuel Kompanijoj, lai
mėjo algų pakėlimą $3 į sa
vaitę.

150 Metu Senumo Kluonas
KAUNAS.— M. K. čiur- 

lionies Galerija, kurios tiks
las be plastinio, pritaikomo
jo ir liaudies meno rūpintis 
ir Lietuvos statyba, sužino
jusi, kad Šumsku valse. Ka
ružų k. randasi senas, dar 

! prieš 150 metų vien kirviu 
ir be geležinių sustiprinimų 
statytas kluonas, pasiuntė 
men. A. Rakštelę padaryti 
to kluono architektūrinį ma
tavimą bei aprašymą. Pla
čiau apie šį kluoną A. Rakš
telė žada parašyti spaudoj,

120 Žuvo nuo Gaisro; 350 Sužeista

NEW YORK.— šeštadie
nį ir sekmadienį New Yor
ke įvyko nacionalė tekstilės 
darbininkų konvenciją, į 
kurią buvo suvažiavę dele
gatai iš įvairių tekstilės 
pramonės centrų. Delegatų 
buvo suvirš 150. Jie buvo 
suvažiavę iš 21 miesto, iš 
septynių valstijų. Žinoma, 
daugiausia iš Naujosios An
glijos valstijų, kur yra di
džiausi tekstilės pramonės 
centrai.

Konvencijoj buvo daug

- Weisbordas išdavė platų 
raportą apie padėtį teksti
lės pramonėj. Jis nurodė, 
kaip labai blogos darbinin
kų sąlygos. Tos mažos al
gos dar nukapojamos.

Po jo raporto delegatai 
po delegato ėmė balsą 
kalbėjo. Visi sakė, kad rei
kalinga nauja nacionalą uni- ' 
ja, kuri galėtų vadovauti 
tekstilės darbininkus, kuri ' 
galėtų kovoti už jų intere
sus.

Nauja karinga tekstilie-,
jaunų vyrų ir moterų—jvai- čįU unija jau suorganizuota.
rių tautų. Nemažai buvo 
tikrųjų amerikonų. Visi

Ji dabar dės visas pastan 
gas, kad sutraukti į savo ei

pilni ūpo, pilni entuziazmo les visus tekstilės pramonės
ir pasiryžimo kovoti. Visi 
energingai svarstė savo rei-

darbininkus.
Visi lietuviai darbininkai

kalus. Jie. atstovavo suvirs kurie dirbate tekstilės pra
monėj, patys tudjaus įstoki- 

sunkią i uniją įr ra-
tekstiliečių padėtį, apie algų ginkite kitus darbininkus 
kapojimą, darbo valandų ii- Pa^aP^ Jos nauais.

131,000 darbininkų, 
i Apkalbėję apie

ft

I

ginimą, apie reakcinių vadui ---------- -------
pardavystę, suvažiavę atsto- • «• ’ -
vai ėntuziastiškai, vienbal- GltlOWdS nUIHaSK8V0 
šiai priėmė rezoliucija įstei
gimui naujos nacionalės 
tekstiliečių unijos. Pavadi
no ją Nacionalė Amerikos 
Tekstilės Darbininku Unija- 
(National Textile Workers 
Union of America).

James Reid iš Fall River, 
senas tekstilės darbininkų 
kovotojas, tapo išrinktas 
naujos unijos prezidentu, 
Albert Weisbordas — sekre
torium. Per kelias minutas 
delegatai entuziastiškai 
sveikino juos, kaipo pasižy
mėjusius tekstiliečių kovoje 
su išnaudotojais. Taipgi ta
po išrinkta nacionalė taryba 
iš '30 narių, kurie suėję iš
rinks . mažesnį veikiantįjį 

i komitetą iš vienuolikos na- i nesuteiks, kuomet* bus iš- 
jritL \ ! rinkti, nes jie atstovauja

’ stambiojo biznio interesus.
Jiems visai'.; negalvoj, bied- 
nųjų farmerių rėikąlai, 
kaip jiems negalioj- d&H£ 
ninkų reikalai. ' 

Numaskavęs kapitalistų 
kandidatus, Gitlow skaitė ir 
aiškino Darbininkų (Komu
nistų) Partijos platformą 
a * M « a •- *

-----7-—------ r . i Darbininkų (Komunistų)
MADRID, Ispanija.— Ofi- Teatras buvo labai senas; j Partijos vardu konvenciją 

cialiai aprokuota, kad arti buvo, didžiausias ir popul.ia- pasveikino John J. Baliam:jo nemalonumų. Ėmė Bloc- itanesama is iii Gentie, ^onaj su Hooveriū priešaky cialiai aprokuota, kad arti buvęjdidžiausias ir populia- pasveikino . John J. Baliam, 
kiui keršyti. Kelis kartus Jaus^a tą-pa-! stoja už privatišką vandens 120 asrhenu žuvo Novedades ^škiausias teatras Mddrido didelės delegatų pvąęiios
. _ . . -JL. . . ~ ..... ri noH/JHmnin v»xrrn cm n v»lzn o . .. c 4-r. t-» _ 11   — i 1 ta L!kėsinosi Blockį nušauti, bet 
sutrukdė žmonės. Blockis 
pasiskundė vietos seniūnui, 
kad Kazakevičius norįs jį 
užmušti.

Rugpjūčio 12 d. Blockis 
išėjo bažnyčion. Grįžtant 
Blockiui per mišką, Kazake
vičius jam pastojo kelią ir 
nušovė. Sulaikytas Kazake
vičius kaltu neprisipažino, 
bet liudininkų parodymu nu
statyta, kad * jis tikrai kal
tas. Kazakevičius areštuo
tas ir padėtas į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą, o byla 
perduota V nuovados teis
mo tardytojui.

y snlarkus, spėkos šaltinių kontrolę, o Teatre, ištikus gaisrui ne- m)est,?
žemės sudrebėjimas.

tija stoja1 už visuomenės . 
kontrolę.

dėldienio vakarą. Sužeistų- (JyyyJję KiclUŠinio Viduj * ’
jų suskaityta suvirš 350.

Ištikus gaisrui įvyko di- 
Pasitraukęs Unijos Virsi- džiausią panika. Teatre bu- 
ninkas Gaus $1(1,000 į Metus, vo apie 4000 žmonių. Nuo 

NEW YORK.—Mūrinin- scenos gaisras taip smar- 
kų unijos konvencijoj, kuri, kiai plgtgsi> kad tuojaus vi- 
ivulzn cinmic! riinnnmia kac.i ..

Amnestija Ispanijoj

Madrid, Ispaniją. —Ap
vaikščiojant fašistinės dik
tatūros penkių metų sukak
tuves, diktatoriaus" Primo 
de Rivero valdžia paskelbė įvyko šiomis dienomis Bos-; . užsiliepsnojo',
amnestiją ir pahuosavo iš tone, nutarta mokėti Wil- v \ J
kalėjimų netaip pavojingus liam J. Bowen, mūrininkų, daugelis žmonių ne- 
diktatūrai politinius kali-(nacionalės unijės preziden-įspėjo pabėgti. Kurie buvo

Teisingumo ‘ ministe-, tui, $10,000 į metus per visą I ant balkonų, virto visai permuš.
ris amnestiją paskelbė per 
radio.

Boston.— Arbi t racijos ta-
------------------ ‘ ryba nusprendė, kad ryti-

Berlynas.—Vokietijos pre- nes Massachusetts gatveka- 
kyba pagerėjus šiuo tarpu, rių kompanijų darbininkams 
Daugiau, tavorų išgabenama .algos būtų pakeltos po 5 cen- 
į užsienį. I tus į valandą.

jo amžių, rezignavus jam iš 
prezidento vietos su sausio 
1 d. ,

Jam ta pensija bus moka
ma, kaipo “užsitarnavu
siam” prezidentui. Jis bus 
skaitomas veteranu prezi
dentu. Jis išbuvo unijos pre
zidentu 27 metus.

kitus laiptais žemyn. Daug 
vaikų ir moterų sutrempta.

Nuo elektros kibirkščių 
užsidegė virvės vienoj sce
nos daly ir greitai liepsna 
prasiplėtė į kitas scenos da
lis,' Netrukus užsiliepsnojo
Vi'sas teatras. ■>

Krutamuose Paveiksluose
BALTIMORE. — Įdomūs 

bandymai yra daroma Ma
ryland universitete. Juos 
daro Carl D. Clark. Jam 
pavyko padaryti tokią ma
šiną, su kuria galima nuim
ti krutamas paveikslus be
sireiškiančios gyvybės kiau
šinyje; su ja taipgi galima 
nuimti krutamus paveikslus 
gėlių augimo, bakterijų vei
kimo ir t. t.

Jo mašina galima ^užre- 
korduoti visą tą, kas deda
si kiaušinio viduj, nuo to 
laiko, kaip jis būna padėtas, 
iki to^ laiko, kol išsirita is 
jo viščiukas.

Baliam pareiškė, kad Darbi
ninkų Partijos nariai visada 
randasi pirmose darbininkų 
kovos eilėse ir visada yra' 
pasiryžę paaukoti savo lai-

Smilių ir Heoverį 
“Farmerią Šelpime”

BISMARCK, N. D.— šeš
tadienį čia kalbėjo Ben Git- 
lowas, Darbininkų (Komu
nistų) Partijos kandidatas į 
vice prezidentus. Daugelis 
farmerių §usirinko pasiklau
syti komunisto prakalbos.

Gitlow numaskavo kapita
listinių partijų ’ kandidatus, 
Smithą ir Hooverį, “šelpi
me” farmerių. Jis nurodė, 
kad jie tik kalba apie “far
merių šelpimą”, norėdami 
suvilioti farmerius, gauti jų 
balsus, bet nieko gero jiems

'it

t

Morokkiečiai Sukilo

mą ir įsteigiant darbininkų 
ir farmerių valdžią.

ką ir energiją del darbinin- farmerių klausime ir pa
kų.. Jis užtikrino, kad Dar- reiškė, kad farmeriai tik 
bininkų Partija teiks ir ant vienu būdu gali išrišti savo 
toliaus moralę ir finansinę SUnkią problemą, tai, susi
baramą dabar besitęsian-1 vienijus su miestų darbinin- 
tiems tekstiliečių streikams, j kais, nuverčiant kapitaliz-

4T "X X* « M* A. . y-. • •' 1 *1M. Yusim pasveikino kon
venciją varde Jaunuju Dar
bininkų (Kęmunistų) Lygos.

Atstovai nuo daugelio ki
tų darbininkų organizacijų 
sveikino delegatus. Kalbėjo 
vadai nuo adatos pramonės 
unijų, nuo maiųierių unijos, 
nuo Darbininkų Tarptauti
nės Pagelbos, nuo Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo.

PARYŽIUS.— Vidurinėj ■ 
Atlas srity, Morokkoj, gy 
ventoj ai sukilo prieš Fran- 
cijcs priespaudą. Keliose 
vietose sukilėliai susikirto 
Su Franci jos kareiviais.
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Puslapis Antras

PLYMO

APŽVALGA

Mat,

Dora

Amerikos Darbininkų Parti

PHILADELPHIA, PA.

mi

vaikus

suomeninę negrams lygybę, yra

skelbti nekvalifikuotu. Taip 
pat šitas punktas niekur ne-

zuoti
... Belgijos socialistų vadas 'Belgijos 
Voters, ir žymus Holandijos! 
menševikas Vleming aiškino I

Visgi * keliuose susirinki

Kontrolės Komisija tuojau 
privalo patarti Pild. Tarybai

yra įstatymai

no,
muose
teikė pirmybę Gerdauskui, 
kuris gavo daugiausia bal
sų po Paukščio? Ne, nesu
teikė. ' Jinai paskyrė iždi
ninku Gėgužį, kuris visai į

rai 
cialistų) 
kongresas, įvykęs Briussely 
je, rugpjūčio mėnesį.

Socialistų priimta 
klausimu rezoliucija, 
rods, dalina kolonijas 
rūšis

Baltosios Veislės Tyrumo 
Saugotojai

čia ir paskiria kit 
kantis. kandidatas 
daugiausia balsų, turi pir 
menybę užėmime tos vietos.'kais 
Tas reiškia, kad Pild. Tary
ba neturi teisės skirti kito 
Susivienijimo nario į tą vie-

SOČIAUSIAI STOJA UŽ KOLONIJŲ 
PALAIKYMĄ VERGIJOJE

politinę troiką prieš bet1 ko 
kį revoliucinį' bėi pažangiai 
unijinį darbininkų judeji 
m a.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of Mąrch 8, 1879

Šoko nuo Aleksoto Tilto >
- Del Didelio * Skurdo

Nuo Aleksį 
į Nemuną 

gyvenan- 
miestelyje, 

Keli da,r-

•teisę paskirti ląikhią 1 iŽui- 
ninfeą, arba pavėsi iždą, pre
zidentui Gegužiui.

O ką padarė Pild. 'Tary
ba? Jiriar atvirai* sulaužė ši
tą l^cnstituęijosjpunktą; Ji
nai neužleido iždininko vie
tos Gerdauskui, nei paskel
bė jį nekvalifikuotu. Be jo
kių ceręmonij.m jinąi. iždą 
pavedė} Gegužiui.’ ■ ■

; Dabar pažiūrėkime $. L. 
A. konstitucijos sk. 6-to 
paragrafą 6-to, kurį Vįtai- 
tis nurodo, ir kuris būk pa

lis visaip niekino 
vius . rnainieriuš ir

teisinąs Pild. Tarybos pasi
elgimą. Ten kalbama apie 
kontroles komįsijps parei
gas ir galią. Jeigu Pild. Ta
rybos narys neišpildo savo 
pareigų artya. ; prąsižengė. 
prieš Susivienijimo' konsti-

Rugsėjo 14 d. įvyko susi
rinkimas mainierių unijos 1554 
lokajo. Reikia pasakyti, kad 
čia eina bruzdėjimas už tai,

Ar Teisėtai St. j Gegužis 
Tapo Paskirtas S. L. A. 
Iždininku ?

Vakar šioj vietoj nurodė
me, kaip “Tėvynės” redak
toriaus grūmojimas kuo
poms, kurios protestuoja 
prieš Pild. Tarybą laužymą 
Susivienijimo konstitucijos, 
nėra vertas nei išvalgyto 
kiaušinio. Dabar pakalbėsi
me apie tai, kaip p. Vitaitis 
bando narius įtikrinti,' jog 
Pild. Taryba pąsi’elgus ’teisė
tai, sulyg Susivienijimo -kon
stitucijos, paskirdami iždi
ninku Susivienijimo < prezi-

Už “necivilizuotų” tautų gyventojus? Argi ne iš jų 
pavergimą kolonijose atvi- tarpo Prancūzų imperialis- 

pasisakė Antrojo (so- tai surado' ir tinkamą gene- 
Internacionalo| ral-gubernatorių savo kolo

nijai Indo-Chinai?
Tiesa, tarptautinė social

ioj demokratų studentijos kon- 
bę-.ferencija Briusselyj, galų 

_ . iis.gale, priėmė rezoliuciją,
beveik . civilizuotos j kad kolonijos turėtų gaut

tij.ų tvorelės, 
žemos, kad per 
lengvai

. _ t__ ....., ... ,, ...liant,
£vo į: ?-pr&ŠbnttTsJ jkajpd'jkitą
atstovas” farmeriu

būpa paskirtas iždininkas ir 
tt. Kitaiš žodžiais, konsti
tucija reįkalaųjąnti^ kad 
Pild. Tarybą turinti 'paskir
ti laikiną iždininką.

Bet kodėl p. Vitaitis nepa
rodė, kuris konstitucijos 
punktas, reikalauja^ laikino 
iždininko ?j Kuris punktas 
nurodo, kad turi prabėgti 
tiek ir 
skelbimo vietos 1 tuščia, kol 
galima paskirti iždininką? 
Jis to neparodo, nes . įok,io 
dalyko Susivienijimo konsti
tucijoj nėra. Vadinasi, Vi
taitis apgaudinėja narius, 
bandydamas įkalbėti jiems, 
kad, sulyg konštitucijoš> rei
kėjo laikino iždininko, kad 
reikėjo laukti, kol bus1 ;pa-

Rūgsėjo 9 d. įvyko 
164 kuopos susirinkimas 
rinlfti delegatai; * į ; 
kdnferenciją. Nariai davė de
legatams jnstrukęijas, kad 
dabartinę apskričio valdybą 
vytų laukan, kuri nesiskaito 
su nariais, bet elgiasi savotiš- 

Taipgi įsakė. delegatams, 
reikalautų užleisti vietą 

iždininko tam, kuris rinkimuo
se gavo daugiau balsų po 

Smitha* Paukščio, bet kad nesilaikytų 
iš kito vietą prezidentas Gegužis, 

i. • kaip jis dabar daro. Kuopa 
, • ‘1 • , smerkia ir Pild. Tarybos tokį 
taiP 11 . elgimąsi. Apskričio konferen- 
*/ 1 ei ja turi reikalauti, kad bū-
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Chicago.— Anksti ned,ėb 
dienio rytą čia policija už
puolus -gemblerystės ir pa
leistuvystės namus sųęmė 
suvirš 500 vyrų ir moterų 
įvairiose miesto dalyse.

prašalinti tokį viršininką, nuo 
jo urėdo, jo vieta paskelbiama 
tuščia ir jon paskirti kompe- 
tentišką narį. Sekantys‘narys, 
gavusis laike rinkimų' dau
giausiai balsu, jei yra kompe- 
tentiškas, turi pirmybę užėmi
mui tokios liuosos vietos. i
Vadinasi, šitas, konstitu

cijos punktas sako tą patį, 
r anas. Vietoj patei- 
Ę1U Tafybo^ dygius 

reikale, jis dar

kraujo teršimas...
| Prie tokių nesąmonių prieina 
] veidmainingi baltosios rases 
“tyrumo saugotojai*’, negrų ne
kentėjai, niekintojai ir lynčiuo- 
tojai.

Vienintelė partija, kuri kovo-

Kai kuriose šios šalies pieti 
nėse valstijose 
kuriais draudžiama baltos veis
lės žmonėms poruotis su negrų 
veislės ypatomis;

Paskutiniu laiku Mary Rai
laitė, balta moteriškė, ištekėjo 
už juoduko, ir už tai liko nu
teista kalėjimai!, Virginijos val
stijoj. Tos gi Valstijos guber
natorius H. F. Byrd atsisakė 
dovanot jai Sausę, pareikšda
mas, kad turi būt apsaugota 
baltosios rasės tyrumas i p reikia 
bausti tuos, kurie 
jį kraują”.

Bet kad pietiniai dvarininkai 
ir kitokie ponai sųvadžioj.a juo
dakes bei'žagink fasiąs. :kad tai 
yra mylimiausias ;jų;; špatas, 
tai, matyt, nėra “baltosios veis
lės teršimas”. Baltosios ponios, 
kaip žinoma, taipgi dažnai turi 
juodukus, kaipo slaptus savo 

>.- Tai yra žinoma ir 
i, Bet kol

Iš pirmutinio buvo 
paaukota agitacijos fondui, 
dienraščiams “Laisvei” ir “Vil
niai.’’ šio pikniko pelnąs bus 
padalintas del gelbėjimo, mai
nierių ir politinių kalinių.

$ios draugės supranta svar
bumą darbininkiškų reikalų ir 

Apie 
porą mėnesių atgal jos,, susior
ganizavę į grupes, išėjo aukų 
rinkti streikuojantiems mainie- 
riams ir surinko Virš $50. Tai 
garbė jums, draugės. Tęskit

teisės, kuomet 
reikia 

Indone-
kinimo marių., čia < eiliniai na
riai ‘pare.ikala.vo, kad jis susto
tų kalbėjęs ir niekinęs pro- 

Vienok prezidentas 
narių reikalavimo. 

Tuomet :ir jiąriai , pavartojo 
griežtesnes , priemones ir tas 
vargšas, kad išnešus sveiką 
kailį, spruko į sklypą ir iš ten 
pėr šonines duris laukan.

Gilbertono lokale irgi buvo 
panašiai ir iš ten vos sp.ėjo pa
sprukti. ' ’

Tik nežinia, kodėl ponas 
Gegužis nepasirodo lokaluose 
ir negina savo bičiulių?

Frac|<villes Žvalgas.

eikętų laukti, kol Gegužis' 
„b užims? Juk Gerdauskas 

tam, kuris gavo daugiausia turi daugiau privilegijų- 
po pasitraukusio na-’prie iždininko 1 vietos, negu 
paskutiniuose rinki- Gegužis, nes jis kandidata- | 

Ar Pild.JTaryba su-l vo į tą vietą ir gavo dau
giausia balsų po Paukščio, 
o Gegužis visai nekandida
tavo.

I' įPaskelbimas vietos tuščia 
| nerfeikalauja laukimo del 
1 paskyrimo iždininko. Ir tą 
puikiai įrodė pati Pild. Ta
ryba, tuoj aus paskirdama 
iždininku Gegužį. Tam pa

tčiam- susirinkime, kuriame 
j paskelbė vietą tuščia, jinai] 
I paskyrė Gegužį iždininku.
| Kodėl to paties negalėjo pa-

- -1—1-1? Taip

Tautininkų. Nelaimė.. Rugs6jo 16 d L D. Š. Ą. 58
Rugsėjo 18 d. čia tapo su-1 kuopa buvo surengus pikniką 

areštuotas tautininkų šulas ant Linevičiaus farmos. Pasi- 
Walter Zitauskas ir pastatytas tąikius gražiai dienąi, piknikas 
po $2,500 kaucija. . Jis kai- visais žvilgsniais pavyko gerai, 
tinamas užtraukime paskolos žmonių buvo pilnas parkutis: 
apgavingu būdu. Tame dar- 
be yra įmaišyti trys nariai, bet pc savęs diskusavo. 
du jų jau mirę ir pasilikęs tik :d()kas ir distr. org. 
vienas Zitauskas. Kdomi teis
mas- užsibaigs, dabar sunku 
pasakyti. Kai’kurie pasakoja, 
kad visa beda bus suversta ant 
tų, kurie jau numirę.
■ Kažin ar ir' dabar 
•nes 
(VO 
kiti laikraščiai neduoda ir'ųu- 
mirusiemš raniumo? Mat, tĄū- 
tininkams' nesinori prisiminti 
apie; savo d'arbbs,] l^urie negar
džiai! kvępįą.j 1 (,!

žmonių 
vieni šoko, linksminos, kiti tąr- / 

,Drg. žai- 
E. Gardos < 

pasakė po trumpą prakalbėlę. 
Apie šeštą valandą atsilanko ne
tikėti svečiai—drg. J.. Watt ir* « 
Pat Toohey iš Pittsburgho, pįr- 

jmininkas ir sekretorius naujos 
v Tėvy- unįjos. • Nepaspėjus jiems į’f 

redaktorius šauks pęr sa- daržą įžengti, tuojauš tarpe' 
organą, kad Laisvė t # ir^nionių pasigirdo, kad reikia .f 

jjuos pakviesti pasakyti ' šį itą 
apie nauja uniją. Taip ir pa
darė. Draugai1 pakalbėjo,'ra- 1 
gindami kožną bei i vieną prisi- • ’ 
dėti ir 'kiek galint gelbėt naujki ’ 
susitvėrusią mainierių- uniją. ’( 11 

Pasižiūrėjus į kiadsytojus, 
kurių-didžiuma^ buvo mąinieriąi/ • 
matėsi pasitenkinifnąs 1. 
darbininkams linksma 'darosi iš
girdus, kad'Levviso mašina grių- 

Į-va. Mat, Le\viso pasekėjai 
skaudžiai spaudžia darbininkus 
ir šibj. apielinkęj. t

Tai buvo antras piknikas šią 
vasarą surengtas plymouthie-

lai užgiedojo iš savo impe-,beč 
Halis|iniųį ką^itičkų,* kaęl tu
rime sumūšt kaizerį ir tuom 
ant amžių amžinųjų “panai
kint karus” ir t. t.

Dabar, ateinant preziden
tiniams rinkimams, liberalų 
“NatiOn’o” redaktorius Vil- 
lardas agituoji už demokra
tų kandidatą į prezidentus, 
■Al Smithą, nors pirmiau 
Villardąš f nųpeikdĮavo ’ Smi- 
tho politiką .įvairipi4' klausi-1 j 
mais. Jis ^sakydtivd, kad 
nei Hooveris nei Smithas 
negali būt gynėjai farmeriu, 
darbininkų ir šiaip “papras
tų” piliečių reikalų; kad 
jiedu tarnavo ir tarnaus 
stambiajam kapitalui, nors 
asmeniškai ir esą “puikūs 
vyrai”. Reikia, girdi, tokio 
žmogaus, kaip velionis sena
torius La Follette, kuris

tuo, kuris buvo gavęs dau
giausia balsų po ano, kuris 
numiie aiba tapo piašalinrĮ^ -įe buvo, “taikos šąli-l 
tas. Jinai turi Ji arba 0 ,Ame.'____________
s.kn,M. - i'lka įsivėlė.'ji U. ;j*šaulinį ūajiįies priegininklii

i.. 4...........libera-1 Kitas plačiai žinomas Ii- kad nariai mokytų asesm!entus.i Lygoš skyrių

Rep,ūb;lįę”, niuos^ jau šitas klausimas bu

Bet “Tėvynės” redakto
ius sušilęs įkalbinėja na

ei- '.daryti su Gęrdausku
vietą! ištikrųjų Piki. Taryba ir tu 

rėjo padarytį,! bet. pepaįdari 
ir todėl sulaužė Susivieniji 
mo konstituciją. Ir dabar

rodo. Pild. Tarybos sulaužy
mą konstitųpĮjQ§. P Sjk.i 
parag, 10 skamba:

Pild. Tarybos bile narys už 
nepildymą priedermės gali bū
ti prašalintas nuo savo vietos 
dauguma; Pild. Tarybas narių 
balsų ir jo vieta paskelbiama 
tuščia: Pild. Taryba turi visas 
atsitinkančias tuščias vietas i 
užpildyti, • ir nariai, gavusieji' 
daugumą bdlsą paskutiniuose 
rinkimuose, turi pirmybę už- j 
pildymui tokios vietos, jei yra 
ganėtinai kvalifikuoti.”
Vadinasi, sulyg N 

punktu, Pild. Taryba, mi< Savo žurnaluose bei laik- 
rus jos nariui arba jį paša-' naščiuose jie kartais pakri- 
linus, paskelbia jo vietą tuš- tikuoja buržuazijos politiką,

Se- taria prielankesnį . žodį apie 
gavęs darbininkus, bet tai tik kas

dieniniais, paprastais lai- 
0 kuomet buržuazija 

susiduria su rimtesniais 
klausimais, tai žiūrėk, ponai 
liberalai ir šoka per jos vir
vutę. -

Taip antai, pirm Ameri
kai įstojant į imperialistinį

Amerikoje yra šiek tiek;dutįnių” piliečių 
liberalų, arba “laisvesnių” 
buržujų. Prie tpkių pri- 
klaūso savaitinio žurnalo 
“Nation’o” štabas, “New 
Republic” redaktoriai ir lei- 

šituo | dejai ir kt..

Ir kaip, ištikrųjų, Holan- 
dijos gpcialistai reikalaus 
kolonijoms laikęs bei apsi
sprendimo teisės, 1 
holandtj į buržuazij 
išnaudota didžiulės 
zijos kolonijos darbininkus 
ir valstiečius? Reikalaut, 
kad Holandijos imperialistai l mylėtinius 
iš ten pąsitrauktų, tai reik-1 gybernątoriui Byrduį 
Štų silpnint savo šalies bur- tatai daroma be šliūbo, tai nėra 
žuazijos viešpatavimą?

Ką pasakytų Belgijos bur-) 
žuazija, jeigu josios sočia- Į 
listai pareikalautų paliuo- i 
suot negrus Afrikos Kongo,! 
kur randasi gumos, medvil-| 
nes ir įvairios kitokios plan-! 
tacįjos? ■ Juk ir pati Belgi-I 
joą Sklistų Partiją prįsi-; Amerikos Darbininkų (Komu 
deda prie šios kolonijos iš- * "
naudojimo, nes jinai taipgi 
įsigijo ten negrų apdirba
mu pląntącijų.

O Frakcijos socialistai ša
lies seime ar nebalsavo už 
paskyriipą lesų vedimui ka

rna tos viet
“Tėvynės 

skaitome!: i
Tuščių vietų Pildombjoj Ta 

ryboj užpildymą nurodp ko n;- balsų 
stitucijos skyrius 5-tas para
grafas 10 ir skyrius 6-tas, pa
ragrafo 6 sub-paragrafas b). 
Tačiau protestuotojai nei viet 
no šių paragrafų pilnai neci
tuoja, nes tenai nurodoma, kad 
Pildomoji Taryba visų pirma 
turi paskelbti SLA. narių ži
niai atsitikusią tuščią vietą 
Pildomojoj Taryboj ir tik po dinasi, jinai sulaužė Susivie 
to gali skirti naują narį tos. nijimo konstituciją, 
vietos užpildymui... Todėl ir 
reikėjo Iždininko urėdas užpil-' Tuščios Vietos 
dyti laikinu Iždininku iki bus. Paskelbimas 
galima mirusiojo Iždininko rei- 1 
kalai sutvarkyti ’ ir pastovus 
Iždininkas išrinkti jau po to, 
kai Pildomoji Taryba išpildys riąms, kad kenstitučijos 
konstitucijos reikalavimą 
paskelbs Iždininko vietą tu 
čia. * v .

Iiqokjyn, M. X
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kolonijos, pusiau-civilizuo- teisę apsispręst. Ši apsi- 
tos ir . visai ųecivilizuotos. sprendimo r e z o 1 i u cija,

Civilizuotoms . kolonijoms tačiaus, priimta tiktai todėl, 
socialdemokratai žada kiek Rac] socialdemokratų didžiu- 
vilties, kad jos galėtų kada 
apsispręst, ar nori 
priklausomos nuo imperiali
stų ar įsisteigt, kaipo sava-? 
rankios šalys.

Užtat, socialistų kongre
sas sako, pusiau-civilizuo- 
tos if visai necivilizuotos 
"kolonijos turi pirmd pasiekt 
įteikiamą kultūros ir civili- 
zaėįjps laipsnį, o tik tuomet 
gales svąjoti apie gavimą 
nepriklausomybės nuo impe
rialistų.

Vadinasi, kas liečia socia
listus, tai jie neribotam lai
kui palieka* tas kolonijas 
imperialistams grobti, eng-Įtais pasaulinėse rinkose, 
ti, terorizuoti ir tuo būdui užtat už kolonijų pa- 
jas kultūrinti ir civlli-|]^j^ymą p0 imperialistų 

sparnu balsavo Franci jos,
i ir Holandijos so

cialdemokratiniai studentai.
Kaip pirm imperialistinio 

karo, j kaip laike jo, taip ir 
ryt ° visaf jokio skirtumo 'dabar, vadinasi, socialdemo- 
tarp kolonijų kultūros beimtai vaduojasi tiktai savo 
civilizacijos laipsnio. Jų-.imperialistų reikalais, tęs- 
dviejų manymu, kolonijos darni politiką Nos.kių, P. 
tam tik ir tėra, kad visuo- Bonkurų, Vandervelde’ių, 
met pasilikt kolonijomis, tai MacDonaldų ir social-impe- 
yra bdgailestingiausiomis rialistu. 
kapįtalįstinio išnaudojimo 
ir smurto dirvomis.

Tiedu socialdemokratijos 
pilioriai su tokia savo pozi
cija pasirodė ir socialdemo
kratinės studentijos konfe
rencijoj Briusselyj. Sulig 
pranešimo “Pravdai” (rugp. 
22 d.), Vlemingas pareiškė, 
kad ir socialistinė valdžia 
turės turėt* kolonijų; po
draug jisai užsipuolė Prieš- 
imperialistinę Sąjungą, ku
ri šaukia:'šalin imperialis
tus iš kolonijų! Anot Vle- 
mingo, Prieš-imperialistinė 
Sąjunga tai esą tiktai Mas
kvos “intriga”, daugiau nie-

Galų gale, šiemet negavus 
progos tokiam smulkiosios 
ir '• vidutinės buržuazijos 
kandidatui,kaip La Follette,! kad 
tai garsusis liberalas Villar 
das ’ima ir pasirenka die 
vuptą parapijoną 
ir deklamuoja jau 
galo, kad Smithas 
taip “pažangus”, 
taip geras.

Tūli kiti “Nationo’/ redak- tų kašieriaus vieta užleista J 
cihiai bendradarbiai kalba,J- Gerdauskui. 
už - šęcial-buržujų kandida
tą/įį’ prezidentus, kunigą 
Thomas Normaną.

Tuo gi tarpų Smithas nė
ra nei geresnis, nei blogės- kad nemokėti uždėtų asesmen- 
nisruž rępublikona Hoove- ūj. Todėl pastaruoju laiku į 
1 į,-.abudu yia lybiai istiL T)evint0 Distrikto prezidentas.

O aaiDO Tia vicdir-» niolrinn ' prO^rCSy- 
reikalavo,

sinti Ęilęl. Tatybo^ dygius 
iždininko reįkale, jis cĮar 
kartą patvirtina, kad jinai 
konstituciją sulaukė. Ir čia imtas Gerdaųsko' pasky 
nekalbama apie laikiną iždi ’* ’ ' ** ’ ' * ' "
ninką, nei apie pavedimą iž

dentą Gegužį, ę. neųžįeisdą1-’ db; Susivienijimo- preziden- dauskui bus galimą užimti 
Įskui/ Įtui. Šis punktas dai kartą tą, vietą, tai juk taip, pat 
38-tam pūbriežia, kad pirmybė už- rų‘‘ 
H ! 11J mime tos vietos priklauso ją

Tarptautinė Jaunuolių Diepa
’ Rugsėjo 28 d., 8 vai.- vaka
re, New Traymore Hali, kam
pas Franklin St. ir Columbia 

:Ave., įvyks tarptautinės, jau
nuolių dieąos parengimas, 20 
narių iš pionierių, grupės Hus 
perkelti į Jąunųįų Darbininkų

i Programa bus įvairi ir 1 ^>ūi-' 
kb ' Bus gera muzika,' bus’-'^e- 

dabar raštu ir gyvu žodžiu] Vp.barstomas; Tai- šia^e.au-' ri; kalbiai, tas ir kitokiu 
dnrUmiaci ..vnnnbiiknnii nnT-4 ^rinkime jis ir vėl pasirodė ir pEimargiuimų. . Viši hėtūviąl,

rįa ir tam' gėrimui .gdlo1 nesi- rengia didelį bazarą, kuris į- 
nįato-• ’ KAi' kūčios' atsiduria’ vyks’ 15 irj 16, dd. giy.o.džįo, 
net už grdtų. • ! ! [ ‘ > j Fythiaą.; ęąstįęj 1624 55,tji

St. Wjspjs vietos darbinįnki^- 
>A.'kos 'organj^acijoą , kviečiamos 
Iš- prisidėti prie $io darbo. . Žj- 

apskričio' note,. kąd del bažarę ręikia 
sukelti, nemažai .pinigų ir su
rinkti įvairių daiktų.. Todėl 
dabar jau .laikas pradėti šį 
darbą. Darbininkiškos orga
nizacijos turi šiam tikslui pa
skirti pofs kiele1 pinigų iš savo 
iždų ir išrinkti komisijas, ku
rios galėtų • parinkti įvairių 
daiktų. ;

Visos aukos ir daiktai turi 
būt - siunčiami į distrikto raš
tinę šiuo antrašų: 2046 E. 4th 
St., Cleveland, Ohio? Turi būt’ 
pažymėta, kad tai skiriama 
bažarui.

D. Schlossberg.

Vietos lietuvių kunigas su
rengė jomarką, kuris tęsėsi 
nuo 3 iki' 10 d. rugsėjo. Bu
vo privežta prie bažnyčios ir 
į .bažnyčįą visokios ajmirtici- 
jos, įtaisyta visokių laimėjimų 
mašinų ir - kitų galų. Netrū
ko ir alaus bačkų. Darbinin
kai, kurie dar neatsikratę nuo 
bažnytinių prietarų, nešė pas
kutinius savo centus ir atidavė čių draugių, ir abudu buvo pa 
juos kunigui. 'O jų šeimynos sėkmingi. ‘
neturi nei kuom apsirengti 
nei už ką maisto nusipirkti.

kalavimąs paskelbti * ‘ 
tuščia reiškia, jog Pil'd. Ta
ryba negalinti' tuoj aus pa

ir vėl p. Vitaitis1 tik para-.skirti ^pastovaus iždininko, ... . __
grafus nurodo, ^bet jų nepa-‘kad turįs prabėgti ilgas lai- kuomet kuopos kelia protest 

(.. ' J i daugiau mėnuo tus prieš1 šitą jos neteisėtą 
įtabėgo, kdip iždininku yra pasielgimą,' “Tėvynės” 1 Te- 
prezidentas Gegužis), kol; diktorius nesitvęH'a kailyje.

Rępublikon^
J Ponai lįeralai

Taip? liberaluose ir maL 
šo.si republikopižmąs; demo
kratizmas ir buržuazinis |so? 
cializmąš,; kur ; paąib’aigia ’ gresyvius, 
vienas, q prasideda Ifta's, nepaisė, 
sunku Ir piįsąkyt. iBet už
tat jie griežtai;atsirubežiuo- 
ją nuo Dhrbininkų /Ko
munistų) Partijos,- puikiai 
žinodami; kad tai* yra' vie
nintelė partija, kuri šiltose 
rinkimuose atstovauja rei
kalus dąybįpiųkų ir skųrde.- 
snių ir vidutiniu /ąrmęrių. 
Gi tarp demofa’atų, rępūbli- 
konų ir socialistų pan

yrą, ..tokios, 
jas galima 

nei kojos . nepake- 
peržęrgtį iš vienos į 

lygįąi’ būsi “gęrąs”;
vi*J jos visos trys bendrai šilda

ma pasitaikė vokiečių. O 
pasilikt | kadangi Vokietija šiuo lai- 

neįul.j kolonijų, tai vo
kiečiai- studentai ir balsavo 
už kolonijų apsisprendimą. 
Jie žino, kad tuom nepa
kenks savo buržuazijai. 
Priešingai, jeigu kitos, im
perialistinės šalys netektų 
kolonijų, tai Vokietijos bur
žuazijai būtų juo geriau. 
Be kolonijų tos šalys liktų 
silpnesnės, ir todėl Vokiečių 
fabrikantams ir kitiems 
stambiems biznieriams biftų 
lengviau lenktyniuoti su sa
vo užsieniniais . konkuren-

Girtuokli-avimas čia labai iš 
siplatinęs. Daugelis darbiniu 
kų praleidžia paskutinius sa
vo centus. Yra net tokių tė-|dirba, kiek galėdamos, 
vų, jeigu juos tėvais galima 
pavadinti, kurių , vaikai per 
dieną kepa ant saulės, uogau
ja ir paskui pardavę tas uo
gas, parsineša namo keletą, 
centų, tai jie at-ima iš jų. tuos s&yo darba ir toliau 
centus ir nubėgę, prageria.

Bet pas atokius žmones pa- ’___________ ;
prašyk aukų del kokių nors _ 'a
j i I I i i * • . i CLEVELANDO ŽINIOS tau pasakys tą, ko dar niekad 
Negirdėjai.

* į Nuo vyrų neat$iliėka

KAUNAS.-: 
to tilto šoko 
Ita Kaplanienė, 
ti Stravininkų - 
Trakų apskrities, 
bininkąi, pastebėję nelaimę/' '' 
prišiyre laiveliu ir, moteriš
kei iškilus iš vkndens, ją .su
griebė ir išgelbėjo. :

• Įtraukta į laivelį, ji dar- J 
kartą šoko iš laivelio ir?me- 
gino skandytis, bet darbi-u t 
ninkams pasiesekė laiku* šu-' • ,J 
laikyti. ■ ' '7 : ’ ■ -k

Skandinosi del dideli^ . I 
skūrdo. Jos gyvybei pąvo-»5 H 
jaus nėra.

> T *

1 * ‘n* \ . -
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Utarninkas, Rugs. 25, 1928

DAR VIENA S. L A. ATSKAITA
“Tėvynės” Nr. 37 telpa ant-. Reikia dar pažymėti, jog 

ro bertainio, šių metų, atskai- pereitų metų birželio atskaitoj! 
ta, delei kurios daugelis SLA. yra atmokėta p. Jurgelioniuij 
narių nemenkai nusistebės, už L, *
šalia algų ir Įvairių kitokių $543.60. 
išlaidų, štai ką matome:
® Kelionės ir sugaištis:

St. Gegužis, Mahanoy
City, Pa.................... $267.94’rj

J. M. Danielius, Brook-

privertus kompaniją išsiimti iš Į ARKLIUS VAGIA 
kasyklų kontraktorius ir “frie- { 
chanical loaders”. > 
komiteto raportas buvo gana 
aiškus, kad mainieriams vėliau

M. A. Rnginskas, Ply
mouth, Pa..s,..... ..

P. Jurgeliūtė, • Neto
York.........................

Sįf. E. Vitaitis, N. Y.«. .
K. Jurgelionis, Chicago
W. Laukaitis, Balti

more ......... ..
A. Mikalauskas, Brook- 
. lyn, N. Y. (už perž.

knygų) ..........
J. Ambraziejus, Brook

lyn, N. Y. (ųž perž. 
knygų) ........ ..

P. Raškinis, Brooklyn, 
Y. (už perž. kny-

. Banionis, Cleve
land, Ohio...............

Viso

E Al STB
' • • < ■ t

tu.
Taip pat iš ganyklos Po-

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
vi-

KAINA $1.25

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

IMU CRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

d

I

geriausias pagelbėtojas, 
prietėlius ir draugas.

LIETUVIŠKAI-ANGL1SKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVISKAS

“LAISVĖ”
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų

vilo Liutkevičiaus, gyv. 
Martiniškių k., Grinkiškiu

i ■ .ijavinis gydymas, duo 
relių ir tinkamų nasel< 

Naujuose ir Užsise

John Naujokas

kuris visiems patinka, 
rūkydamas džiaugsies. Mūsų 

Cigarus pai

Ten

i ateikite ir

• čia skundų Ponikelpių

lapis Trečias

$1,000 TIK UŽ 60 CENR
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį 

stebuklingų tolių vertes tūkstančh 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiikia, jeigu jis yra a pi m 
tas kokios nors ligos bei vidurių su 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai Jaru

"(SI ROPSEVtCH ■APDOVANOKITE
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVI”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kajnadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes Ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitvtoius.

vienkiemio, 
Baisogalos v. gyventojo St.

■ ar anksčiau reikės stoti į kovą Kuzminskio iš ganyklos pa* 
į ir kovoti už savo reikalus iki vogė arklį, vertą apie 200 li- 
. laimėjimo. Į šį klausimą mai
nierių ’ūpas buvo, galima saky- 

i, visai užšalęs, bet visgi vie
nas po kitam pradėjo kalbėti— 
vieni už streiką, kiti prieš strei
ką. U. M. W.‘of A. pirmo dis- v., pavogė vagys 250 litų 
trikto prezidentas McGarry, ku- vertės kumelę. Vagys nesu
ris taip pat dalyvavo šiame su- gauti.
sirinkiūie, matydamas, kad mai- . ...—...............   —

s‘v .nierių ūpas daugiau ir daugiau
(pradeda kilti už paskelbimą 

j^’j streiko, atsistoja ir išeina prieš 
, I streiką. Jis sako, kad mainie-

i riai neturi dabar- šaukti strei- 
dejka be generalio skundų komite-

' to tarimo, čia ir vėl energija 
'mainierių atšalo ir, galų gale, 

Kitur delega-'dnlykas tapo atiduotas į gene-

konstitucijos taisymą1- 
Šių metų atskaitoj;;

į vėl matome už konstitucijos L*.1
1 taisymą tam pjačiam žmogui*

I $200.
! Kaip matote, ponai sau gan
(riebiai užsimoka už seimavi-
Į mą ir dai* nežir 

191.90 į) kaip gi si
' organizatoriais?

98.36 tais?
• r ' Viso bertaini

?? do, kad organizatoriams,
153.64 ,.je ve(|a svarbiausi darbą, 
168.00 mokėta $198.50.

Daugelis paprastų narių ...
45.40 iegatų gavo tik kelionę atly-

' ginti, nes kuopos taupo orga-
Jnizacijos turtą. v.vxvft« .

48-00 įaj gavo už sugaištį bet tik ra^° komiteto rankas, kuris ten 
jau ne šimtus, o po porą

■tris destėkus dolerių 
48.001 vaitę.

. Į žinome, kai
( 'delei šitų pastabų.

’ i atarijos paprastas savo nesą- 
ooA/Jmones apie komunistus. V (111 i . *

užsimoka už 
i ką 
nariais?- Su

o atskaita

esąs apimtu kokių nors nesmagumą 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk, savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir p?Čfr 
skaudėjimo, j 
(asthma), peršalir 
krūtine, reumatiz? 
mo, pleiskanų, ?■).: 
kitų ligų. Atsjų 
▼aistžolių, kurio: 
sveikatą, panaikins mine* n s lig

Jeigu kenti nervų suirimą, ; 
skausmus, užimą ausyte,! nuonn.-rą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gtrn-j , 
mūsų gausius vaistus, taip vadina- i 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii ■ 
ga yra labai blogas dalykas, beL xnū- • 

1 sų Nervų Preparatas užbėga tai U ; 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą I

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

i M. ZUKAITIS
21 Gillet St., Suencerpert. N. 1. |

VISI BALSUOJA 
buržujai—-demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų1 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo . reikalus; gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Booster. Vienok vi- 
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 

Pa- cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
oron- BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 

. .’yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga-
kur1 raj, todėl kad jie labai malonūs ir 

j ' . t. .. . V .... .. 1 . K • v_» . .. f . . vu a . v v v . vi

sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

ar bus palaidotas amžinai. Niekad 
sa_f mainieriai negalės laimėti strei- 

įką su tokiais bailiais vadais, 
kas neivuosis'kaiP McGarry ir kiti. 

Vitaitis tai’tina mainieriams
«<}- nizuotis į .naują uniją, _ J1C „

« XV Bet’topo suorganizuota Pittsburgh, I rūkant puikiai kvepia, nes net šalia
32,00įprTeš^jų nesąmones, mes duo- Pa- Šioji unija yra tikra mai

nierių unija, jai vadovauja pa
la-! tys mainieriai.

’ Vargo
$1,154.74

Kaip rodos, tai čia bus “at
lyginamas” už dalyvavimą S.L. 
A. seime, 
liginimas ’

u z

dame faktus.
Mums rūpi organizacijos 

bas, o dėlto ir jį)s turto taupy 
m as.

Ir nebile kokis at-j 
Jwgmimas! 'Paanalizuokime, 
f Seimas tęsėsi vieną savaitę? 

Kelionė iš Mahanoy City į Bal-|/9f(r 
timorę atsieina berods apie 
$7 į vieną pusę. Taigi, imantį 
algos; sakysim, $40 Ir abi pusi 
kelionės, susidarys apie $54. 

p. Gegužis 
“ ką?

New
Baltimorę apie 
sugaištis, saky- 
nedaug kas po 
Už ką i7ėi—

lįž k a 
$267.94,?

Kelionė 
(Brooklyno) į 
$5.

“Vilnis.”

PITTSTON, PA
Mašinų

M e cha n i cal. Loaders ’ ’ Dedama 
x į Kasyklas

Pennsylvania 
gauna'skubiai ruošiasi įdėti 

! mašinas—“mechanical
Yorko

zm ogus.

L- indeli, N
Tel., Stagg 5048

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznj j 
darysit, tai niekados nesigrau- i 
dinsit. Aš parengiu su. naujausios | 
mados parengimais, duodu viską,! 
kas tik reikalinga del šermenų. I 
Per mane gali pasilaidęt tik už 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems paša- ; 
kyšite. Manau, kad būsite užga- I 
nėdinti.

□ IŠTYRIMAS
Spec i-Ii? 
dantis t 
mių. Visuose Naujuose „ 
nėjusiuose Nesveikumuose. 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi 
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterį} buvo sėkmingai išgydyta 

X-SPINDULIAI IR KRAUJO
PATYRIMAI

Specialistai—Jan 25 Metai
Specialistas sa 28 Metų Patyrinu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI

EGZAMINAVIMAS DYKAI

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p. r o g- r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose 
sur reikalaukite 
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balni ir Storuose

viršminėtais 
organizuotis ir kovoti UŽ SU-, vardais, tik pakeliant pirštą, o gau- 
trumpinimą darbo valandų, kuo-Į 
met būna naujos mašinos įve- cigarai garantuojami.
damos siunčiame ant pareikalavimo <visur j

kitus miestus biznieriams ir priva- 
į tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
I vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
i cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujoku Cigary Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

■ ■INuo red.—Tiesa, 
mas naujų mašinų 
nėję sistemoje išmeta darbinin
kus iš darbo. Bet kovojant vien 1 
tik prieš mašinas pageidauja
mų vaisių negalima atsiekti, 

i Praeitis rodo, kad mašiųos vis- j 
rnai Gomnnnv vien būna visur1 įvedamos. To- . . ... .. . . .uoai company * j • j i -„-.i „ ^ei hituose bizniuose lietuvių isdir-

' ............ .. ........................... ' į cigarų

kad įvedi-i 
kapitalisti-

dar dvi!del daug geriau darbininkams bystės draugų 
_______ ________  loaders’ ’
1 į kasyklas, Ewen Colliery No.
4 šaft į Morse vein (gyslą) ir 
Hoyt šaft Clark vein. No. 4 
šafte Morse veinoj, kur kompa-

Danie- inja masin3 rengiasi įdėti, tai
įtoj veinoj angį iii sluogsnis sto
rumo yra 6 pėdų. Hoyt šafte

Savaitės 
sim, $40, nors 
tiek uždirba, 
liūs ga'una $191.90 f

Keljonė iš Plymouth© maž , . . , j ,
daug tiek, kiek iri iš Mahanoy Claili^veinoj, kur taip pat 
City. Paprasta ahgliakasio alga 
ir neneša virš $40, dar gi re
tai kuris tiek gauna, 
tat Raginskas paėmė iš

minėta mašina rengiama dėti, 
'ten irgi anglių sluogsnis suvirs 

Ūž ka pėdų storumo. Mašinas kom- 
SLĄ. Ponija paves kontraktoriam ir 

[jie su jomis kas anglį. Jeigu 
J.Vitatis gauna alga arti $55,! mainieriai tylės ir leis kompa- 
f savaitę, Kas už algą dirbai“Doms tokias masinas gabenti 
Susivienijimui, neprivalo imti J kasyklas ir jas pavesti kon- 
atlyginimo už seimus, konfe-j traktoriams, tai trumpoj .ateityj 
rencijas ir tt. Kelionė gi iš dar daugiau mainierių ir leibe- 
New Yorko, per abi pusi, atsi-JyįV bus išmesta laukan iš kasy- 
eina nedaugiau $10. Už kąj11’ 
Vitaitis gauna $153.64?

Ponas Jurgelionis paėmė! 
$100 už “įnešimų sutvarky
mą,” be to, jam dar užmokė
ta‘$168. . ■

• •Už kąi Cleveland© Banioniui 
užmokėta $32? J irk jis buvo 
kuopos delegatas ir “Dirvos” 
reporteris.

Bet ir tai dar ne viskas. Ki
toj vietoj tos atskaitos randa
me :

dar daugiau mainierių ir leibe-

IR

Šv.

HAVERHILL, MASS
MATTHEW P. BALUS 

BIELIAUSKAS 
•Funeral Directo

:ii ST., N. Y 
r 'i-vh-g Pine*' 

1 i iii » vakaro

Marijos 
Pagelbos 

Remia

Nepersto- 
Moterų 

Kovojan-

Kelionė ir sugaištis: 
W. G. Klimas, M. D., 

t’hila., Pa.........
A. A. Žukas, Cleve

land, Ohio..........
A. B. Strimaitis, N. Y. 
xt Strumskis, Brook- 

■ lyn ..........................
J. Marcinkevičius,

■, Brooklyn, N. Y........ !
V. Kamarauskas, Ed- 
, wardsville, Pa..........  :

Panos
jančios
Draugija
čius Darbininkus
Laikytame susirinkime 7 d. 

rugpjūčio buvo skaitytas laiš
kas nuo M. Zelms iš Bostono, 
raginantis paremti finansiškai 
New Bedfordo streikierius. Po 
apkalbėjimo, nutarta paaukoti 
$15 iš draugijos iždo ir išrink
ta keturios narės, kad parink
tų aukų ant blankų. Aukų 
rinkėjos—M. Degesiūnienė, V.

40
NOTARY PUinJC

Brook!

Taigi, mainieriai, neturime 
laukti kažin ko rankas sudėję 
ant krūtines, bot turime stoti į Versiackienė, M. Gardžiulienė 
kovą su kompanija iki pergalės, ir R. Gainienė. Rugsėjo 4 d. 
kad kompanija ir kontraktoriai buvo išduotas raportas, iš ku- 
neatimtų iš mūsų burnos duo
nos kąsnelį.

Po Gaisrui Išpardavė e v * rornisiu
rio pasirodė, kad M. Degesiū
nienė ir V. Versiackienė su
rinko $19.95 ir M. Gardžiulie- 
nė ir R. Gainienė $20.60. Au
kojo po $1: M. Degesiūnienė, 
J. Czerepak,' A. Kazlauskas, 
F. Bosky, J. Šileika, M. Užda- 
vinienė, O. Chimich, K. Noč- 
nik, P. Galinis, K. Keršienė, 
V. Versiackienė, J. Barišaus- 
kas; K. Morkūnas 75c; M. 
Šmitienė 70c; po 50e: J. Wa- 
lent, V. Taraškevičienė, S. 
Rutkauskienė, K. Žeimienė, E. 
Jurgelevičienė, M. Lankeliūtė, 
E. Perronė, A. Hemelys, B. 
M. Giding, V. Bakanovska, J. 
Strakauskas, J. Valatka, J. 
Gardella, E. Doucette, A. Ži
lionis, R. Gainienė, N. -Šalajie- 
nė, A. šlimas, J. N. Sirrid, S. 
Rutkauskienė, V. Mačimas, F. 
Svestik, P. Swaur, Z. Pilley, 
A. Kancevičius, F. Miliauskas, 
R. Rutkauskienė, B. Puznekas, 

| D. Maloney, C. Len, F. Urba- 
čius, A. Jurkevičius, C. Skam- 
parino, A. Lomazzo, A. Kriau
čiūnienėj ' A. Večkis, V. Slai- 
ciūnas; E. Vencienė 30c; po 
25c: M. Matonienė, J. Froren- 
tery, F. Anuševski, M.- Fiegan, 
A. Ryan, A. Chaput, B. Rou- 
sher, B. Houwss, L. Robbins, 
D. Reiliard, J. Jackson, M. 
Prankovski, M. Barnis, J. Mil- 
vid, E. Radzevičienė, C. Gar- 
džiulienė, A. Uždavinienė, R. 
Jankauskienė, M. Kuliešienė, 
A. Crystofor, A. Uzuk, S. Sto- 
leski, A. Amjolam, A. Mary- 
no, F. Viralau, D. Gampa, J. 
Maistrowski, S. Pearlamator, 
J. Morris, A. Gardella, L. Jan
kauskienė. Smulkių 55c, Su 
smulkiais viso $55.55.

Vardan streikierių visiems 
aukotojams tariu širdingą 
ačiū. Pinigai pasiųsti per T. 
D. A. Naujosios Anglijos sky-

R. Gainienė. j

Ekstra Susirinkimas U. M. W. 
of A. 1487 Lokalo

Rugsėjo 10 d., 7 vai. vakare, 
čia buvo sušauktas ekstra mai
nierių unijos lokalo 1487 susi
rinkimas tikslu, kad 
ko/nitetas išduos 
jie

gryvins” 
raportą, ką 

girdėjo iš Pennsylvania 
Coal Company bosų kaslink 
“mechanical loaders”, kur kom
panija yra pasirengus dėti į 
kasyklas ir juos pavesti kon- 
traktoriams kasti anglis.

Mainierių atsilankė į susirin
kimą daug. Lokalo pirminin
kas atidarė susirinkimą tokioj 
neaiškioj formoj, kad net pats 
nežinojo nė ką jis kalba. Pas
kui jis, išsiėmęs iš kišeniaus, 
pradėjo skaityti buvusio prezi- 

idento Maleskio padarytą parda- 
vikišką kontraktą, kur buvo nu
kirsta po 70c. ant tono No. 4 
šafto mainieriams. Mainieriai 

! mažai kreipė domės į tą daly- 
i ką, kad jiem yra nukirsta po 

JJ70C. ant tono anglių, kur ponas 
’įaj‘ Maleskis darbavosi per šešias 

| ištisas dienas vaikščiodamas po 
Pennsylvanijos kompanijos bo
sų offisus, pakol jis tą darbą 
atliko, čia mainieriams tas rei
kėtų atsiminti ir pareikalauti iš 

'kompanijos tą 70c. ant tono, 
•t kad jie būt atgal sugrąžinti.

34.63

18.36
68.00

56.00

56.00

83.20

Ką gero SLA. padarė p. 
Žukas, kad jam užmokėta?

. Už ką gauna Strimaitis 
$68?

Kuomi užsipelnę Susivieniji- 
rt.' mui Strumskis ir Marcinkevi- 

Čius? Kur jie kada vykę
■ SLA. reikalais, kad atmokėta 

Abiem po $56? '■
Wiek mums žinoma, jiedu 

yjra,to fašistinio “sargybos ko 
. miteto’. ’ nariai. Ar už 
jiems būtų mokama?,

i Ir tai dar ne viskas 
kfcoj vietoj skaitome:

Kelionės ir sugaištis: 
A. Raginskas, Ply

mouth, Pa................... bo.ov.---- u—
i P. Jurgeliūtė, New York 6.48 Paskui skundų komitetas išda- 

. ve raportą. Raporte pažymėjo, 
J Atydžiai sekanti SLA. rei- kad mainieriai jokiu būdu nega- 

xfkalus, be abejonės, statys sau lės ramiai susitaikyti su kom- 
. i..._ i.panija, nes kompanija griežtai 

atsisako mainierių reikalavi
mus išpildyti, išimti kontrakto- 
rius ir “mechanical loaders” iš 
kasyklų. Jie sakė, kad mainie- 

pa- 
kad irių.

k dJAusirrią: kur ir kokiais tiks- 
r, UMs tos kelionės padarytos?

Nariai nežino. Jie negirėdėjo, 
kad tie ponai būtų vjTkę SLA. 
reikalais. O jei vyko

[ tai, kokusus laikyti, tai 
turėtų ir ^atsimokėti.

slap-
patysiriam jąų laikąs sujusti ir

i skelbti kompanijai streiką,

įSĮk^--

U , X t ; & -k £ C*

Parduodama pigiausia kaina viskas, kai

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

SUITE
BOX - KARPE7

i

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

Neatidėliodami nei dies

MACYS BROS. FURNITURE CO
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TARPTAUTINĖ padėtis ir ko 
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI ,

WWW

' ! 1 1 1 ' - ^4 .b..*■.■■■■..» yo. ,

gu y1924 metais bedarbių eilės sudarė 10% 
visų D&nijoš darbininkų, tai 1927 metais ta 
skaitlinė pasiekė 23% visų darbininkų. 
1924 metais social-demokratij'a sudarė val
džią. Be kitko jie įvedė naują antdėjių sis
temą, sulyg kuria sunkiai nukentėjo'darbi- 
nhikų klasė. Dabar social-demokratai vėl 
ruošiasi prie valdžios, kuri gali jiems dar 
sykį patekti. Mūsų agrikultūra taip jaw 
uaiidasi blogoj padėtyj, ypačiai šiauriniame 
Schleswige. Susidaro ten revoliucinė situa
cija. Prieš karą Danijos social-demokratai 
stojo už visišką pastovios armijos panaiki
nimą ir lavinimą yaikii vartoti ginklus. Bet 
,a pažvalga jau senai į šalį numesta. Šian
dien social-demokratai stoja už reorganiza-

7T

INSURANCE

lynoti, .dangus dažniausia 
apsiniaukęs. Naktys šal
tos. Javų šiemet mažai pa
sėta, ir tie pątys del šalto 
oro menkai auga.

.'.fit

varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N,
* M RALCHUNAS Rhvminknr1 Tolanhoni Btagg |BI

BOSTONO IR APIELINKES į’Eadėjd claŽriai
SKYRIUS

NORWOOD, MASS.

Iš A..L.D.L.D. 9 Kuopos 
Susirinkimo

“Laisvės” dienraščio vajum 
ir A. L. D. L. D. narių pri-i 
rašinėjimo vajum prisirengė 
Rugsėjo 12 d. A. L. D. L. D. 
9 kp. įyyko susirinkimas. Na
rių atsilankė skaitlingai, l^iat, 
susirinkimas buvo šauktas at
virutėmis. Išrinkta šešį smar
kūs vyrai, kurie pereis per vi
sas lietuvių darbininkų apgy
ventas stubas, užrašinėdami 
“Laisvę” ir prirašinės narius į 
A. L. D. L. D. 19 kp. Tais dar- 
biečiais vyrais' bus šie draugai: 
J. Grybas, J. Gudaitis, J. Kas
par, K. Janavičius, F. Mačėnas 
ir L. Trakimavičius.

Pernai mūšų 9 kp. laimėjo 
trečią dovaną! “Laisvės” užra- ■ 
šinėjime, o šiemet matyti visi * 
yra pasiryžę laimėti pirmą do- : 
vaną. Ir jei tik gerai darbuo- ’ 

|sis, tai tikslas bus atsiektas, Per, 

t i . v. . kelintas viešų parengimų, i’am• Buchaiino pi anesimu., įarbui išrinkta komisija. Iš- 
..cn.kinam, kad Kominternas rinkti du delegatai į 7-to Apsk-! 

lekreipe tinkamos domės į sukūrimą stip- ričįo konferenciją. ;
ios Indijos Komunistų Partijos. Dabartį- 
lė padėtis Indijoj labai komplikuota. Bri- i 
anijos imperializmas bendrai š 
buržuazija engia darbininkus. Be to, Bri- 
,ai stengiasi sunaikinti vietinę industriją 
r visas prekes prisiųsti iš Lancashire. Ne
senai buvo uždaryta geležinkelių taisytuvė, 
diri'oj dirbdavo 150,000 darbininkų. Da
bar jie bedarbiai. Pereitą birželio mėne- 
>į sekantis skaičius darbininkų buvo strei- j 

lapių išdirbėjų (iš kurių 600 buvo mote- 
ys); 3500 tekstilinių darbininkų Kawn- 
jore.ir kitose srityse 150,000 tekstilinių 

! larbininkų. Laike šitų ilgų kovų B ritam
os imperializmas patafė vietinei Indijos 
uržuazijai nesiskaityti su darbininkais. 

Darbo valandos Indijoj ne trumpesnės, kai 
.0 į dieną. Kai kur -dirbama po 11 ir 12. 
duo tūrpu Indijoj randasi judėjimas, kuris 
galima iškrįstąjizupti į revoliucinę pajėgą 
jrieš imperializmą/
?: . Kalbą d. Bodemann (iš Šveicarijos): 

Šveicarijos delegacija rems d. Bucha- 
ino teziįis, Tačiaus laš noriu pastebėti, 
;ad Kominterno Veik. Komitetas mažai 
.omes kreipia į mažasias Partijas. Mes 
urėjome tuo klausimu patyrimų. Sutinku 
u d. Buchaririu ir tame, kad mūsų kongre
suose maža proporcija eilinių darbininkų. 
Randasi biurokratizmo. Darbo unijų klau- 
imas be galo svarbus. Privalome taisyti 
uos trūkumus, kurie iki šiol apsireiškė.•- 
launųjų komunistų /Organizavimas—kitas 
)e galo svarbus darbas, ; Privalome, dau
giau dalyvauti jaunų darbininkų sporto or
ganizacijose.

Kalba d. Koplenig (Austrijos):
Draugai! Austrijos delegacija mano, 

:ad reikėtų prie d. Bucharino pranešimo 
iridėti tūli pataisymai. Vienas, -pav,’, ,apie. 
.epos mėnesio sukilimą Vienoje-ir Antras 
,pie austro-marksizmą. Vienos liepos mė- 
lesio sukilimas turi tarptautinės reikšmės. 
C. I. Veik. Komitetas tūrėjo tiesos, sakyda-į 
nas savo pareiškime, kad mūs'Partija pa
tarė klaidą neiškeldama Darbininkų Tary- 
■os organizavimo obalsio laike sukilimo, 
(ai kurie draugai taciaus buvo priešingi 
ai minčiai. Reikėtų, kad Kongresas tuo 
laitsimu tartu savo žodi.

’(Tįsa)
JC^lfca’drg. Rogič (iš Jugoslavijos):
'JtfgO^lūvijos delegacija ačiuoja Komin-( 

teho C. R. Ūž įsikišimą į partijos viduji- 
ft&s reikalus ir išgelbėjimą partijos, pa- 
Šįifnąht įsigyvenusius ginčus—frakcijas. 
MŪš .Partija turi prieš savo akis visą eilę 
sVarbių uždavinių. Po karui, Serbijos bur- 
Žttažija, remiama alijantų šautuvais, pasi- 
*grfebė galią į savo rankas, pavergdama
kroatus, slovėnus, juodkalniečius ir make- j /imą armijos ir jinai yra reorganizuojama 
doniečius darbininkus. Apart to pavergta'vadovybėje Britų. Tiesiami keliai į_rytus 
vęriįrų ir vokiečių tautinės mažumos.vengrų ir vokiečių tautinės mažumos. Pįt; p P1’^^ Sovietų Sąjuūgą. Mūsų Partija 
1921 metų, kuomet iš parlamento tapo iš ’ stiprėja. Laike trumpo laikotarpio paau- 
yytą *59 komūnistai Atstovai, viskas perėji /ome 100 nuoš. Ant tiek sustiprėjo ir mūs 
į rankas serbų buržuazijos ir monarchistų spauda. Partijos aktyvas ir eilės padidėjo, 
gie netgi kroatų Radiciaūs vadovaujamos Į .tuomet ji^ pradėjo kreipti daugiau domės į 
partijos negalėjo pakęsti, bet nušovė du de 

., pūtątus. Visame kame ir čia matosi na 
gai liondono, Paryžiaus ir Romos imperia 
listų. Partijos priešakyj stovi milžinišk 
dąYbai. Tik reikalinga, kad ji būtų vien 
lypinga, išgydyta nuo nelemtų frakcijų.

Kalba drg. Ford (iš Amerikos):
. Draugai, Amerikos delegacija bendra 

šūtinka drg. Buchaiino raportu. Ta 
čiaus randasi du dalykai, kuriuos,noriu pa; 
liesti. Pirmiausiai, drg. Bucharipo prarie 
Šimas, man rodosi, nepakankamai palieti 
kolonijalį klausimą, Afriką, esančiu po Bri 
tanijos, Francijos ir Amerikos iippeijializ 
jnų; nepalietė pakankamai kolonijinio klaū j 
simo Vakarų Indi jose, Haiti, ir t. t, AhV” • 
drg. Bucharinds nekreipė pakankamos ąty 
-dos į Amerikos Partijos vidujinę kovą i 
kliudančią partijos unijiniam, organizaci 
niam ir negrų klausimu darbui. Kaip 
sėkmė milžiniškos industrializacijos, pra 
dedant 1920 m., į Ameriką kas metą imi 
gruodavo po 300,000 negrų, šiandien Ame 
rikoš pamatinėse industrijose randasi vir 
du milionai negrų darbininkų. Agrikultū 
roję jų dirba apie 1,500,000; virš, miliona j 
—namų tarnautojų; 66 nuošįm. Ameriko 
negrų gyvertą Writ ūkių,- Piėtuose. ■ ‘ Partij: 
mažai domesio kreipia į negrų organizavi 
mą, į jų įtraukimą į unijas, etc. Drg. Bu 
farinas tarėjo pareikšti .apie, vidujiniu- 
Jiiūs Partijos dalykus, kaip buvo pareis, 
^•s apie Lenkijos ir Cechoslovakijos parti 
lis. Įgimtosios kapitalizmo priešginybė 
vedą imperialistines valstybes vis toliau i 
feliau į kolonijines sritis ir sferas. Sekan 
tį revoliucinė banga iškils negruose dar 
njninkuose ir valstiečiuose kolonijose, ku 
jje gyvena. Negrai darbininkai atsisto 
po Komunistų Internacionalo vėliava ir kc 
Vos už nuvertimą kapitalizmo ir pašalinim? 
fmperializmo visam pasaulyj (plojimas).

Kalba d. V^silievas (iš SSSR). j 
Pastaraisiais metais pasirodė vienad 

ypatingas reiškinys santikyj su mūsų Par
tijų augimu numeriniai ir įtakiniai. Įtako
je mes augame smarkiai; radikalėjima: 
‘darbininkų masių suteikia progų augt 
mums ir numeriniai, bet to nėra. Kai ku 
rįe draugai aiškina tai dideliu darbdavii 
Puolimu, bet tai klaidingas aiškinimas. Įta> 
Kiniai mes smarkiai augame. Paimkim Vo 
Įįįietijos rinkimus 1928 m. Partijoj narių tė 
fa virš 150,000, o balsų gavome pusketvirtc 
miliono. Noriu paklausti, ar tarpe tų mi 
lionų darbininkų, padavusių savo balsus ui 
mūs Partiją, nėra šimtų tūkstančių, kurk 
jhu dabar galėtų būti Partijoj? Panašia 
sii Francija. Narių turime virš 52,000, < 
balsų laike rinkimų’į parlamentą 1928 me 
^iS’p^.dti’bta* tiž'Partiją virš 'miHoho: ‘Paly-* 
ęįnus su .priešpaskutiniais balsavimais, bal ’ 

r- • Jsiiotojų skaičius paaugo virš;300,000. iTodė;
privalome pasakyti, kad mūs .Partijos 1 ne 

. .daro visko,.idant įtraukiu į mūs eilės kuo 
/daugiausiai naūjų narių. Randasi ,pas muf
daug social-demokratinių likučių. Bloga ii 
$U Jaunųjų Komunistų Internacionalu. Iš 

.1,W- Schuller pranešimo pasirodo, kad šiu<
/tirpu Jaunųjų Komunistų Internacionalai 
±įn tik biskį daugiau 100,000 narių išlau 
%>j Sovietų Respublikos. Tai blogai. Ttu 
Reikalinga momentaliai susirūpinti ir tai 
syti trūkumus. {

♦ ‘ 4 ’ *•

Kalba d. Thogersen (iš Danijos): , ? 
Danijos delegacija pilnai sutinka su d 

Bucharino teziąis. : Pas mus racionalizaci 
taip jau varoma pirmyn ir social-demo^

Ratįja pilniausiai stoja su ja, lyginai, kaip 
/ ‘Jted ji ^pilnai remia visą .kapitalizmo stąbi:( 
K ifcaciją. \ Iki 1923 m. Danija darė laimėję 
į’^mirs įš>žėmo kurso Vokietijos markių. Bei 
>/sU ^įvedimu Dawes v plano Vokiėtijpj;pą| 
iLjptfe/dalykai atsimairic. Bedarbė auga. Jė^į

atiku darbininkus, t- i 
Kalba d. Sikandar Sur (iš Indijos):
Varde Indijos delegacijos reiškiu pilna flotacijos mėnesį bus surengta

pasitenkinimą <1. Bucharino pranešimu. |darbui iSrirife kondsya. _ 
/ienų nepasitenkmam, kad Kominternas rinkti du delegatai į 7-to Apsk-

• n *. • l >• • v • « zi • • ‘

Šiame susirinkime narįai,ga-', 
vo po gražią. kAygą, “Ugny- : 
je.” Nariai, matyti, užsiganė- į

Nutarta pastatyti sęenpj vei
kalą. Komisija išrinkta iš' 
dviejų draugų—J. 'Galgauskas ■ 
ir T. Sara pas.

Šiame susirinkime buvo no
minuota ĄLDLD. Centro Ko- 1 
mitetas. Daugiausia balsų ’pa- - 
duota už šiuos: L. Prūs.eiką, ’ 
A. Bimbą, V. Taurą, R. Miza- ,i 

;o lauke Indijoj: 10,000 metalistų, 8000 ka- rą, 'Dr. J. J. Kaškiaučių, Buk- 
nį, Aleksį ir Bėčį.

Susirinkimas., buvo gyvas.
A.L.D.L.D. 89 Kp. Koresp.

su vietine dinę gautąja knyga.

#ILKES-BARRt, PA
Rugsėjo 29 d., subatos vaka

re, Darbininkų (Komunistų) 
Partijos subdistriktas rengia . 
“Proletarų Baksiųkų Balių”, 
Orpheiifn Theatre, 139 So. Main 
St. Šio vakaro pelnas yra ski
ldamas del Darbininkų Parti
jos rinkimų vajaus.

• Šis yj’ą pirmutinis parengi
mas, kuris įvyks svetainėj ir 
mes tikimės, kad draugai neuž
miršit ateiti.

Apart dailių “baksiukų” bus 
gera programa, biskį šokių ir 
taip toliaus.

Kviečiame visus, kįtip vieti
nius, taip ir apielinkės, drau
gus atsilankyti.

Rengėjai.

Blogas Jpras, Derlius 
Menkas

Pranešu visiem savo ko§tumieriam 
ir' pažįstamiem, kad. aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą . kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
. , , (DOBRQW) , , 

880 Grand St., Brooklyn, N. Y.
i į Telephones Stagg 8862

TEN IR Iš LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Mūsų Populiariškais Laivais

IttW TORK, ALBERT BAfXlN, 
HAMBURG, DEUTSCHLAND^ 

RESOLUTE. RELIANCE.
t CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

Iš NewYorko į 
T^^^Kauną ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA KLESA

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

VIENOS DIENOS
A I \

Komunistų Rinkimų Kdiripiihijcii^
Aukuokite į Svarbųjį

$100,000 KAMPANIJOS FdNDĄ į

Siųskite Aukas:
ALEXANDER TRACHTENBERG į

43 E. 125 th St.
New York City . Ą

National Election Campaign Committee

•i
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»i ■
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Murphy (iš Didžiosios Britą-

tas del visų ligų ir ope- 
Akių, Ausų, Nosies ir 
_ Naujausi Diagnozo ir

Dįenoif

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų Ii: 
racijų: /’* * ------
Gerklės. 1 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenue* 

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

BIRŽAI.—Pastaruoju lai
ku oras 'Biržų apielinkėj vėl

Tel. Lackawanna 2188 

Otto Meyer, M. B 
245 West 43rd Street 

•.vfN’į.' Vf < :«• 
West of Times Square 

NEW YORK CITY
Ofiso Valandos:

Nuo 10 ryto iki 1 po pietą 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
.Nediliomia nuo 11 ryto iki
vai. po pie|q, ir pagal sutarti

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-3 po pietų 
6-8 vakare

Nerišliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. .7806-2 

WATERBURY, CONN.
________ Įfefc

VISI SKAITYTOJAI PRAŠOMI RINKTI “/ 
PRENUMERATAS

Vajus Prasidės su 1 d. S palių-O et obt t r bat^sis
1 d. Lapkričio-Novemb :r

Būkime Gerai Prisirengę ir Nepraleiskime Velt a f//;
SKIRIAMA DIDELĖS DOVANOS KON i’ESTA

Pirma $50.00, Antra $35.00, 'i'redii $25.00 <
Ketvirta $10.00 ir Penkta $5.00

(dovanas duoda greatnekiečiai)
Draugai ir Draugės! Kurie manote dalyvauti' konteste, be 
dėliojimo reikalaukite prisiųsti prenumeratom rinkti kortelių.
i vajaus Mėnesiui “laisvės” prėnumerata

$5.00 Metams ir $2.50 Pusei Mėtį
Brooklyne $7.00 Metams ir $3;50 Pusei Mėtą

su

Draugai, leiskit man padaryti kai ku- 
i iaš .'k/itiškus pastabas link d. Bucharino 
iranesimo. •’ Britų ‘delegacijai išrodo, kad 
1. Bucliarinas nepakankamai palietė Ko
ri unis tų Internacionalo ir, jo Partijų, kurios 
į siidaro, vystymąsi. Drg. Bucharinas, 
kalbėdamas apie tris ‘periodus pasaulio 
konomijos pokariniam laikotarpyj, nepa
žymėjo apie komunistinių pajėgų augimą 
dekvieriame iš jų. Trečiąjį periodą/d.: 
lucharinas padaro perdaug universaliu/ 
tuomet jis tokiu nėra, bet liečia daugiau 
.ik Ameriką, Vokietiją ir kelias kitas šalis. 
Feziuose fiieko nekalbama apie Tautų Są- 
ungos darbuotę. Nepilnai paliesta ir apie 
larbą profesinėse sąjungose ir kooperaty
vuose. Privalome viską daryti, kad išvijus 
frakeijines kovas iš Amerikos Partijos. Va
jo vybė Komunistų Internacionale ..taip; jau 
.rt’iyąlp būtį gerinamą. Mūsų Partijos;'de- 
/a, Idflirr'neiŠmdkb p&kdrtk&mai rišti visus 
kląusimusdš itąrptautinio taškaregio.

"' '(^aū^iaivWę)

šiuomi vajum duodama daugiau progos , kontestantams pasiekti 
augštesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skel
bimus ir už parduotas kiiy'gas.
Už Aplaikytus Pinigus už Naujas Prenumeratas, Knygai ir 
Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę ($5.00) . Sus Skaitoma 
Vienutė (1). «’ 4

y , i . - t

Taigi, apsirūpinkite „literatūra ir, informacijomis del gavimo skel* 
bintų. Nebus nusidėjimo, jei diena kita ir dnksčiau pradėsite dar
buotis. Bet pasivėlinę galite nustoti dovaną.

Dovanos ir Naujiem Skaityčiam
“Laisvė” duos agentams veltui knygas: “Badas” ir “Raudonas Juę- 
kas,” iš kurių vieną agentai galės duoti dovanų naujiem skaitytojam.

Bet “Laisvė” Nesiuntihės Tas Dovanas Prenumeratoriams
Būtų perdaug iškaščių. Siūs tik agentams skaitliuje, kiek reikąiąųs, 
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 metam ir $4.00 pusei metų.

. Visais Reikalais Rašykite

•i.AiSVF/-
Ji T”* , 1- X/ . į. , •

46 Ten Eyck Street, . ft. Y.
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^Crtarnlnias, ‘25, 1928

Kuopos nariai turėjo tas min ■■ ■ ■ ,l.....’■ ' ■ •—y • - ’ /■ p"!
-'vadai liepė darbininkams bū- Ką dare valdžia? ’'Kaip 

, o jie vis- elgė bažnyčia?tis, kad nominuoti i ne tik ti namie ir miegoti, c 
Brooklyne gyvenančius narius, ką padarysią derybų 
bet ir Chicagoje, su ta nuomo- L . /
ne, kad Chicagoj nėra mūsų davystę ir. pradėjo organizuo- 
organizacijų jokio centro, o tis į dirbtuvių komitetus, tver- 
Brooklyne perdaug. Į A.L.D.Įti savo organizaciją. Prasidė- 
L.D. Centro Komitetą likosi jo masinis pikietąvimąs. Unit- 

~ J ed Textile Workers vadai at- 
Narių kalbinėjo darbininkus nuo pi- 

‘ kieto.
Figų rato kalbą

J keliu. 
Darbininkai suprato vadų iš-“Vilnies” ir “Laišvės” Pikni

ko, Įvykusio; Rug«. 16 d., 
Atskaita

Kas darbavosi dienraščiams 
ir kas dasidėjo pinigais ir 
šiaip dailjtais. Daiktų vardus 

P neminėsime, nes užimtų daug 
laiko ir vietos.

Surinkta sekamai. Drg. 
M. Jąrušinskienė surinko: M. 
Maruszevvicz, 3613 Michigan 
Avė., $2.00;, Grasfield Invest
ment Co., 3369 Michigan Ave., 
$1.00; daiktais: J. F. Paddock 
Drug Co., 3400-3404 Michigan 

*•' Aye.f {$1.. vertės^ Louis E. Ja- 
Įcubšofų 34IQ , Michigan Ave., 

, 75c vertės; R., Bjeegąn; 3722- 
24 Michigan Ave., $2.25 ver
tės; A. V. Chylowski, aptiek a, 
3461 Michigan Ąve., $6.00 
vertės; Otto Stickbb Michigan

• Ave., at 23rd St. $1.50 vertįės; 
; Stanley Mitchel, restorantas, 

3975 Michigan Ave., arti Hub- 
‘ bard, $4.50 valgomų daiktų;

•
 Šžczud O: Grocery and Meat 

Market $1.00; S. Menowiczne, 
4848, Otis St., 50c; A. Ado
maitis Jr., 5768 Addison Ave.,! 
$1.00; !S. Tvarijonas, 1 '

, • Michigan Ave., 50c; A. Ado-; jų skaitytojų.
maitis 5768 Addison Ave.,1 komisijų raportų nebuvo.
$2.00; P. žemaitis 5615 Addi-Į Sulig nutarimo 19 d. rugpjū- 
son Avė., $1.00; P. Bujauskas,' cio pereito susirinkimo, kad 
9700 Egewood, $1.50 vertės, sistematizuoti kuopos susirin- 

Drg. K. Terzienė surinko, kimus, 
Paul Kuslits, 8869 Avis Gro
cery and Meat Market, $2.00; 
U. Ljtvinienė, 7749 Cahalan 
Avė., $1.00; K. Terzienė, 9025 
Mandaie Avė., $3.50 vertės.

Drg. M. Smitrevičienė su- 
T ’rinko: Joseph Witt 9288 Del- 

roy Ave.; Grocery ;and Meat 
Market $1.25 vertės.

J. Vaitkevičius surinko: Pr. 
Ulinckas, 9802 Russell St., 
$4.50 vert.; M. Prakevičius, 
Cardoni. arti Westminster, 
$4.50; F. Nakas, 7417 Prairie 
Ave., $4.50 vertės. L. I 
A. 130 kp. aukojo gausiai 
Demskienė aukojo $2.00 ver
tės. Drg. Stanley' “Vilnies”! Organizacija turi tik vienas Mokyklose, sako, .vaikai per- 
šėrų pardavė 21; d. ----
PLaisv.ės.”, Z š^ėru*, . ,“YŪpie,s”.| 
pasveikinimui dvimetinėms žiūdja 
dienraščio sukaktuvėms sūdė-Į

organizacijų jokio centro,

nominuota dalis iš chicagiečių
ir kiti įš Brooklyn©.
buvo išsireikšta, kad jeigu ir
kitos kuopds taip nominuosi .
chicagiečius, tai pradėti dary-i Figurato kalbą pertraukia 
ti svarstyma, kad ALDLD. didelis būl'ys streikierių yaikų, 
centras būtų iškeltas iš Brook-! „
lyno į Chicagą, 
šelpimo delegatai
kad renka aukas. m , v.
nesį 21 d. bus surengtos pra- Toliau Figurato piešia Now 
kalbos išaiškinimui mainierių l Bedfordo ir Fall Liver pohci-į 
padėties ir Lewis© mašinos, | i°s hrutališKumą. Is sykio, | 
kaip ji uniją išdraskė. Aparti policija nesikišo į s^’ei“ 
prakalbų, delegatai raportavo, I 1?19^as ėJo ramiai. Bet 
kad mainierių naudaį bus su-' darbdaviai pamatė, kad strei- 
rengtas lapkričio 25 ęL žingei- hienai ne- juokais kovoja ir 
dus teatras ir jo visąš pelnas tuomet įsakė policijai spėkos

__ i' xt.-Al.lJ ____________ pao-olhn sirlanzvti nikieto li-
liiY agitacijos mėnesį: ’darbuo- mJas. . ..

Apart kuopos skaldymas stręi-

vetąinėn dai- 
Mainierių nu°dami “Solidarity Forever.” 

raportavo Delegatai , ir publika karstai 
Spalių m ė- sveikina jaunuosius kovotojus.

rengtas lapkričio 25 (L žingei-

eis mainįeriams. Nutarta spa- pagelba sulaužyti pikieto li- 
Tuomet prasidėjo areš-

T

tis valdybai.
valdybos, jokios komisijos. nę: 
išrinko. Valdyba turėtų gerai 
įsitėmyti ir veikti, kad Spalių 

■ i mėnesis būtų pasekmingas ga- 
• Ivimui naujų narių į organiza- 

7721|ciją ir organui “Laisvei” n.au- 
.Kitokių jokių

kieriamš. Tas,' sako kalbėto
jas, parodo, kam tarnauja A- 
merikos valdžia. Prieš ją 
mes turime kovoti. Figurato 
išreiškia troškimą, kad šita 
konvencija padės pamatą to
kiai unijai, kuri pajėgs apgin
ti darbininkų reikalus, nuga
lės darbdavių, valdžios ir “fei- 
kerių” užmačias.

šis susirinkimas, ant 
nelaimės, buvo labiaus pail
gintas ir nuobodus, jokių svar
stymų rimtų kaip ir nebuvo, 
išskyrus savitarpinius 
čus.

Kalba Vaikų Atstovė
Po Figurato perstatoma kai-' 

bėti jaunutė mergaitė, strei- 
kierių vaikų atstovė. Stebėti

em- nai puikią prakalbėlę jinai pa-
Ne korespondento daly- sakė. Stačiai sužavėjo klau- 

kas spręsti, kodėl taip daro- sytojus. Sunku įsivaizdinti, 
ma. Bet kad buvo kalbėta kad. tokia maža mergaitė ga- 
daug ir nieko nenutarta, tai lėtų būti taip puikiai išsilavi- 
ateityje k'ūopos nariams pata-inus kalbėti. Tas parodo, kad 
riu tų nesmagumų vengti ir streikai išauklėja kovotojus, 
trumpinti* susirinkimus, kurie; Tį jaunutė draugė nurodo, 
tęsiasi po 4 valandas ir dau-: kaip New Bedfordo audėjų 
giau, užsibaigdami.-paprastais vaikai dalyvauja šiame strei- 
pasikalbėjimais, be ko ir šia-j ke. Jie padeda tėvams laimė-’ 
me susirinkime_ neapsieita. ti kovą. , Jie eina ant įikieto 

. O. .Ateityje me§ turėtume nejau- Unijos ir drąsiai pasitinka po-1 
._ žyti savo pirmesnių nutarimų. licįjos brutališkumus. '

Vilnies”. Organizacija turi tik vienas Mokyklose, sako, .vaikai per- 
Jonikas'taisykles, o ne taip, kaip .kas gękioj^jni jr įkalbinėjami n.ei- 

j išmano, taip kalba ir “išva-i kovos’ laukan. Streikieri.ų 
'į lankaš.’..........  I vaiVai K a ei m n Ir virine II• vaikai basi lanko mokyklas. 

________ ___________ ' Skurdas didelis, pagelba labai 
ta 18BW.r>> >*<;•>___________i;reikalinga... .....
’ Pikniko jeigos $741.11, nė-'Hamtramcko progresyvus dar- ■ ■ :_ į /

ir tu 8^8 00 I bininkiškos organizacijos su-' Pasmerkė vaikų darbą au- 
^aTdos $27»J0. Lieka"'pelno rengS pikniku “Laisvės" ir dinyčiose.. Sako: žiūrėkite į 
sekamai: ' V, i “Vilnies” naudai. . Piknikas mane. į -As jau dumetai dirbu

a

klauso.

tram ck o. t •

^'Vilniai”
“Laisvei”
“Darb. Balsui”
“Daily Work erini

$231.ool buvo' didelis, txuvo ir iš kitur audinyčioj. Kai ėjau mokyk- 
231 00 privažiavusių žmonių. Iš lon, man buvo sakoma, kad
~21 cagos buvo V. Vasys ir “Vii- Amerikoj visi gali būti laimin-
$10*00, Mes' 

kam pri-
i’’ administratorius StanČi- 

■' kas. Apie 6 vai. vakare pir
mininkas drg. L. Jonikis per-

Visiems aukojusiems ir pik-įstatė chicagietį Stančiką pa
tariame kalbėti apie spaudą. Jis trum-nike dalyvavusiems

širdingą ačiū.
Pikniko Rengimo Komisija.

gi, kad aš, kai užaugsiu, tap
siu mokytoja arba kokios įstai
gos turtinga prezidentė. Me
lavo man, apgaudįliejo mane. 
Aš esu darbininkė, jau senai 
jauną sveikatą naikinu dirbtu
vėj. ,

Kodėl turčių yaikai gali at
siekti mokslą, koki nori ? Ko

Su

tfa-
SU-

Iš A.L.D.L.D. 52 Kuopos 
sirinkimo

Rugsėjo 15 d., subatos 
kare, kuopa laikė mėnesinį
sirinkimą. Narių atsilankė vi
dutiniškai. Prie kuopos prisi
rašė 4 nauji nariai.
iš Johnston City, 111., 199. kuo-lliks
pos persikėlė į 52 kuopą. Or-'kelis šimtus dolerių. Piknikas 

raportavo apie I prasidėjo 10 vai. ryte ir baigė-
8 :30 vai. vakare.

A.L.D.L.D. 52 Kp. Koi1.

poj suglaustoj kalboj nurodė 
spaudos reikšmę ir jos reika
lingumą, kviesdamas darbinin
kas ją remt. Paačiavo detroitie- 
čiams už tokį skaitlingą atsi-įdel mums tas užginta? Ar 
lankymą į “Laisvės” ir “Vii-' mes blogesni už juos? Mes ir- 
nies” pikniką. Piknike buvo gi trokštame mokslo.
ir laimėjimai. Moterišką žie- Kaip Po|icija Nuiu(U 
dą laimėjo J. Savickas, Jonny Madeiros 
maišą laimėjo M. Smitrevicie-, 
nė; rūkomąją dėžę laimėjo A.'I Kalbėtoja pradėjo piešti, po- 

o *uąvu^ licijos brutališkumą. Policija
Vienas. Gaihušis. Piknikas nusisekė 11 sįagiaį sužvėrėjus. Jinai nu- 

Laisvei 11 Vilniai . po Jonny Madeiros, 6 metu Gvi i Ir n n 1
•ganizatorius
kuopos stovį irr jps abelną dar-jsi

. buotę iš vasaros sezono. Pra-1 
'nešė liūdną žinią, kad Jonas' 
Petraitis, kuopos narys, po

, abnkios ligos mirė ir tapo pa- 
įąidotas 1 d. rugsėjo. Kuomet

’ kuopa hetiiri pkOariūsi nufari-! > 
' L, k u ikisiemfc < i nari a ms
,.ūtų perkamas gėlių vainikas, Iš
įai' ir velioniui nieko nebuvo KONVENCIJOS
Nupirkta., šiaįp ‘ kuopos vaj-l (Tąsa nuo 6 pusi.) 1 > f ■ 
xiyba stengėsi visais galimais -—u—-
’įūdais suteikti paskutinį pa-' v . - ,. . '
Į&rnavimų. iš kitų valdybos Kalba Jau™°Ils
’ųarių raportų pasirodė, kad1 Kalbą New Bedfordo strei- 
.kuopa nariais auga, nors dar kieris Figurato, jaunuolis, por- 

. Sako, kad au
dėjams išsisėmė kantrybė, 
kuomet bosai nukirto ir taip 
ubagiškas algas ant dešimties 
nuošimčių. Senoji United 
Textile Workers unija, vado
vaujama saujelės parsidavusių

’Ino, kafi4 ?niJusiemfc<-nariams 
’ fcūtų peri

VIETOS ŽINIOS
NACIONALĖS AUDĖJŲ

vaiką, drąsų kovotoją. Kuo
met vaikai sudarė pikieto lini
ją, tai raita policija paleido 
arklius ant vaikų. Pamatęs 
milžinišką, putotą arklį, li
pantį ant vaikų, Johnny persi
gando ir pasileido, bėgti, o rai
tas pplicistas paskui jį. Jbhrv- 
ny įpūoly į grabę ir prigėfė, 
nusikamavo. • '

Tąsa ■ šibs-mergaitės prakal
bos bus rytdienos “Laisvėje.” 
Kąiįp Johnny buvo'palaidotas ?

A

ne visi yra užsimokėję mokes- tugalų kilmės. 
Čius už šiuos metus. Finansi
niai kuopa stovi vidutiniškai, 

Pramogų 
raportavo, 

sezonu bus 
naujoj

ižde turi $59,56. 
Komisijos narys 
kad su sekančiu 
įrengiamos pramogos 
formoj 52 k p. ir 188 k p. Ham- vadų ir darbininkų klaidipto-

Tik šios dvi kuo- jų, nieko nedarė, kad apginti 
os turės bendrus' parengimus, darbininkus. Darbininkai pa
eitos organizacijos pramogas tys išėjo kovon. Tijomet tie 

>engs atskirai. Nutarta prie!__
•vieno komisijos nario dar dul^_ 
narius darinkti ir kad šį sezo- b 
ną dauginus viršminStos kuo- 

i pos neturėtų rengiamų vaka- I 
‘TŲ, kaip tik du. Laike nomi- | 
jn.ayirnp į ALDLD. centro vai- į 
. narius buvo ’mažų dis- R >

kusijų. Eita prie balsavimo.’IL™

Uetuvaitft 
FOTOGRAFISTĖ *

PotQjfrafuoju, Didinu k Numalš 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Htudija atdara kiekvienų dienų * 

(ledSIiomis nuo 0:30 ryte iki 
i po pietų

Margarieta Valinčiu*
Room 82 VVeitzencorn Bid’g 

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

> S | ■

DETROITO UET'JVtV DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dv| l&tųr; e^t/.jįps, Įrantose gąlima pirkti v’ąi* 
tus daug prieinamesne ’m.b-?., niėgu. tyir kiW dW>ąrtilĮiii. laiku

A. M. KISHQN, Aptiekorius Savininkas
8781 J08/ CA”PAtr aVe»> » W W

4
t . i

CAIS r , r;1 Pusfepls iPuHas

(Daugiau bus)

1251b St., New York City.

Vardas ir pavarde

•~lO 7.1 M l;l • /

3?==

pa-

NBrooklyn
I

NL L**102 CirHnrI

• J

, Brooklyn, N. Y.
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UŽGRIEBĖ TRIS 
BANKUS

*51' Metropolitan
• IhI,

fcmogui 
Riji iru rutki)

Jokių' balčių nehij<> 
.mifnn priešn’

A \'Tk A
Kami 1

A P'l'IEK / 
tu M u h i i iVs

------ X— A -• l t 1 ? ........... ... ...... .  ... g’M.

i . ;

vrn ta) kjunuol^ prieA kitą <»>ižina žmojfHU. ’ prieftą,—vidurky užtaptai* 
' nią,—j-kuris Gnomui pau.-miina daug rūpesčių ir <uhkių ligą-

i i^tuviftku

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
\ Eiles

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
■ v Ph /(Koyau KilŽIba, pr Jl> <!• Cik ’UhkJBUr1***

ivnr>, bei ir j grabi) paguldo , ’Bei tie kun»- ▼arto)* 
po plačia Amerika pagarsėjusiūf , ,

URBAiN’S COLD POWDERS ,
(Milteliu? nuo šalčio) 

Už 7fi centui- už baksą apsiginkluok nuo «a*o

URBO LAX TABS
< 21' <»nt.a’ iž -tkrynute)

pay-imina daug rūpesčių ii <unkių 
Hopatiškų n kt maistu lau-alima

5.

Blanka

jai,

Antrašas

Užsiėmimas

Jei!n; c

t ■

Automobiliy Mokykla

STANKUS

•H
f •> iMflBWNMMi

^ABORįH^
ir \ *

PHILADELPHIA, PA

4'<9 

'• 1DI I PHIA

Pnpiai 764B 

iBOlFAS' F

nereguliariškumų i 
tris Nebraskos

past- visokių 
užgriebė

i bankus: State Bank of Bee-: 
m,er, State Bank of McLean : 
ir State Bank of Morse1 
Bluffs.

OMAHA, Neb. — Valsti
jos bankų departmentas del

SKAITYKIT IR PLATO 
KIT “LAISVE

DARBININKE STOK Į TIKRį KOVA

Už: • ■
1. Organiza'vimą Neorganizuotų.' :
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.

Pripažinimą ip Gynimą Sovietų Respublikos.
Darbo partiją. i
Darbininkų ir Farmęrių Vąldžią.,

Prieš:
1. Bedarbę.
2. Indžionkšinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes.
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius karus.
Stok į Kovos Partiją.
Stok į Darbininkų (Komunistų) Partiją.

Aplikacijos Įstojimui j Darbininkų 
(Komunistų) Partiją

i 'i s arba bedarbis ir negali už- 
; •skęs, tai pažymėk ir būsi pri- 

; ' N11 o. įstojimo mokesties. Taip 
narinių duoklių, kol pasibaigs

imtas i ; r- h>- ts. ..
pat neveikus inukuiJ 
streikas arba gausi darbą. • •

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo' mokesties ir
50 centų narinė1 mėnesinė duoklęi , ( l ’ ; * !

Darbininkų Kalendorius 1929 Metams
. > O Z>; _

Jeigu šiemet, 1928 metais, Darbininkų Kalendo
rius buvo geras ir įvairus, tai sekantiems metams 
jis bus kur kas geresnis. Daugiau informacijų, dau
giau statistikų, geresnių straipsnių, labiau iliustraci
jomis bus išpuoštas.

Darbininkų Kalendorius 1929 metams jau spau
doje. Apie pradžią ar vidurį lapkričio mėnesio jis 
bus gatavas.

Mūsų organizacijos, jų literatūros platintojai ir 
visi mūs darbuotojai privalote tatai įsidomėti. Kuo- 
veikiausiai siųskite užsakymus; užsisakykite ant syk 
gausiai, kad nereikėtų po kelis sykius ordeliuoti, 
kaip būdavo kitais kartais.

bus įvairesnis už pereitų metų tuos leidinius—jis bus 
ir pigesnis. “Laisves” administracija, atsižvelgda
ma į siaučiančią bedarbę ir algų mažėjimą, nutarė 
pardavinėti sekančių metų Darbininkų Kąlend,orių 
tik po 25 centus kopiją.

Taigi darban, draugai ir draugės! Pasistengki- 
me, kad šiemet jo išplatintume daugiau, negu kada* 
nors!

Užsakymus siųskite:
.U .^.151 f “LAISVĖ”\ r .

46 Ten Eyck Street,

Praktikos pajpokos . ipardyt, sutai- 
syt ir sudėt' visbkiiiš mėtotus, ir 
apie elektrą, važiavimą aąt viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir.apglų kalboj 
gerai žinomas, ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara-nuo 9 i ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki f v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th Stt, N. Y.

't* Urii.
1023 MT VERNON, ST.,

..IJSAWfiWUJUuriwafit.ws.'Aiiu.CTfr.tiiUiiiu.'ii'.ii.fl

PHIlNIi 1177

IB BALZAMUOTO J Al

netikrinu, kad mano patarnavimas 
inkamiausiaa ir ai prieinamų 

M t) lifjd’n., -olwnrlrd* nmA»n

vlūsų ekupprtai tnatrūktoria> 
. įdirbimų karu» | trun^ps 'h 
nusiems Būki U .savystovųt 
ir turite amatą risvien verta H not t i» 
kaip operuoti automobilių
ai p yi ir moteriškių klase*-
PERSITIKRINKITE AK f HhitA*

Įėjimas iš 736 Lexington Avė 
11 Metai Kaip Įsteigta

v»< I I I K lM

! <246 Marė)

•• H>oul neita

ir taisyti vii 
ia> <nur Ifisin 
pinigui Jei 

hm- jumi-Jąni naudo* žinojimą* 
'.aviniukų Merių mechaniku

n KITF TEISINGĄ AURIMĄ 
tarp** 58th ir 59 Street* «.

New York Cit,

<’UNda»»n pmig'u* <u -mv.
FRANK A FRRAN’S PHARMACY 

i KI Metropolitan V<-nut. Krooklyiu N

______________ .. „ORDER KLANK
AA, žemiau paHirąšęb,. siunčiu Jurm VIENA DOLERĮ, at Iwi 

/riąloą^sif man prisdųsti URBAN’S ^OLD POWDERS ir URBOLA. 
<ti irisai? nurodymais, kaip yartoti 1 1 I

Vąrdap
No,
Mmatah
Miestas

. fcteU. 1
; ) rvi •,
- Rijate--..• JI - * I •
, J!" .

PIRTIS TvmiKA
CVTOAf Laike bedarbi pirties kaina nupiginta ik*E(Į Fantai
LAlIuV Nik, 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po « tad.—75c.-vV ydHU

M. TEITELBAUM, ^lanadžerit
Naujai1 perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujauhi«- 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU AVIEŽID 

SULINIU VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SD 
DRUSKINIU VANDENIU

1 ———-j panedgijaijj nuo 12-tos
PIRTIS 

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ
Utarninkaia nuo 12-tos 
vai. dfenį ikf 12 vai. 

nakties

MOTERŲ
WENQS: 

Panedėliąia ir 
Ui aminiais

-------------------------------------- ■..........'T‘
Trys gariniai kambariai del'ei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. ĘHdelis, oringas mišgojimni kainbarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu -garantuotu pątarnayifUU 
20-31 Momeil Street, tarp Coęk ir Debevoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVEL,’ BROOKLYN, N. f.
'f ‘ ’ ' Telefonas: Pulaski 1090



t

Puslapis šeštas
šeVIETOS ŽINIOS f t

(Daugiau Vietos Žinių Busi. 5)

RIDGEWOODENEGALĖJO SUSITAUPYTI
SVARBIOS PRAKALBOS

T

26

St.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Vietoj pulti
AIDIEČIAI!

mos ratelis subyrėjo, narių.

mene-

Tel. Jefferwon

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

prie

PAJIEŠKOJIMAI
Neškite ją ant tyro[pajiEšKO pusbrolių Frano, Stasio.

Abeji dirba tam

| Tommy!
kuri ivvko New Yorke Pasi?erinti, kad jisai yra tas 99 Kdd Ludt "Tommy." Bet ji sako: “Tom-Taigi, nariai, būkit mitinge gj§]{UmOi galime rasti meilės.

J. IR O. VAIGINIS

Vincas. Mano draugas ir aš žiūrime,

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla

Utarninkas, Rugs. 25, 19:

KOLEGIJOS STUDENTAS 
APSIVOGĖ DEL MERGINOS

KO TRŪKSTA 
MŪSŲ MENUI?

TRUKŠMAS PRIVARĖ 
PRIE SAUŽUDYSTĖS

d., 
sve-

BIDGEWOOD’O 
NAUJIENOS

i

PIRMAS RINKIMŲ 
KAMPANIJOS MASINIS 
SUSIRINKIMAS

IŠ NACIONALĖS AUDĖJŲ 
KONVENCIJOS

A. L. D. L. D. 1-mos 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

mūsų
O jei-

651 SENECA AVE 
. BROOKLYN. N Y ,

romansų, kerštų, piktumo, aša
rų, kovų, tragedijų ir kt. Tad 
nors tarp savęs būkime drau
giški, neketinkime vieni ki
tiems.

hmhmmM

Komisija, kuri rengė

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS
178 Bridge St., i

2-U

DUODU SMUIKO LEKCIJAS 
Kaina prieinama 

J. Baltrukevičius 
508 Grand St., Brooklyn, N. Y

plglM 
adresu

x ufulugrufuojrt 
o u ma I tavoje 

paveiks 
įvairiomis 

A. t* 
senus ir 

ir su- 
Hrneriko

1 pavieto prezidento.
tiriamas šmugelyje, kuris lie
čia milionus dolerių. Kiti 
Tammany Hali politikieriai 
irgi įvelti į šitą vagystę.

ŠEŠI TŪKSTANČIAI 
PRIBUVO į NEW YORKĄ

Pereitą sekmadienį į New 
Yorko uostą pribuvo 8 pasa- 

ir atgabeno

ir svečiai prelekcijose apie 
religiją penktadienio vakarą, 
Degulio ’ svetainėje, 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y.

Kp. Korespondentas.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 149 kuopos susi

rinkimas bus seredoj, 26 rugsėjo,

Brooklyne 
Yes, mums reikia ge- 

Apie porą 
Paukštys 

Bet

iiyje.
veikąlas.
šio pasaulyje novelisto 
busše, turi 431 puslapį, 
džiaugsitės, šią knygą

Imi nepažįstat, mūsų ta> del p, 
ižHkite n hflaite maloniai priimt

JUNIPER 7 646

RALPH KRŪCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand avenue

_______ MASPETH. N. Y. 7

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

Pradžia 8 vai. 
narjai ateikit, yra 

Atsiveskit ir • nau-

P. Zaleckas, 
(229-230)

r • • . i 1 • . ■' > I - i

išėjo, atsitiko nelaiihė. Kas

F . j------ ;--------------------------------

MASPETH, N. Y.

PARSIDUODA kendžių Storas, su 2 
kambariais užpakalyj. . Sykiu par

siduoda ir fomišius; Phrduošiū la
bai pigiai. Greit kreipkitės: 51 Me- 
serole St., Brooklyn, N., Y, 227-29

Pavalgia M* •»<
tnekučiuov <u kitais, arba rainiai pa 
•(iškaityti.—Sykį atsilankė peraitik 

—Pabandykit!

Lorimer Restaumat
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

PASTRANDAVOJA 4 kambariai, 
g-aro šiluma, elektra, maudynė ir . 

visi kiti įrengimai. Randa žema. 
Atsišaukite tuojau: 38 Stagg St., 

, Brooklyn, N. Y., Tel. Stagg 5938. .
(229-234)

Graborius- U ndertakei 
..mill viį 111 KKKTORII >•

...hiP » aidojt. oumlruHi- 
tdrii) k-pmių; parsamdo a> 

. linu* '» karieta? ''eselijom 
krikštynom^ ir pasivažinėjimams

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

► mTI.AI BROOKLYN N t

Tiesa, drauginga konkuren- PRASIDĖS ŠMUGELIŲ
I cija tarp chorų, lyg kad sporto KARALIAUS TEISMAS 
formoj, yra geru daiktu. Tai 
priduoda chorams gyvumo.'

šį vakarą bus Aido Choro j 
susirinkimas. Visi nariai bū
kite, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstyt.

A. Jeskevičiūtė, Pirm.

IŠRANDA VOJIMAI

kvartetą’. ---------
kvartetą,! Anna Kaloyde, 17 1 /i 11 Ir i w-» r\ ’ _ -1__ _

ir kvarte-Į kų, kol pakliuvo į policijos 
smarkiai rankas. Dabar jinai sėdi ka-

PARDAVIMAI
y • .y."y.... —■ .

PARSIDUODA barbernė, geroj vie
toj, galima daryti puikų pragyve- • 

(laiminga plačiau paekzami- nimą. Parsiduoda pigiai iš priežas- 
' nnnK who JžvnvA ir. tles savininko nesveikatos, i Pasinau-

' | Tel. Triangle 1450 ?
“ LIETUVIS FOTOGRAFAS

<H MALIORH H

BROOKLYN. N Y

Ml
4

Rūtų
Rožių

čepronelių 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropiu

U

Ph G v«l«tininkap

rhnne. GHMnnnlnt 2017. MRO-Jtl»14

Imbiero Šaknį;
Juodšakniu

LTsnikų 
Metelių 
M edetkų 
Mėlynių 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

uogų

Ketvjrtadienį, rugs. 27 
8 vai. vakare, '‘Laisvės” 
tainėj, įvyks Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Visi ir visos da- 

aukite . šiame susirinkime, 
kausite garsiąją knygą “Ug- 

Tai puikus ir didelis 
Parašytas garsiau- 

Bar- 
Vi'si 
per-l

mentų gavo daug. ■ Po to Ly-' 
ros choras padainavo kelias 
dainas. Chorui irgi sekėsi dai
nuoti, nors ir ne visi nariai te
dalyvavo. i

Abelnai imant, reikia pasa
kyt, kad tie, kurie buvo atsUKaip Renorteris Išgelbėjo 
lankę į šį parengimą, pralei-;
do vakaru labai linksmai.

Eva.

LAISVĖS” REPORTERIO į?gazi} atsuko’ "eteko sužin°-
KURIJOZAI

St^anMp»Pevktvdiei?i’ 1UgS' $1.000 DEL APSIVEDIMo’ 
<1., New Yoike yia len- TAI NUS|ŽUDĖ 

masinis susirinkimas, 
kalbės Komunistų 

kandidatai j New
Jie'

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšiiį Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

gi a m as 
kuriame 
Partijos 
Yorko valstijos urėdus, 
parodys, ko yra vertos kitos
politinės partijos ir išaiškins 
Darbininkų (Komunistų) Par-j 
tijos programą. Tai bus pir-' 
maš rinkjmų .kampanijos, ma
sinis susirinkimas svetainėje. 
Lietuviai .darbinįnkai. privalo 
dalyyauti kuoskąitlii^giauęiai. j

Susirinkimo . vieta : Central 
Opei'a House; kampas 67th

L. M. Charbonneau, 28 me
tų, 328 W. 29th St., N. Y. C., 
Hotel Commodore darbinin
kas, įsimylėjo į gražią B. Ca- 

į dieux. Jie sutarė apsiženytip . . . 
taip greitai, l«aip jis sutaupys tas spiegimas. 
$1,000. Praėjo trys metai,' atsikartojo. S 
bet to tūkstančio vis nėra. Pa- baugu. O 
galiąus, Charbonneau įpuolė į darėsi .įkyresnis., 

| desperaciją, nes ateitis atrodė, makaulė negalėjo 
'ištikrųjų juoda.. Užlipo ant; kame dalykas. , . 
ketvirto augšto, išgėrė nuodų, 
peiliu persipjovė riešą ir iš' 
šoko per viešbučio langą. Ui

■ kelių minučių pasimirė.

. „ , .kuo
pos išvažiavimą, turi ateiti ir 
išduoti raportą. Nėpamirškite. 

Taip pat kviečiami atsilan
kyti *į susirinkimą ir pašali
niai. “ Sušipažinšite su 
organizacijoj veikimu, 
gu bus skaitlingas susirinki
mas, tai drg. Mizara pasakysi 
prakalbą apie 
svarbą darbininkų judėjime. Į Mes

J. Jankūnas. | “Ufą’
1 Kuopos Organizatorius, kurio

.__________  Turime gabų chorų
j tų mokytoją, kuris
j siuva muziką mūsų
j lems.

Tai ko daugiau 
reikia ?
ro dramos ratelio, 
metų atgal drg.
pradėjo sukti tokį ratelį.
po kelių nepasisekimų tas dra- žieriniai laivai 
mos ratelis subyrėjo, palikda- 6x000 žmonių iš Europos ir ki-

i mas drg. Paukščiui nuostolius, tų pasaulio kraštų. Dalis jų 
Į Ir taip visi nutilo, lyg pamir- yra ateiviai, o dalis grįžtanti
šo. i iš vakacijii amerikonai.

Gana to, reikia Brooklynui' 
gero dramos ratelio, kuopos, 
bet toks ratelis turi būt suka
mas viso mūsų judėjimo, o ne 
vieno-dviejų draugų. Poezi
ja, daina pas mus jau pakilo 
iki profesionalės skalės. Pa
darykime tą patį ir su mūsų, 
drama-komedija. Neduokime 
porai draugų • turėti nuosto
lius, dirbkime didesnis būrys.

1 v

> ! kai didėlis trukšmas, jos nėr- labai gražiai' išpentytas.
Į vai Visai sugedo ir privedė 

1 Geresniam meno darbui pas prie šaužudystėsf Vyras sa
mus dar stoka draugingumo, ko, kad jiedu gražiai sugyve-

? ir todėl šeimyniški santi- 
tenda kokios- tai ' nesantaikos kiai negalėjo privesti jos

uz spiegimo. Priėjau prie vieno i 
kambario, tyku, ramu. Pri-| 
ėjau prie kito, ogi gazas mu-i 

! šasi iš vidaus į lauką ir iš to. 
kambario pasigirsta tasai kei
stas riksmas. Reporteris da
bar suprato, kad čia nėra bal

inėtų kos.
laukiame.1 mergina, vadovavo Saikai plėši-Į

------  ' ’ 1........................................ 
smarkiai) rankas.

poetų ei- Įėjime ir laukia teismo, kuris 
įvyks trečiadienį.

-------  , bandite mergina
Mes, Brooklyne-Maspethe,1 PATEKO Į POLICIJOS 

literatūros) turime Aido ir Lyros chorus. RANKAS 
turime vyrų 
ir merginų 
varduvių d a

Moteriškės Gyvybę .
šiuo sykiu reporteris turėjo 

labai keistą nuotikį. Kadai 
jūs visi saldžiai miegojote, tai! 
jisai išėjo jums žinių parink
ti. Eina ir patsai nežino kur.
Bet štai jis priėjo tūlą namą, Rengia Naturales Sveikatos Draugu 
kuriame gyvena jo senai pažį- j« 261°’.Lr,uog8^° (8eptem-Į
tarnas žydas. Sumaniau jį ap- Deguto, 
lankyti. Užlipu stepsais. At
sidarau duris, tyku. Tik štai 
su vienu kartu pasigirdo keis-

Nutilo . ir velt 
Sustojau, pasida-l 
i spiegimas vis 

Reporterio 
1 • '*• kjvpvviuutnu’i aVHAMUO,

suprasti, kriaučių 54 skyriaus mėnesinis’ susi-i
i rinkimas 11-27 Arion PI., lygiai kaip 

' * ' I pusė po septynių vakare. . Visi)
Bet štai, atėjo mintis pauos- kliaučiai stengkites savo susirinkime 

tinėti ir , surasti priežastį to
Priėjau prie vieno. (229-230)

ber), 1928 m., kaiį>'8-ta ai.‘vakare,' 
svetainėj, po No. 147 

Thames St. Kalbės geri kalbėtojai 
apiė sveikatą Kalbės Dr. N. S. Ha- 
noka ir kiti. Atsilankiusieji pilnai 
būsite patenkinti. , ' . , ,

Kviečia Rengimo Komisiją. 1 
(229-230)

KRIAUČIŲ DOMED
d. Septemberio-rugsėjo: atsibus;

Agitacijos ir vajaus 
sis jau Čia pat. Kad tinkamai 
pasitikti verbuotės darbymetį, 
tai A. L. D. L. D. 55 kp. turė
jo nepaprastą susirinkimą 21 
d. rugsėjo. Tačiaus prie eks
tra susirinkimo nebuvo tinka
mai prisiruošta, daugelis na
rių nebuvo tinkamai painfor
muoti, dėlto nutarta geriau iš
garsinti ateinantį mėnesinį 
susirinkimą del vajaus mėnfe- 

__ jsio. Susirinkimas įvyks ątęi-: 
nahtį penktadienį, 28-tą dife-|_ . . o 
ną rugsėjo. ’ ” ■ 1 : . i ■ ' *

Ridgewood o literatūros 
kuopa ateinančiam susirinki-

Bet bėda, kad reporteris ne
rangus žmogus.
į kambarį, jisai prisikėlė savo 
pažįstamą žydą ir tik tuomet, 
abudu, ėjo pasižiūrėti, kas čia 
pasidarė. O nelengva buvo į- 
eitą nes turėjome išmušti du
ris. Pagaliaus įėjome. Gazų 
pilna. Laimė, kad reporteris 
ant pečių nešiojas galvą, o ne 
kopūstą. Todėl jis pripuolė ir 
atidarė langą. Kuomet vėjas 
išpūtė gazus, užžiebėme švie
są ir pradėjome jieškoti ypa- 

: tos, kuri norėjo be laiko ya- 
žiuoti pas Abraomą. Lova 
tuščia ir sutrinta. . . Kas čia 

Bet žiūriu, kad iš po 
Reporteris

Lietuvos Draugijos Name, 4647 Mel-Į 
rose St., Frankford. Pradžia 8 vai.1 
vakare. Visi nariai ateikit, yra la
bai svarbių reikalų. Turėsim nomi
nuoti centro piki, komitetą ir iš-. 
rinkti atstovus į 6 Apskričio konfe
rencija. V. Vasiliauskas.

(229-230)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L. D.47 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus seredoj, 26 rugsė
jo, Amerikos Liet. Ckėsų Kliube, 
3138 Richmond St.

\ vakare. Visi 
svarbių reikalų, 
jų

,būtų ?
I lovos kojos kyšo.
Įsu saVo prieteliu puolėsi iš po 
lovos traukti nelaimingą ko
jų savininką.

O... bet... mudu žiūriva 
Daili, jauna

i>ukiu> 
<j s 
palvomis. 
<njina 

>< ra javu* 
laro su 
aiškais.
gerai ir 

šiuo
STOKES

(. Brooklyn
ft ft v .

Ir-

PI TRIK
< IETĮ’VIS DENTISTAŠ. .

? SpinouH* Diagnnza

South tth Stree’
Plaza”!

Brooklyn. N Y

VALANDOS 
i piet; 2-8 po pi«*

• .ergais Ir subatomis iki 
indai Penktadieniais jr sM 
Ugnini- *’V

* * ’

1 TELEPHONE 8TAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
; R a B O R I U S

C Undertaker)

BALTIMORE, MD.
Pranešame visoms vietos organi

zacijoms ir draugijoms, kad Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo Lie
tuvių Sekcijos 27 kuopa' rengia Oys
ter Roast nedėlioj, 28 spalių (Octo
ber), 1928, ant Matulionio ūkio. To
dėl prašome vietos lietuvius nieko 
nerengti ant tos dienos. Geriausia I į 
visi važiuokit į mūsų šaunų paren-1 i 
girną. ' 227-291 5

rne turi išdirbti planus agi- Vienur, tai kitur, žiūrėk, ir'iš- no 
tacijos' vedimui spalių mėnesį,'[__  ' ' _____
rinkimui liauju skaitytojų mū-’tarp Aido ir Lyros kai kurių to nelaimingo žygio, 
sų laikraščiam ir gavimui nau-j draugų veikėjų. ----------------
jų narių į literatūros draugi
jų-

Be to, šisai susirinkimas 
bus įdomus da ir tuomi, kad 
Krasauckas < 
apie religiją. Reikia pasaky- ne 
ti, kad drg. Krasauckas, ka-. 
da dėsto religijos klausimą

____ __ ___ _ šiandien Queens pavieto 
prelekciją nereįkia pykčio; juk čia teisme prasideda teismas M.

asmeniški reikalai—cho- E. Connolly, buvusio Queens 
draugija, organizacija.'Pavieto prezidento. Jis kal- 

. ‘’I Vieni dirba viename chore, ki-
visuomet suteikia apsčiai pa- ti__kitame< Abeji dirba tam 
matinių faktų. Į šį susirinki- pagjam menui, judėjimui. Tai 
™ V kvie£a^L?L?aiSa.^! ??'kam pyktauti ?

•itlaikyti Px°. draugingumo, prie susikalbėji-
mo draugiškai. Tada darbas 
eis daug sparčiau.

Mene ir be pridėto nedrau-

mą Kviečiama ir pasaline pu-, kam pyktauti ? Man rodos, 
blika. Susirinkimą kuopa pa- jOg a^u choraį turi eiti prie 

. mat engs *-
astuonių. Gi nuo pusės po as
tuonių Krasauckas duos savo
prelekciją.

Iššoko pro langą ir užsimu
šė Martha Cooper, 44 metų1 
amžiaus, 42 East 66th St., N.I 
Y. C. Jinai turėjo nervų Ii-, 
gą. Kol gyveno ramioj vietoj, 
tol buvo pusė bėdos, bet kuo- ir gėrimėsi 
met pe'rši’kėle gyventi po virš- moteriškė, gal kokios 18 me- 
minetu antrai, kur nesvietiš- tų, kovoja šu mirčia. Veidas 

. Dra
bužiai šilkiniai. Pagaliaus 
pravėrė ir savo akutes. Jūsų 
reporteris iv. jo draugas visai 
pamiršo, kad reikalinga pa- 
gelba nelaimingai moteriškei. 
Kaip ilgai mudu būtume žiop- 

, soję, nežinau, ale mano drau- 
j go moteris suriko: “Ką jūs, 
j k veizės 1 
oro! Ar nematote, kad mote
riškė miršta?” Reporteris už 
kojų, o jo prietelius už galvos, 
paėmė vargšę ir išvilgo lau
kan, ant rufo. Atnešame le
do ir triname jos kaktą. Pa- 
galiaos atnešame vandens gra
žuolei išsigerti. Kada van
dens užgėrė, pradėjo ožius 
lupti. Prilupus atsakančiai, 

I pradėjo kalbėti.
; Pirmi jos žodžiai buvo: “My

_ !” Reporteris norėjo PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų ! 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

mažomis išlygomis, malonės atsišauk- 
my, my husband!” čia repor-.ti-—J. Rutkus, 1331 S.,2nd St., Pbil- 

! teriui pasidarė nesmagu irj adelphia, Pa. 211:39)
jkartu kilo baimė, kad nepa-1—---- --------------------- ------------

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone1 Stagg 0783

ir Vinco Ambrazų, Kauno apskri
čio, čekiškio valsčiaus, Paupsalo “ 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Penn
sylvania valstijoj, mainų apielinkėj. 
Aš buvau parvažiavęs Lietuvon ir _ 
Vėl sugrįžau; turėčiau daug ką nau- ’ 
jo pranešti. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote praneškite.—P. Ambrazi- , 
ke-Grigiėnė, 37 Crawford St., Cam-1 
gridge, Mass. 228-29
KAS žinote arba mokate .atnaujinti 
veidrodžiai arba komodžių stiklus,' 
malonėkite prisiųsti visas informa
cijas, už kurias aš atlyginsiu sulig

Į reikalavimo.—Paul Grigas, 37 Craw
ford St., Cambridge, Mass. 228-29

' lx’S\ '

MALONAUS PASIMATYMO

KOVAI1 PRIEŠ 
IMPERIALISTUS 
SUSIRINKIMAS

Priešimperialistinė ‘ Ameri
kos, Lyga rengia svarbų ma
sinį susirinkimą trečiadienį, 
rugs. 26 d., 8 vai. vakare^ La
bor Temple svetainėj, kampas 
14th St. ir Second Aye., New 
Yorke. Kalbės visa eilė žy-z

Iš Lyriečių Parengimo 
' • i 1 ( • J : *Pereitą šeštaęlįenį įvyKo 

ros Ųhoro vakarėlis Maspethe. 
Tai buvo , pirmutinis parengi
mas šio sezono. , Tik nežinia, 
kodėl nelabai daug žmonių jtę- 
atsilankė. Vienok, tie,> kurie

mių kalbėtojų. Tarp kitų, bus atsilankė tikrai smagiai pra- 
Robert Dunne, garsus rašyto- leido laiką.
jas; Harry Gannes, Lygos se
kretorius; ir Harriet Silver- 
man, sekretorė Lygos New 
Yorko skyriaus. Po prakalbų 
bus diskusijos.

Vienas džiuginantis daly
kas, tai tas, kad šiame vaka
rėlyje didelė didžiuma buvo 
jaunuomenės. Mažai tesima
tė suaugusių draugų. žino
ma, aš neturiu mintyje, kad 
tai gerai, jog mažai suaugusių 
tebuvo, negerai, kad jie neat
silankė, bet jaunuomenei rei
kia duoti “ekstra” kreditą už 
tą, kad ji remia mūsų chorą.

Apart šokių buvo ir progra
ma, kuri buvo trumpa, bet ge-| 
ra. Pirmiausia dubeltavas! 
kvartetas, Ufą, apie 
jau ne sykį girdėjo, nepaisant, 
kad jie nesenai dar gyvuoja,

C. E. Wainwright, 19 metų, 
kolegijos studentas buvo pa
sidaręs “date” su mergina. 
Reikėjo ją vesti ant pietų, o 
vargšas teturėjo 90 centų ki- 
Štfniuję, Todėl jis griebė tū- 
los moteriškė^ piniginį krep
šelį ir horėjd pasprukti, bet 
nepavyko. Tapo sučiuptas ir sudainavo keletą dainų labai 
dabar sėdi kalėjime. | puikiai. Už tai jie aplodis-

Nacionalė audėjų konvenci
ja, ] 
rugs. 22 ir 23 dd., paliko di
džiausio įspūdžio į visus, ku-i 
rie joje dalyvavo ir sekė jos 
darbus. Apie konvencijos re- . .. . .
zoliucijas ir. tarimus bus pla- khuvus 1 »ela>mę.
Čiai’aprašyta “Laisvėj” kitoj Mano draugas ir aš žiūrime, 
vietoj, čia tik pabrėšiu trum- kada jo moteris apleis kam
pai- tūlus > konvencijos įspū-'barį, idant mes galėtume ne-| 
džius.' . • i i ( I ’

Konvenciją atidarė d. Alsuoti Bet jinai nius.išvarė ir,'dokjt u prog8;^^:tuoJau._M. catanza- 
pert > Weisbordas, jaunas dar-. pasiliko Viena. Tai ot kokį ro, 442 Lonmer St., Brooklyn, N.Y. 

■' - 1 < • ' i (229-231)
, garsiam j am Passaico) ketų 'apie tai pranešti papei’ Cream plrior *•

didele garbė cigarų, krautuvė, biznis'eina: labai 
aš išgelbėjau ą.e™i> kad Vienam negalima apsi- 

, dirbti Kas ateis persitikrinti,* tas 
1 pamatys. Prie Storo yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tyk , $3Q.OO į 
mėnesį.) Yra lysas ant 2 metų. Par-1 
davimo priežastį sužinosit, ant vie
tos. Atsigaukit po num. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 4 227-38

t r-—- z J. VV JU,

Ly- bininkų veikėjas, kuris vado-| prietikį, reporteris turėjo'. Rei-j

streikui ir kuris dabar uoliai Sirvydui, nes tai didelė garbė 
veikia tarpe audėjų organiza- tautai,, jeigu 
vime naujos unijos. Jis trum- brangią gyvybę, 
pa'i pabrėžė svarbą konvenci
jos ir jos. tikslus* ši .konven
cija, sakė jis, turi padėti pa
matą tokiai organizacijai, ku
ri galės sutraukti po savo vė
liava visą milioną Amerikos 
audėjų. Į

Paskui pakvietė kalbėti visą 
eilę streikierių ir šiaip audėjų 
darbuotojų. Įdomios buvo jų 
prakalbos. Visi jie kalba iš 
širdies, iš patyrimo.

(Pabaiga 5 pusi.)

Tyrinėjant pasirodė, kad 
minėta moteriškė yra ženota 
su italu ir esanti lietuvaitė ar
ba lenkaitė. Bet reporteriui 
pradėjus į ją kalbęti lietuviš- 
kai, jinai pasakė angliškai, 

! kad jinai ęsanti ne lietuvaitė.
Toliaus pasirodė, kad jų že- serole 

nybinis gyvenimas ‘ yra praš- 
; tas. Tą vakarą abudu buvo 
sugulę, bet, matyt, kada jisai

PARSIDUODA grosemė, delikates- 
sen ir kendžių Storas.' Yra trys 

kambariai, su visais įtaisymais. Ran
da $35.00 į mėnesį. Kreipkitės po 
num. 290. Devoe St.,, cor,’ Oliver St., 
Brooklyn, N. Y. -__  227-29

rakan- 
, „__ _ __ avoti ir

. 6 kambariai ir maudy
ne, elektra ir visi kiti; įtaisymai.

SKUTYKLOS KOLEGIJA j PjdaiS1D.XtaTSav

Reikalinga vyrų išsimokinti bąrberio **
mokslą. Mokinama dienomis ir va- Ee» ,r7.\ —
karais. Būkite savo bosas. Užsi- Šviesūs ir kampiniai. R&n-
dirbkite besimokindami. Mes turi- aa $28 į mėneių. Taipgi parsriuo- 
me lietuvių mokytojų. iUZ i?18^
„^1-------?*. _ kainą, galima pirkti ir kavalkais.

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
iQ.- pažįstate mus, mes pažįstame jus. br 
iau senai matėmės! Būtų linksma pas’ 
matyti

Kuru
intia-

Maspeth. N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
jriėnas' iš1 mūšų jgefai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

ų yientapjipvMa*V>Jamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
, musų’ Žųione^ taip pigiais naminiais vaistais gydo1 bėveik 

ikiėkvietnąi Ūgą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsfų vientaučiam* kuo- 
. geriausiai; pa tarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
ituviškų žolių, šfiknu ir kitokių žinomų gydančiu vaistų tarp? kurių ir 
“emfąu paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Grybelių —Apynių 
Aviečių uogu 
Amžių sėklukių 
Brolelių

Gvazdikėlių
•lelijų šaknų

Bernardinų 
Bezdų žięd 
Badijonų

RomunėliL
Kadugio tiovt.
K aš ta volu
Kmynų

• Imoč’U
plok Arnikų,

Liepos žiedų
šalaviju
Seneso latielių
Aafmnų
Trijų devynerių 
Traukžolių

Džiugelių 
Dacnliu
neneši m 
Garstyči'

Totorkų šaknų
Turkiškų pipirų 
Pin a vi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą
229 Redford Avenue, Brooklyn, N. Y

/Ma, Galite Gesti Ir Ltptuvliira rv*iw De<ynerių




