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Suareštavo Plėšiką 
Septynių Metų

Balsavimo pasekmės trijų 
iš septynių unijų buvo to
kios: staklių taisytojai — 
už 286, prieš 248; audėjai — 
už 476, prieš 386; verpėjai 
— už 142, prieš 76.

Tolydus buvo balsavimas 
ir kitų keturių unijų.

Po to balsavimo darbda-

Geltonieji Unijų Vadai Klastų otų Balsavimu Priėmė Algų 
Nukapojimą; Paskelbė Streiką Atšauktu. < ihj

Ludendorfas Sako, kad 
Masonai Nori Jį Nužudyt

težius, o Išlaime«it

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio .X

NEW BEDFORD, Mass. 
•— šeštadienį geltonieji va
dai iš Tekstilės Tarybos, dė
dami didžiausias pastangas, 
privertė savo kontroliuoja
mų unijų narius (kurių yra 
visai nedaug, palyginus su 
abelnu streikierių skaičium) 
nubalsuoti už priėmimą al
gų nukapojimo ant 
šimčių, kad sulaužyti strei
ką. Balsavime dalyvavo tik 
keliolika šimtų streikierių, 
kurie priklauso prie Teksti
lės Tarybos unijų. Gi 28,- 
000 streikierių griežtai nu
sistatę prieš geltonuosius 
vadus iš Tekstilės Tarybos 
ir prieš jų pardavikišką pla-

darbininkus balsuoti J už
Darbininkų (Komunistę} 
Partijos kandidatus. . JROMA.— Už tai; kad fa- 

šistas princas Lancellbtti 
pavadino. graf terių buvusį 
Romos itiįesto gubernatorių 
fašistą nririca Pntenziani J

raščius ir draskė. L 1
Ypatingai buvo įpykę in

giai darbininkai, kurie svar
biausia iki šiol sudarė dide
lę narių dalį geltonųjų vadų 
kontroliuojamose unijose. 
Jie dideliais būriąis atėjo į 
masinius mitingus, sureng
tus Tekstilės »Darbininkų 
Unijos, Mitingai buvo su
rengti dviejose; miešto daly-

atsikrato nuo tos organiza
cijos, sudraskė tos lutrijos 
narystės knygutes ir pnši- 
žadėjo būti nariais. Tekstilės 
Darbininkų Unijos.

James Conway, buvęs iki 
šiol svarbiausiu veikėju 
Batty unijoj, atvedė daug 
anglų darbininkų į naują ir 
tikrą tekstiliečių uniją — 
Tekstilės Darbininkų Uniją.

Kurie tėmijo reakcionie
rių vedamą balsavimą del 
sutikimo priimti algų nuka
pojimą, pasakoja, kad balsa
vimas buvo neteisingas, kad 
daugeliui narių neleido bal
suoti. ,:r*

5 Žuvo Orlaivių Nelaimėj
DETROIT, Mich.— Netoli 

nuo Detroito sekmadienį la
kioj ant susikūlė du orlaiviai 
vienas į kitą ir žuvę penki Į Tekstilės

Turite būt išgyvenę tam pačiam paviete nuo liepos 
6 d., 1928 metų.

Turite būt išgyvenę tam pačiam rinkimų distriktejku Unijos darbuojasi, kad 
nuo spalio 7 d., 1928 m.

Gali užsiregistruoti tie nauji piliečiai, kuriems suei
na devyniasdešimts dienų ar daugiau nuo patupimo pi
liečiais pirma rinkimų. Turite parodyti popieras.
I Jeigu nedalyvavote balsavime pirma sausio 1 d., 
1922 metais, jūs turite šiek tiek mokėti angliškai skaity
ti ir rašyti; jeigu jūs registruojatės pirmu kartu, turite 
pristatyti dokumentališkus įrodymus, kad mokate rašyti 
ir skaityti. ,'

Raštiškumo egzaminas yra svarbu. Tie, kurie turė
jote visas balsavimo kvalifikacijas pirma sausio 1 d., 
1922 m., nereikalaujami mokėti skaityti ir rašyti. Vi
siems kitiems reikalinga,, Jeigu jūs balsavote nuo to 
laiko New Yorke, tai to ir užtenka įrodymui, kad jums 
nėra reikalo atlikti'raštiškumo egzamino. '[

Jeigu neturite parodyti dokumęntų, kad esate baigę 
pradinę; mokyklą ar augŠtėsnę mokyklą , (high school),, 
kur kursai būtų buvę Vedami anglų kalba, tai turite per
eiti raštiškumo' egzaminus.» Jeigu neturite įrodymų savo 
raštiškumo, tai turite nueiti į viešąsias mokyklas ir ten 
atlikti'egzaminą, t Egzaminai galima atlikti: nuo 6:30 
vakaro iki 9:30 vakaro kiekvienoj iš penkių užsiregistra
vimo dienų ir nuo 12:00 vai. dienų iki 9:30' vąl. vakaro 
šeštadienį, i Ten, atlaikę egzaminus gausite raštiškumo 
paliudymus.* Egzaminai yra tokie lengvi, kad ir vaikutis

28,000 NEW BEDFORDO STREIKIERIŲ 
KOVOJA PRIEŠ STREIKLAUŽIUS '

Streikieriai Suareštuoti 
New Blėdforde

gimnazijai
pašalpą, tačiau mokykla 
šiais metais dar veikia su 5 
klasėmis (4—8 kl.) .

sudaužyti streiklaužiškus 
nlanus darbdaviu ir Ameri-

Vienykites! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

Tačiau tikėti, jog gimna
zija bus dar ir sekančiais 
metais, yra maža vilties, nes 
mokinių del didelio mokes
čio liko nedaug, kurių dalis 
yra visai neturtingi ir rei
kės visai atleisti nuo mo
kesčio. Todėl iš mokinių su
rinktų pinigų aišku neuž
teks.

Daug Darbininką Sua 
Testuota Laike Fašistą 

Parodos Austrijoj

New Bedford, Mass.— 
policistų sumėbilizūota 
penkių miestų čia stovėjo 
pirmadienį prie dirbtuvių, 
kuomet darbdaviai atidarė 
dirbtuves ir pradėjo operuo
ti streiklaužiais, kad sulau
žyti tekstilės darbininkų 
streiką.

28 streikierių vadus suh 
areštavo. <•

Nesenai iš Nemuno buvo 
išgriebta beskęstanti prosti
tutė Artičkonytė Magdė. 
Tyrinėjant šį įvykį, paaiškė-

15 Kalinių Sudegė
JUNCTION CITY, Ohio. 

— Čia nedėldienio naktį išti
ko. gaįsras Ohio1 valštSjdš ka- ... . ,

rartdUAiU.’ ‘Ma
linių sir-

Greitu laiku “Laisvėj” 
pradės tilpti labai įdomus 
aprašymas apie baltąją 
vergiją (prostituciją) Ar
gentinoj. Daug faktų pa
imta iš francūzo Alberto 
Londono, baltosios vergi
jos tyrinėtojo, raštų. Skai
tydami tą aprašymą suži
nosite, kaip ir del ko mer- 

*ginos ir moterys patampa 
baltosios vergijos auko
mis. Aprašymas vaizdin-

viai ir tu unijn vadai su 
Batty, Tekstilės Tarybos se
kretorium. prįešąkv,, pąskpj-, 
bė,. kad nirmadieiįį bus ątį-. 
darytos dirbtuvės; H ;

28.000 .streikierių kovoja 
prieš, ta streiklaužįška žing
snį. New Bedfordo Teks tin 
lės Darbininkų Unija ragi
na streikierius sudaryti di
deles pikietuotoių eiles anie 
56 dirbtuves ir kovoti prieš 
sauielę streiklaužiu, kurie 
nori sulaužyti streiką.

Vadai Tekstilės Darbinin-

Užsidarys Siaubą Suau 
gusią Gimnazija

Nuo šių metų mokslo pra
džios Šiaulių suaugusių 

valdžia atėmė

no išsilaikyti iš mokinių mo
kesčio, kuris nustatytas 7 ir 
8 kl. po 500 litų ir žemes
nėms klasėms po 450—400 
litų. Be to, dar mano gauti 
pašalpų iš savivaldybės. Ta
čiau kitais metais, jei ir su
gebės išsilaikyti, bus tik 4 
klasės ir tuo būdu, mažė
jant kasmet viena klase, 
gimnazija savaime likviduo-

LINKUVA, Šiaulių apskr. 
Čia paskutiniu laiku pasi
reiškė nepaprasta ubagavi
mo epidemija. Ubagauja 
seni, jauni ir vaikai. Jų tar
pe yra žydų, žydai į sodžius 
neišeina, nes ten kaimiečiai 
reikalauja poterių kalbėti. 
Dabar pradeda atsirasti 
ubagų profesionalų. Vienas 
vyras užsirekomendavo ne
turtingu moksleiviu ir ren
ka pinigus mokslui tęsti. Sa
kosi kas valanda jis suren-

pasikvietęs ją pasivaikščioti 
ir eidamas panemunių įstū
mė Artičkonytę į vandenį. 
Piktadarys atiduotas poli
cijai.

pastarasis iššaukė Lancel- 
lotti į dvikovą kardais. Po- 
tenziani nugalėjo savo opo
nentą, sųžeisddmas jį.

Dabar kalbama, ką fašis
tų valdžia darys. Mat, kuo
met fašistai paėmė valdžią 
į savo rankas, tai jie už
draudė dvikovą ir paskelbė, 
kad dvikovos dalyviai bus 
aštriai baudžiami kalėjimu. 
Bet kuomet dabar susikirto 
vieni iš žymiųjų fašistų, tai 
klausimas,. ar valdžia baus 
juos.

LONDONAS
ma, kad tarp Anglijos, Vo
kietijos ir Francijos kompa
nijų vedamos derybos del su
darymo $1,000,000,000 trus- 
to gaminimui “kalbamųjų” 
krutamu paveikslų. 
Kompanijos yra: Anglijos 
Photo tone Kompanija ir jos 
skyrius Francijoj; Lignose 
Hoer Filmų Kompanija iš 
Berlyno ir Siemens Halse ir 
Allgemeine Elektrizitaets- 
geselschaft. Vokiečių elek
tros kompanijos suteikian
čios kapitalą, o Anglijos ir 
Francijos kompanijos kal- 
bėtuvų sistemas.

NEWARK, N. J.—Penk
tadienio vakarą tapo 
reštuotas Wasily Wirschick, 
34 metų, amžiaus, gyvenan
tis po No. 171 Morris Avė., 
Newark.

Pasak policijos pasakoji
mo, jis yra vienas iš ketuj 
rių plėšikų, kurie užpuolė 
šarvuotą automobilį Chel
sea, Mass., lapkričio 26 d., 
1921 metais, ir atefnė $28,- 
060. Jis sulaikytas išdavi
mui Chelsea miesto* “polici-

NUšOVė MEDŽIOTOJĄ 
' VIETOJ MEŠKOS 
NEWCASTLE, Kanadą, 

— Clarence E. Reid, real 
estate brokeris iš New Yor- 
ko, tapo per klaidą nušau
tas vietoj meškos. Jo drau
gas jį nušovė. 1 '

Reid ėjo tolokai nuo savo 
draugo, O pastarająM pasi
rodė, kad tai meška, ir jiį 
paleido šūvį.

BERLYNAS
Ludendorfas, buvęs kaize
rinės valdžios karo vadas, 
pasiuntė prezidentui Hin- 
denburgui laišką, prašyda
mas apsaugos nuo masonų. 
Jis savo laiške sako, kad 
masonai nori jį nužudyti, 
kad prisiuntę jam grąsinan- 
tį laišką.

Nekurie Vokietijos valdi
ninkai aiškina, kad Luden- jo, kad Artičkonytė kurį lai- 
dorfas serga “persekiojimo ką gyvenusi su Baceliu Mai- 
manija,” kad jis serga pro-!nu, gyv. Trimito g. Baceliui 
tiniai. < j ; ’nusibodo mergina, tad jis

kos Darbo Federacijos 
agentų, kurie tarnauja 
darbdaviams.

Policija pradėjo terorizuo
ti kovojančius streikierius. 
Sekmadienį suareštavo ke
turiolika streikierių, nužiū
rimų iškliiavime atsišauki
mu. Taipgi pranešama, kad 
policijos departmentas išda
vė warrantus suareštuoti 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos vadus, kurie 
suareštuoti.

tų vice majoras Puechler 
sulaikė Raudonosios Pagel- 
bos ambulansą. Militarinė 
policija, prigelbstint social
demokratų gynimo lygie- 
čiams, suareštavo 
ambulanse, jų tarpe dakta
rą Brodskį ir Brodnigą, se
kretorių Tarptautinės Rau
donos pagelbos. 400 darbi
ninkų,- narių Apsigynimo 
Lygos, suorganizuotos vie
toj išardytos Raudonojo 
Fronto Kovotojų organiza
cijos, suareštuota.

Reiss, narys Austrijos Ko
munistų Partijos centralinio 
komiteto, tapo suareštuotas 
pietinėj Vienos daly.

Po fašistų demonstracijos 
socialdemokratai turėjo sa
vo demonstraciją. Kalbėjo 
socialdemokratų vadai.

Laike socialdemokratu pa
rodos komunistai bandė su
organizuoti mitingus tarp 
darbininkų masių. 60 dar
bininkų tapo suareštuota, 
jų tarpe Čekoslovakijos par
lamento atstovas komunis
tas Stern, ir Bruenner, re
daktorius komunistų laik
raščio “Rovnost.”

Komunistų laikraščio 
“Rote Fahne” sekmadienio 
laidos numeris buvo konfis
kuotas, bet po pietų išėjo 
specialis “Rote Fahne” nu-

POUCIJA UŽPUOLĖ 
DARBININKŲ PARTI

JOS MITINGį
WHEELING, W. Va.— . 

Šio miesto policija išardė ; 
Darbininkų (Komunistų) 

{Partijos mitingą,! surengtą į 
pereitą penktadienį, Anąn 
svetainėj, ir suareštavo 
«Nearingą, komunistų 

idštfų j. gūbėmatoriūs 
New Jersey talštijdj’ ; Frank 
iHiendersoną, Jaūbų j UJ Dar
bininkų (KomdriistU) Lygos 
narį, ir Frėd5 Carreno, ko
munistų kampanijos iharia- 
džėrp t j <

Į mitingą būvo susirinkę 
devyni šimtai plieno darbi
ninkų ir mainiėrių, o keli . 
šimtai darbininkų buvo lau
ke prie svetainės, kuomet 
policija puolėsi darbininkus 
terorizuoti gazinėmis bom
bomis.

Kuomet Carreno, kaipo 
pirmininkas, pradėjo kalbė
ti, policistai priėję jį nu
traukė nuo platformos. Tuo 
tarpu bandė kalbėti Scott 
Nearing. Pripuolė du poli-, 
ciS /i ir jį nutraukė. Pas
kui suareštavo Henderscftią* 

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pranešė, kad 
jis ves suareštuotų bylas.

«mts m
a, Va'd > 

degė, o kiti “pabėgo
Namo griuvėsiuose atras 

tafkeletas sudegusių lavonų
Ištikus gaisrui, kalinta: 

per duris ir langus veržes! 
lauk.

Viena-Neustadt, Austrija. 
\— Čia’ Austrijos fašistai 
sekmadienį turėjo demon
straciją. Ne tik valdžia jų 
demonstraciją ■ apsaugojo 
nuo priešingos darbininkų 
demonstracijos, bet 
aldemokratai prisidėjo prie 
jų demonstracijos apsaugo
jimo. Del to darbininkai 
negalėjo sutrukdyti fašistų 
demonstracijos. Policijai į 
pagelbą buvo atėję socialde
mokratų veikimo komitetai.

Tik apie 8,500 fašistų, vie
toj 18,000, kaip buvo tikėta
si, dalyvavo demonstracijoj. 
Fašistai buvo suvažiavę iš 
įvairių Austrijos dalių.

Darbininkai sudarė daug 
didesnį skaičių, negu fašis-j Gimnazija šiais metais ma 
tai, ir jeigu socialdemokra
tų lyderiai nebūtų uždrau
dę darbininkams demon
struoti, tai darbininkai ne
būtų daleidę fašistams de
monstruoti. Valdžia taipgi 
buvo pastačius kariuomenę 
ant sargybos prieš darbi
ninkus.

Bet nepaisant valdžios už
draudimo, suvirš 400 darbi
ninkų, jų tarpe nemažai ko
munistų, demonstravo prieš 
fašistus.

Vienoj miesto daly įvyko 
susikirtimas tarp darbinin
kų ir socialdemokratų gyni
mo spėkų. Socialdemokra-

- - PirmadienjVNeW'Yorktt mieste prasidėjo piliečių už
siregistravimo- savaitė. - ,

■ Užsiregistravimo vietos atdaros nuo 5 vai. vakaro 
iki 10:30 vai. nakties antradienį, trečiadienį, ketvirtadie
nį ir penktadienį, šeštadienį bus atdaros nuo 7 vai. ryto 
iki 10:30 vai. nakties.:

Jeigu jūs esate pilietis ir norite balsuoti už Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos kandidatus prezidentiniuo
se rinkimuose, jūs turite asmeniniai užsiregistruoti bile 
kurią iš tų dienų balsavimo vietoj savo rinkimų distrikte, 

Turite būt išgyvenę New Yorko valstijoj nuo lapkri
čio 6 d., 1927 metu.
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NEPAVYKS IR NAUJOJI PARDAVYSTE
1 ■. ■ H n i H -‘—m—Vadai Amerikos , jDąrbPj šiol sudarė didžiumą jo pa

sekėjų. Nuo Batty’o atsi
metė ir James Conway, ku
ris buvo vienas iš svarbiau
si^ vietinių vadukų, veiku
siu Batty’o globoje.

- Nepaisant šio antro pasi
kėsinimo parduot puses < me
tų streiką, kova tęsis. Batfy 
ir kitų reakcinių Darbo t Fe
deracijos lyderių pas^Heyį 
žingsniai dar giliau įtikina 
streikierius, jog sąžiningai 
darbininkų kovoms vado
vauja ir linkui laimėjimų 
veda tiktai kairieji, kurių 
vadovybėje yra naujoji N&- 
cionalė Audimo Darbininkų 
Unija.

KQVON IR BENDRAN 
FRONTAN, PATER- 

SONIEČIAI!

Vadai Amerikos ,. Darbo 
Federacijos lajikpsi ■ tdlįiojs: 
taisyklės; j eigų -sykį nepa
vyko ; parduH dHbUnptaę, 
bandyk antrą ir trečią sykį ;1 
naudok vis gudresnes! suk
tybes ir šmugelį, 
<

Septyrihj’ nedidelių unijė-f 
lių federacinis organizato
rius Batty New I Bedforde, 
Mass., neturėjo pasisekimo, 
kuomet jis spalių 2 d. leido 
tų unijejių nariams balsuot, 
ar jie nori toli,aus streikuot 
ar sutinka grįžt darban su 
penkiais nuošimčiais numu
štu uždarbiu. Nariai dide
le didžiuma balsų pasisakė 
už streiko tęsimą išvien su 
.virš 20 tūkstančių kitų au
dėjų ir verpėjų, priklausan
čių New Bedfordo Audimo 
Darbininkų Unijai, vado
vaujamai kairiųjų ir suda
rančiai dalį naujai suorga
nizuotos Nacionalės Audi
mo Darbininkų Unijos.

Nępatenkintas tuo nubal- 
savimu, fabrikantų papirk
ta^, Bątty ‘ dafyar surengė 
antrą balsaViphą septynių 
minėtų* amatinių unijėlią, 
sudarančių Textile Tarybą, 
kurios bosu yra Batty. Su
šaukęs narių mitingą, jis 
savo( ipąkąlikams padalino 
po tris, keturias ir cįaugiąu 
balsavimo ■ kortelių. Taip 
kelis kartus ’ padaugintais 
balsais jie ir “paėmė viršų,” 
nubaigdami pasitrauktais

pen

types ir šmugelį, — koly ga
lų gale, panieksi ądvo 'tikslo.

streiku?ir grįžt 'darban su 
' nuošimčiais nukir

stu uždarbiu. Tūli Batty’o 

 

pakalikjai, suprantama, taip
gi buvju arba tiesioginiai pa
pirkti pinigais arba žadėji
mais * Nuteikti jiems geres
nes vtetas, jeigu .tuo būdu 
su ju pagelba bus pakrikdy- 
tas 26 savaičių streikas.

Mitinge, laike tos balsavi
mų komedijos, griovė iš su
sirinkusiųjų tarpo protes
tai ;r prakeiksmai prieš to
kią naęhališką pardąvystę. 
Bhtty beveik negavo nei iš
sižiot. Šauksmai, “šalin 
pardayįkus•!” grūdo jam. at
gal į gerklę jo judošiškus 
žodžiiis.

bwiNSMk*'<

Žūt-Būtinė Kova prieš Par 
davikus ir streiklaužius

džiųlis/ masinis mitingas 
stfreikierių, kovojančių po 
vėliavą naujosios Nacioną- 
lės Aidimo Darbininkų. U? 
njjosri, Martha Stone, Al
bert Weisbord, Eli Keller ir 
kiti komunistiniai bei šiaip 
kairieji kalbėtojai mitinge 
numask^vo Batty’o ir kitų 
federacinių lyderių judqšy^-j 
teš ir paskelbė jiems neat- 
laidžią k eilinių darbininkų 
kovą. Po to susidarė galių- j 
ga streiko pikietuotojiį ar-ga streiko pikietuotojų ar
mija ii iapie 10,000 darbinin- 

’ ’ '.as-

Paterson, N. J., šilkų au
dėjai šiandien vėl išeina į 
streiką, už ketverių metų po 
pastarajam streikui. Pra
džia panaujintos kovos j pąr 
teysoniečiams bus geresmį 
negu pirma, todėl kad ne 
turi Associated Šilko Darbi
ninkų Uniją. Ta unija bu
vo suorganizuota laike per
eito streiko iki šiol, išgy
vavo. Pirmiau gi būdavo 
kitaįp • užsibaigė streikas,, ijr 
greit iškrinka • laike' koVos 
susikūrusi unija.
, :KelętąSx. savaičių; atgal, 
Amerikos" Darbo Fėderaci
jos vadai norėjo įtraukt pa- 
tersoniečius J United Tex
tile r Workers Uniją, kuriai 
lyderiauja panašūs fabri
kantų agentai, kaip kad 
New Bedforde Batty. Fede
raciniai niekleriai numatė, 
kad Patersone ; galės kfttj 
naujas streikas. Todėl jie 
stengėsi išaUkšto pasiimt 
patersoniečius į savo nagus, 
idant sulaužyt streiką ir už
tai gaut judęšgrašių iš fab
rikantų. Bęt Pątersono šil
ko audėjai nesileido save 
pagaut ant tos meškerės; 
atsisakė nuo federacinių 
vadų “patarnavimų”.

Vienas iš būtiniausiai pa- 
tersoniečiams žinotinų daly
kų tai yra, kad pastaruoju 
laiku susiorganizavo klasi
nė Nacionalė Audimo Dar
bininkų Unija, kuri vado- 
vau j a ir New Bedfordo ir 
Fall River, <Mass., strei
kams. Patįersoho. šilko au
dėjai turi ;su saVo Metinę 
unija dėtis f j Nacionalę Ąų- 
dimo Darbininkų Uniją. Jų 
streiko pasisekijrpasv žyp|^ai 
priklausys nuo su-;*'" A * 
fronto su visais kitaip 
vingais audė jais-verpė jais, 
sudarančiais minėtą kairią
ją nacionalę uniją. Tuo bū
du galima bus sėkmingiau 
tąlkoh'išjudihtĮ ir plačiąsias 
darbininkų mases, kurių me
džiaginė ir moralė parama 
bus labąi ą-eikalinĮgą patęr- 
soriieČiams. ’

Panaikins Mariavitus Lenkijoj
VAĘšAVA, ' — Ryšy su 

mariavitų arkivyskūpo Ko- 
valskio byla Plocke, kurioj 
jis kaltinamas nemoraliniu 
elgesiu sų mariavitų vie
nuolyno vienuolėmis, “Gaze- 
ta Warszawska” rašo, kad 
jei Kovąlskis buą nuteistas, 
tai, spėjąma, lenkų! vyriau
sybe atšauksianti mariavitų

Utarninkas, Spalių 9, 11
• -sshsįsssi

A P ž V A Ii G A'
Atsikrausto Amerikon 
Smetonos Valdžios 
Atstovas B. K. Balutis

Juo toliau^ tuo ;arčiau 
Smetonos valdžia gre.ti)naįš 
prie Amerikos lietuvių.! Iki 
šiol siuntė tik ! neoficialius 
agentus apgaądiųęti ameri
kiečius, o dabar jau jatpiški- 
na oficialį atstovą' ypatdji 
smetonlaižio B. K. Balučio.'

Apie tai praneša Smeto
nos “Lietuvos Aidas.” Ęugš. 
20 d. laidoj skaitome;:|

| • Į ; ' 1^'

šio jjnėhbši'o' ‘gąlet ijžsįenių 
reikalų ministerijos 4 gėnęrąl ir 
nįs sekretorius * ę., B.Baljaj-

r

lįublic” išvyksta ip^Ujon say^ 
'paskyrimo vieton—Va^ingto-

* 'nan, kaipo nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas nįiniste- 
ris Jungtinėms Amerikos Val

stybėms. •', ' - U, ’1

Fašistai nebegali ilgiau 
nepaisyti Amerikos lietuvių.

Kiekvienas mūsų tėvynės 
sūnus gerai žipo, kad mūsų 
broliai išeiviai Amerikoje su
daro didžiausią Lietuvių tau
tos koloniją. Teisingiau pa
sakius, ten gyvena vienas treč
dalis mūsų tautiečių. Begali
ma šia proga užmiršti didelių 

'Amerikos lietuvių ^nuopelnų 
'mūsų valstybę atstatant. Kas 
tiek daug prisidėjo savo auko
mis ir gyvu darbu Lietuvai be- 
sikuriant, kaip Amerikos ‘ lie
tuviai! Tą galės įvertinti tik 
nešališkas istorikas. iLįętuyą 
ir,jos kūrimosi periodo > aktin- 

t >giėji dalyviai jau šiandien tai 
’ augštai vertina...........

. ’E ../‘'I'“ ’ r’<Leniną
Kuomet mes priminėmie, 

kad šiemet^ suėjo lygiai 10 
mętų nuo pefršpvitųo Lenino, 
£ MM? 
do, tai smaląvįp.^' ^Naujie
nos” atvirai užgėrė ižmogžu- 
dės Kaplaniūtės žygius. Ve 
ką jos užgiedojo: 

t

, Maskvai ir jos pasekėjams 
' pūtu tad geriau užmiršti kaip 
! ghjip;: greičiau tą nelaimingą 
; Įrųg^učĮp 30 dieną, nes ji pri- 
hiena pasauliui amžiną bolše-

I V! ... ;
paženįįno1 }r subiauriojo Rusi
jos revoliuciją!

“Doilosj kaplaniūtės šūviai į 
Leninąf .Uuv<o įspėjimas bolše- 
cyiįaškiems diktatoriams. Bet, j 
dėjaį jiė jo nesuprato... ” 

: Dajite į -Bostono “Kelei- 
višĮj spMtų 3 d., cituoja šitą 
“Nąūjfęfią” išsireiškimą ir 
pilnai su juo sutinka. Reiš
kia, abu smalavirių laikraš
čiai ųzgiria žudymą bolšeyį-

! kų vądų.
rrlSc ' ‘i ' • • •_

ą: terorą, kuriuo jie

Beje, tam pačiam “Kelei
vio” numeryj apžvalgoj Mi- 
chelsonas duoda ilgiausią 
citatą iš ŠvenčįoniškiO felje- 
įįpnčb ; tOpusib,- ^Ląisyej,” 
apie tas moteris, kurios 
traųkinįuoąę labąi ‘Tvar
kiai” sėdi. Michelsonas šitą 
fęljetoną. ipadąro , svarbiau
siu dokunjentų irtiš. jo,mo
kinasi socializmo, i . . >

Kapitalistai Sušilę Gina
VokietijošjSęcialdeąĮdkrątus

Vokietijos socialdemokrą-

įjungimo Lietu v. 
itai? ko- Vilniai

/■ Taigi, ot,;TfądTišnaūdoti 
šituos “duosnius” amerikie
čius, Smetona atsiunčia 
jiems savo agentą. O tuo 
Agentu parinko tokį 'siitve- 
rimą, kuris esąs amerikie-; 
oiąms gerai žinomas. Antra, 
Balutis mokėsiąs prie, ame
rikiečių prieiti, nes jis “yra 
labai mylimas ir mėgiamas” 
žmogus. Mėgiamas todėl, 
kad prisidėjo prie smętoni- 
ninkų terorizuoti ir žudyti 
Lietuvos darbininkus ir val
stiečius. ,

Pono Balučio vyriausias 
tikslas bus, žinomą, kad nu
plauti kraujas nuo fašistų 
frankų Amerikos liėtUvių 
akyse ir kad privilioti juos 
prie palaikymo Smetonos 
valdžios. Pats Smetonos 
organas sako:

Didelis p. B. |K. Balučio pa
tyrimas ir taktas politikos dar
be duoda vilties, kad, jis, bū- 

''damas pats amerikietis ir ge- 
rai žinodamas/ vietos sąlygas, 
sėkmingai jungs ;Nęprikjaiiso- 
rt\ą> Lietuvą, (ąd vjįįs fųzjūrto 
broliais, kurie lygiai kaip ir 
mes, riekia tų, pačių idealų— 
7 . . . kįiriejimo ir
Vilniatis ^atgavimo.

tiį PoW Ma- 
gausimų ląbąi pakin

ką bųiržuazijąi. Stambiojo 
^ąpįtalp spauda sąš|ųą gina 
kąjgįtaliMų teplius socįf de- 
mpkrątus ųųo ;komųnąstų 
kritikus ir atakų, štai ką 
rašo stambiosios buržuazi
jos organas ? “Kochhūschc 
Zeitung” (rugs. 19):

Mes žinome, kad didžioji ko
alicija dabartinėj savo formoj 
nėra idealas, bet būtų didžiau
sia npląiplė,, jęįgų , komunis
tams, pasisektų priverst social
demokratiją atsisakyt bendra^ 
darbiaut su tomis partijomis, 
prie kurių, jinai pijięjo tik po 
ilgo išbuvimo opozicijoj. Bur
žuazija jokiui būdu negali įver
tinti lUŽtęnkamai svarbos ko
munistų siūlomo iViisuotino re
ferendumo, kurio yra tikslas 
užduoti {sprendžiamą smūgį j so- 
cialdemokrdtij; partijai. Joks 
protingas žmogus negali norėt, 
kad artimoj, ateityj Maskva* 
(komunistai—“L.” Red.) lai
mėtų 100 vietų naujuose rinki
muose. Kad prie to neprilei- 
dus komunistus, tai reikia, ta- 
Čiąųs, jog socialdemokratai vi
suose atsitikimuose pirmon 
vieton statytų valstybės gero
vės idėją ir kad socialdėmo- 
kratąi ministerial nenusilęnk- 
tų prieš įsakymus kitų parti
nių instancijų.

Tai \ balsas Vokietijos 
stambiojo kapitalo. Kapi
talistai atvirai gjoboją so- 
cialdemokratus, giria ir gi
na jų darbus, ’ smerkia ko
munistus, kam jie kritikuo
ją ąocįąldęmoki’ątus įr t ti, 
I’agaliaus pataria sociakįę- 
mokratams ministeriams rie-j 
pasiduoti eilinių partijęą na
rių reikaląyimarnš, spjauti į 
jų reikalavimus ir dirbti tik 
kapitąlištinės valstybės ge
rovei. ’ • ' ' ■
, ■ ■ j > ■' 1 ■ ' > < ./T: < -
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ątus su pareiškimais: 
s tik eis dirbt, kiekvienas 

pasitinkamas, kaipo 
užys. Jis bus Vaiši

jas lygiai, kaip ir iš ki- 
atgąbenti skebai.

unijėlėse, kurios 
juvo po Batty’o ko- 
riešpatauja didžiau- 
piktinimas prieš jo 
naujos pardavystės 

aKta. {Ypač apmąudauja sybe atšauksianti mari 
anglai dprbininkai, kurie iki sekcijos legalizaciją.

O Lietuva šitaip atsitiki
me reiškia Smetonos val
džią, kuri -kelius šimtus lie-j 
tuvių dhrbunnkų sušaudė, d 
tūkstančius ir šiandien tebe- 
pūdo kdęjįmųoąę ir. Varnių 
koncenirąčijos stovykloje/ 
Taigi, Balutis “jungs? ne 
Liętuvą, bet Smetonos vy
riausybę “su jos užjūrio 
broliais.” ’

Bet tie “užjūrio broliai” 
puikiai pažįsta Smęįtonęę 
valdžią JĮr r jos agentą* 
tį. Jie mokės jį ir jo dar
bus tinkamai įvertinti—dar
bus to, kuris padfįo įr pa
deda vkritViniemMfflašištams 
lakti Lietuvos varguolių 

fiil;

Netikęs Maistas ir Slogos
•' Mūsų- laikraščiuose ' dažnai 
užeinu naudingus jūsų pątari- 
bjūs, tai gal įp-fhąn; patartumėt 
į)er “Laisvę,’’’kas,man daryt su 
mano nuobodžia ir ilga ligele.

Jau šuyirš du metai, kaip ma
ne kankina. Nežinau, kaip Čia 
man krūtinėn įsipainiojo šaltis. 
Daktarai vadina kataru. Ir 
vis man gižena, seiles bėga ir 
negalima išspjauti, vis pilna 
burna seilių. Ir iš kur anos 
randas, tos seilės? Būk tai 
kaip ir kas yra krūtinėn įlin
dęs. Kas tai galėtų būti ir kaip 
ištraukti tąs giženirias iš krūti
nės? // .-• V... v ’/

Buvau pas ' kelis gydytojus, 
tai anys man duoda kokio tai 
Įsirppo gerti po jšajikštėką^ 
kai' jį geri, tai siropas, kaip 
vanduo, pilvan nueina, o man 
krūtinės nekliudo, kur skauda. 
Ir Ąęilįą ma'Ū yjs ėtbri burnoj, 
vistiomcį bėją^lbigf.1

Jūs . ... __
valgyt nesveika. O aš mėsytės 
laba i daug valgau. Suvalgau 
po du rūkytų kumpiu kas sa
vaitė, tai yra, po 14 svarų per 
nedėlią. Daugiau nieko neval
gau, kaip h|ė^ą,|^ąlj|;ąfdu<mą ir 
kavą. Man labai patinka Ame
rikoj gyventi, dėlto kad aš gau
nu pakankamai' |nėsos pavalgy
ti, nėš Lietuvoj, negalėjau gauti 
mėsos užtenkamai valgyt.

■v Nejaugi manikrųįihę .skaudė
tų pfto mė^os 'įfi taš kąldtas įsi
painiojo? Man paaiškinkit per 
“Laisvę,” tai bus ačiū.

Ir da—kas tai galėtų būti? 
Man labai dažnais niežti kairę 
ausį ir net kutena.' Kuomet pa
imu ir smąilu šakalįoku pa- 
lįrąpšta.u vidų ausies, įkišęs, 
tąivtųdbiet nustoja nięžėtįlj^.O.. 
šfaip pradedą labąi 4L ’
dieg-ti bjęnt pusdienį iir pusto ja • 
pojiąm ąkąudėti, o iprąd&lą vfejj 
niežtėti, kutenti. Tąįp atsikar
toja visuomet. Daktarui da ne
rodžiau savo ausies. O gal Jūs

J. . W . rf' . A*'’

■Esu 27 metų ir būčiau stip
rus vyras, kad būtų sveika krū
tinė. i

- i-r f

burnoj, 

mėsos

Atsakymas.—
Jūs ir pats, Drauguti, prade

date abejoti, ar tik kartais ne 
nuo mėsos Jums krūtinę skau
da; Galiu tvirtinti, kad čia 
daug abejojimo ir būt negali. 
Mėsa Jums daug blogo padarė 
ir padarys da' daugiau, jei ne- 
siišįprasite ir nepradėsite sąmo- 
ųingįjau maitintis. Jūsų gyveni
mo’ aplinkybėse beveik išimtinai 
mėsa gyventi yra sužiniai save 
silpninti ir laipsniškai nuodyti.' 
Jei Jūs mėsos valgytumėt su 
sąiku, žmoniškai, ir jei varto- 
turpėt įvairesnės mėsos, švie
žioj, žalios, kartų su įvairiais 
kįĮąis valgiais, tai būtų da iįie- 
kę/Į Bet beveik ištisai mėsa gy- 
v^pti iy .dą kokią mėsą—ržitį/U 
kripių, tąį jąu visai negeyąi.

i Pat savaime, savo gąmtipįą- 
W yra, : ^ras
njaistas,—žalia, sye.ikę gyvulio

t Tokia ipęsa beveik išinį- 
tįįrąi įgyveną eskirųosai ir kitos 
sūledęjusjo. šįauęio. tautelės. Jos 
mjnta mėsą dėjto^kąd įvaires
nio maisto ten gauti negalima. 
Užtat j ięi mėsos “neciy iližuo j a, ” 
o iniamnioją visą užvien, ar tau 
rajUmųo, >' ar timpa,. ąr kremzlė, 
ar; koks žarnagalis. Jos never
dą, nerūko, bet žalią šveičia. Ji 
tęp ir nęgenda, nes perdidelis 
šaltis neduoda bakterijoms veis
ti^ ir <ją ten pūdyti.. Tai tokia 
misa turi savyje ir vitaminų ir 
kjįokių dėsnių. Bet Jūsų tas 
rūkytas kumpis tai jau yisąi ki- 
ta ' istorija. • Vitaminų jame 
kaįp ir nebėra; kiti dėsniai irgi 
gerokai pakitėję neigiamom pu-j

te■- t-defei \stdfcos ^it'&inų ir tu 
n.,..:*;

to; ww 
rite. Tas pesisęilejimas Jus 
ąųoląt Vdmįa.ir^ sūnkųmąį 
apt "krūtinės'be gi/IŠ gerbi Ir 
tąs ! niežulys auąyse ir, gal dą 
kur,Kitur. < !

3 sakote-—Jūsų visa palai- 
ad čia, Amerikoje, bent 
mėsutės galite fcdčiai prisišveis- 

ti, atsitiešyti. Mbnka laimė, 
brolau. Jūs mėsutę—pačią pi
giąją—šveičiate, tarp kitko, to
dėl, kad ji Jums pigiau atseina 
už^ kitokį, įvairesnį ir sveikesnį 
paaistą. > Kitokio, • sveikęsnįo 
mąisto sąū nepąsirenkate del 
savo nežinystės ir del ekonomi
jos. Abi šitos kokybės gąlima 
ir yerta atitaisyti? Tokia eko
nomija ne iš to galo vedama ir 
savo klaidą ‘Jūs jau’ ir dabar 
ant savęs atjaučiate. /Kaipgi 
Jūs norite, kad ^ums tas kata
ras išeitų iŠ krūtinės ir4 iš bur
nos, jei Jdrtisorg'anižrtiė nuolat 
gaminasi |am tikrų ■' nudditįų1 
medžiagų,' kėrios jieško sa(i‘ iš- 
eitiės jVro giltines plėves.

Gana; - Susipraskite ir atsh 
gaukite.' 1 Mano- nuomone, tuš-; 
ęiąs būtų darbas jįeškoti pagal
bos vaistuose. Jūsų nuotikis 
toks rėkiančiai aiškus, kad ir 
aiškinti daug nevertėtų. Ne 
yazsM-s, bet maistas Jus atitai
sys, prašalins Jums tą slogą, 
tą besiseilčjimą ii* niežulius, 
v f£> v g j.

Jei Įsimylėjote .taip labai mė
są, tai galite ir toliau ^jos po 
truputį vartoti, bet reikia įvai
resnės, šviežios ir žąlios arba 
tik kiek paviršium ant žarijų 
apkepintos. Bet tenkinkitės 
mažomis ir tokios mėsos dozė
mis ir nevartokite jos kas die
na. Jei tik galite tesėti, pradė
kite daugiau valgyti įvairių dar
žovių,- žalių iajmotą daržovią, 
yaįsių pieniškų produktų ir 
kiaušinių.. JĮųms tą suk^mpūju- 
šj kumpį pjiikįaį gali pąvądųoti 
pięnąš, šūris, riešutai, žirniai, 
pupos, vikai! (vikiai) į- lyšiaiMlė- 
šiukai, kiaušiniai. Tai bent 
gau's Jūsų organizmas visokių 
j ant reikalingų dėšJiiį! ’ Kavos 
pijddūką išgerti galite kas ry
tas, bet; jei ir nuo* to atsijau- 
kintUmėt, i tąi dat geriau būtų. 
Kąkąp, j šokote^, pienas, yrą 
geriau., Degtinės, ąpųųšąino ųo- 
sigyrėte kad‘ vartojate, tąi ir 
toliau nevartokite. Bet buVhį’ 
ir gėrkię galite degtinė plauti, 
gargaliuoti, bet tik plauti—ne 
nuryti. Paprasta degtine arba, 
da geriau, trinamuoju alkoholiu 
(“medicated alcohol”), perpus 
atskiestų. Tokiu alkoholiu—ne- 
atnąiežtu galite sau ir ausis vil
kyti ir kitas niežinciąs vietas. 
Medvilnės gabalėlį apsupę ap
link degtuką ir alkoholiu pada
žę,- vilgykite ausų išorinius ka
nalus. Bet nekrapštinėkite ko
kiais aštriais padargais.

BROWNTON, W. VA
čia kitokių darbų nėra, kaip 

tik anglių kasyklos, kurių yra 
apie dešimtis. Unij os nėra, j i 
čia sugriauta ir darbininkai 
dirba taip vadinamose skebi- 
nėse kasyklose. Už iškastų 
angjių toną moka nelygiai. Po 
masina nuo 35 iki 40 centų ir 
po pikiu nuO 50 iki 60 centų, 
įu užmokesčiu dar būtų pusė 
b£dos, bet kuomet sveria, tai 
pusę vogos nuvagia ir niekas

M« w X * <<' ' 4^ a4a I r- r-» a

neorgapizūotį. , Teisybe, yra 
prisirašiusių ir 'prię musų uni- 
jdš, bęt 'tab ,’nUkd n'erbiškii. 
Yra ? kelet'ab užsilikusių nbb 
bėrosios Lėwišd uhlj'ob, kdrie1 
nedirba, tai1 kauna 1 įhšėipos 
po $2.^0 į dyĮ savaites. ' 1 
’ čia ^yVeąa ' įvairiu tautį 
darjbinįnkaiį kurie labai tamsūs 
įį J&nb darbipibjciško Veiįtįmę 
\nęgdlima ’ tarpe jų pradėti, 
yįik visi ’ skurliai remįa 
Smith o kandidatūrą^1 o įtūrĮę 
daugiau pasiturinti, tai Hoo- 
verįo.’ Rodosi, darbininkai ti
rėtų balsuoti ų£ Fosterį, nes jis 
yr& dąrbibinkų iatštbvas ir ko
voja už darbininkų klasės rei
kalus. '. . '7 . ' Gludnus.

r! - 1 J , i I I ’ t / 1 f. " : U ' ' .

. . Plačiai Amerikoj . J;'
jus evangelistė ponia Pherson 
dabar i*And£,si Anglijoj. Bet 
Anglijos. eVangenstai reikalaut 
ją, kad valdžia ją greičiausiai
išsiųstų,-neš ji esanti paprasta ;^*** 
avantiūristė, i • I ‘ i >

Mat, jeigu ji būtų nepapras 
ta avantiūristė, tuomet ir Ang- , 
Ii jos evangelistai, kurie, mato-, .
mai, save priskaito prie augš- .. 
tesnių avantiūristų, nieko ne- h 4.. 
sakytų.. /; . \

- - . t.--
Par augščiausias teismas ,fc. 

neišrišo i klausimo, ar < NeįM s 
Yorke Interboro kompanija 
gali pakelti už ivąžinėjirhą b,. • 
gelžkejįais nuo penkių iki sep-(v<< 
tynių centų mokestį,/ vienok 
kompanija jau pasidirbo me-. 
talinįus žežnkleįius^ 
kebauninkaii turės įpirkti pd> 7 
cėhtus,: kadi per automatiniųs .rb 
vartelius įeiti. t j 1 j > '■ t‘

Vadinasi, teismo “paslaptis!* •’»' 
jau kbhipanijai' žinoma. Kom« rųf 
panija ! jau “įspėja” teisėjų įfr 
mintis..• J-' i

Daugėlis piliečių susirūpinę 
ir nežino, kuris daugiau iais-:»ii i 
vės ; duos mūnšainieriąms—»: 
Sihithas ar Hooveria; kuomet L* 
liks prezidentu. v

Kaip ’dabar piliečiai neuž- 
trokšta, užtektinai turi mūn- 
šaino, taip ir ateityje trošku-' T* 
lio pavojus negręs, nepaisant, l 
kuris jų bus išrintas. • l b J’.

Lenkijos valdžia norėjo pa- 5 
sigėririti moterims, todėl pri- - ' 
vertė dvasiškiją išmesti iš šliū- 'U 
binių apeigų žodžius, kuriais1 
įsakoma moteriai klausyti sa- 
vo vyro. ‘ • ' / •. 1 •

Ar dabar Lenkijos moterys 
nepareikalaus įvesti į šliūbinesi 
ceremonijas žodžių, įsakančių * 
vyrams klausyti savo moterų v

Republikonų spauda skel- "r< 
bia, kad- demokratų statomas /J 
kandidataš'1 į ’ » prezidentus JI7 
Sįhith, važinėdamaš' po- Jung^ *■: \ 
tinių ' Valstijų miestus,, buvęs-Į 
vienoji vietoj girtas. : DepiOr- 
kratų sphuda tvirtina, kad tail 
e,sąs-.malas,' ^naithas nupuvę^ 
girta?; y • / . j.t ■ i > < ■; .. ' •.
1 f AŠ \tikiu demokratų: : spąų-; > . •<. 
dai. Amerikpj ofięiąllai ską^^J^ 
tomas tik \ tuomet jau girtų,., 
kuomet nuvirsta ir jau dau- 
giails nepajėgia gerti. Smį- ur.' 
thaš prie to niekad nebuvo pri- 
ėjęs.;. O kad jis galėjo būti tJ>j 
įkaušęs, tai juk neprarižengir 
mas, nes dabar Jungtinės Vai- ; 
s t i j os * ‘sausos. ’ ’ •

Kąi kurie stebisi, kad šven--- 
to Juozapo Sąjungos įstaigoj^. • 
kur randasi organas “Darbi- ;r. 
ninkas,” skiepe valdžia rado ; * 
mūnšaino.

Kas čia nuostabaus. . Seka- ; 
ma Kristaus pėdomis 
Kristus dirbo yyną...

Grigaitis vis dar steną, ką 
muojaši ir nieku būdu negali, - 
suprasti SLA. I 
punkto, kur sakoma, kad liup- 
šą vietą kokio nors ' 
i 

rinkimuose gavęs daugiau į>ą|;

J,eigų jis šio klauęimę ne; 
gali suprasti, 'tai, veikiausiai, 
jo galvoj yra tiek, kięk ir ant

. / . , t į Švenčionifkis. .

' Rūgsėįof 3b. d. 'buvo( tahką-

Juk
J ,.l

Ai >

1

koristituęijoą
xaa nuo- ■,.. r 
viršininko^/ 

užima sekantis kandidatas,

nepasipriešina, nes darbininkai! ^alvos-
* ■ ‘ i • p* ‘ -t W j , ‘ '!

Q ■

tį

k 
t ®TO^%P»osihOKyl«- 
? las lanko .apie 6,200 moki*
* hiiį. Šibb tarpų eina tikri--

• nimas; ar vlši‘ mokyklos am1
W

Streikuojančių audėjų. Kucį- 
mef lietau! lijo, tai ir draugų 
imaždi susirinko. Susidarą, ‘ 
dbš, tik, į poros. Bet visgi ėjbnL, 
trie prie darbo įr šiek tiek bu-^A. 
^6 pasekmių, nors ir iš nedaug 
darbininkų. .

AĮuJtų, rodos, buvo surinkta 
$X50. ' Bet dar ne visos bląįi*4A< 
kųs ijuvo sugrąžintos, tai gal ^ 
bds ir daugiau.

Aųkį , ripkime dalyvavo 
skirtingų tautų žmonės; lietų- 
yjij buvom tiktai 4l.

Pagįrtiiias darbas, ;kad ųtf 
ganižącijės prisideda prie šel
pimo strėikuęjančių d^rbinln- 
kįj bit’ pėlkttna]>k»^Wy. 
nizącįjų ‘ 'n^riaį; didžiumoje, ,t 
rieį s$•’ dirbu, nei su ’ ska 

Vjak| jūs Atl 
(į, o mes njekp' / 

AŠ taip sakysiu:; visi 
kiriė. po biskj, taj at|i 
d A Jk* darbo ir hepersidW
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DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA. T^rtnlnlnkat I ’ ' f J ‘ J. ĄLĖltdTS. Sekretorių 

>16 Union Square. New York City 16? McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
* IO. ĘACHES, Iždininkas. Box SCI. Union Co., Union, N. J.

ĮSPŪDŽIAI Iš A.L.DJLD. Vlh A.L.D.L.D. XII APSKRIČIO 
APSKRIČIO 1 < REIKALAI . . ; :<) APSKRIČIO

ALDLD. VII Apskričio kon-ALDLD. VII Apskričio kon- Komitetas atlaikė posėdį ,16 
ferencija įvyko 23 d. rugsėjo, d. rugsėjo> Pittston, Pa., ir nu- 
276 Broadway, So. Boston, tarė, kad XII Apskričio rašti- 
Mass.

Konferencija prasidėjo pa- 
| skirtu laiku. Delegatų daly

vavo 30; atstovavo 18 kuopų. 
Organizatorius A. Taraška sa- narį; 
v<7 raporte pažymėjo, kad VII jaus 
Apskrityje pereitais ihetaip' narių. į .ALDLD, ir' užrašipjeji- 
buvo virš 1 600: narių. Manąs,1 
kad ir šiais metais bus ne ma
žiau. Finansų‘sekretorius JJ ban Į ir pącjirlįiėkųpė del' ^avo 
Šimaitis raportavo, >kad dabar ieikaljU,. gąuj<;rpe nors jvie- 
esą iždei $162.161 1 ; Finansų ;nlą i hąrį ' jr. ( nauji 
knygos puikioj- tvarkoj >vėda-i skaitytąją, o .tu'pįnet „padipin- 
mos. Delegatų raportuose 1 iš sime savo spėkas ir gaksipįe 
kuopų veikimo ir stovio vidurį geriau darbuotis ateityje, 
skambėjo, priešfašistinis .vęiki-i šiandi'em yra daugi jAmerikoj 
nj^as .ir streikįerių šelpįma^.į laikraščių, - kurie išeina lietu-? 
Ypatingą įspūdį darė tie ra-; 
portai, kad mažosiose koloni
jose dažniau laikomi j susirin
kimai ir veikiama daugiau, ne-, 
gu didžiosiose kolonijose, žiū
rint pagal gyventojų skaičių, 
Pav., Bridgewater, Mass., ma
žytė kolonija, bet jos delega-|vę, 
tąs J j Saj 
jut kuopa .šiais metais yra >iš-i išpildysiu. Reikale prakalbų 
aukojus įvairiems darbininkų maršruto Visoms kuopoms laiš-

įlinkas • pasiųstų visoms, kuo
poms laiškus, ( kurjos priklau
so prie . XII, Apskričio, -. ■ Tąi 
paraginimo laiškus, kad visi 
nariai pasidarbuotų, įąike va- 

! mėnęsio > gavime -.naujų

me: “Įjąįsvės.” , (Todėl, draugai 
ir draugės,, .stoįcįrpe visi ,dįar-

I • X ... '•AL' ! -net savo policija nųsisamdzius. 
: žodžiu, visas tas miestelis pri
klauso kompanijai. 1 ' r .;

Reikia pasakyti, kad’ ir pir
miau Čia, Pittsburghe, ši kom
panija du ar tris sykius į. mė
nesį kviesdavo į dirbtuvę sa- 
laveišių armiją ir laike .pietų 
jie laikydavo ^ąvo misijas. 
'Apart to, dar kompanija duo
davo pusę valandos* laiko-tų I 
misijų užbaigimui. Todėl dar
bininkai ir juokdavosi, kad 
lengviau klausytis salaveišių 
misijų, negu dirbti.

T
kuris buvo vadas nepavykti- pradėjo rašyti knygą api 
sios^ dįrižablid^^Ttaįios” eks- ta ekspediciją.

Roma.—Gen4rolaq Nopil^ podicijos’J ąiauptiį polių, v ; M 1 ;'1

Nobile Rašo Knygą
S1OS’

CASTON R0PSEV1CB

•-1 :

• ( nauji “^įsvęį 
o .tu'oįnet .padidin

darbuotis

vių kalba, bet jie netarnauja: 
darbininkams, negina darbi
ninkų reikalų. Darbininkiški 

i laikraščiai yra “Laisvė,” , “Vil
nis” ir “Darbininkių Balsas.” 
Aš nerašysiu atskirai kuopoms 
laiškų, bet parašau į “Lais- 

v,” todėl kad stoka laiko. Aš 
<L Šaltenis raportavo, kad i nežadu daug, bet savo kvotą

’ Pastaromis' dienomis čia bu
vo daug juoko. 'Tula' liėtuVė 
pasigėrė ir sukėlė1 didelį' Ter
mą. Ją kitaip negalimą būvo 
numalšinti, khip tik i rėikėjo 
pašaukti policistą? Bet'-hlote- 
•ris labaL dikta, tai poliėistaš 
irgi turėjo prakaituoti; pakol 
ją parmetė ir <.surakinojKa* 
da> ją parmetė; tai: tiiojaus ir , 
.užsėdo’ ant įjos. iMdteris! prai i 
dėjo spardytis ir publika gari 
pžiai pasijuokėm .; . 1 1 ; ,

Vienas' Vyriškis praeidamas 
pastebėjo, kad poličistas netu-' 
ri teises ant moteries sėdėti,' 
tai ir j į": pašaukė teisman ir-, 
teisėjas nubaudė dešimčia do- 

ą lėrių. i .

Baigęs Philad,elphjjos muzikos koą^ 
.servatorija, duo.dk lekdijas ant ’ siriui' . ' T 
kos. Neįpintieji, kadj’Usų vaijkpi bū- r r/”* 

(:tų gerais. smuikininkais, kreipkitės i . .'J 
rfiane .o1 .gausite tikrai profesionalų 7 V» 

rpagėlbą. Kreipkitės šiįo jantraiur. t
3120 Chatham Street • > i M

PHILADELPHIA, PA. i . i- ■ 
' Seredbmis ir. ketvergais:' ; <1 M 

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

>*-r

Nuo Krosnos Cilto.

f. i L V

1 VEB^b 1 ■ / S

reikalams $890. Kuri kuopa kai išsiuntinėta ir pažymėta, L.D.S.A. 130 Kuopos Auka
galėtų susilyginti duosnumu? katrą dieną rengti prakalbas.

PraPlačiai kalbėta i vajaus klau- Kalbės drg. R. Mizara. __ _
1 simu. Nutarta duoti tris dova- džia 7 d. lapkričio. Jeigu to- 

n^s iš apskričio iždo. Nutar-jkio laiško negavo kuopų raš-

“Vilnies” ir “Laisves” 
Piknikui

“Laisvės” No. 229, Detroito 
į” ir “Laisvės”

io apoAiitiŲ i/iUU. n u veli - i r\ i v laionu nu^avu Auupų ido" v

ta^rengti drg. R. Mizarai pra-| tininkai, kreipkitės pas A. Va- žiniose, “Vilnies
kalbų maršrutą, Taipgi pla-jlųną, 
čiai kalbėta apie “Laisvės” i Pa- 
vajų. Tuo- klausimu priimta' 
rezoliucija. Nutaita paaukoti į 
iš iždo sekantiems tikslams:’ . . 
Lietuvos politiniams kaliniams,' 
$10; Agitacijos Fondan, $10;' 
audinyčių streikieriams New. 
Bedford ir iFall Rjvęi;, Mass., 
$15, * ir ant ,yietoq surinkta 
$15.90, viso $30.90. ; ; ;

Sekanti draugai aukojo: J. 
šaltęnis, K. Barčienė, A. Vins-

—,, „i ..... •... ■ , ..i

- Pasitarki! su Dr. Zins ■
- ' Specialistu i : ’

Tūkstančiai' vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai' išgydyta

t r ‘Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nejusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo; Odos, Skilvio, Abeino Nu-> 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
jvairių ligų. į ; j

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI ;» • . ' f

Specialistas su 28 Meti^ Patyrimu 
1 Mano kainos prieinamos

' PASITARIMAI ’
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16th Sį N. Y.

Tarpe 4th iAve,‘ ir Irving t*l. t :
Valandos: 9 iš r Į t o iki 8 vakaro 

Nedaliomis: 9 iki 4 pp pietų

Gana švelnus bile kam67 Eno St., Plymouth, pikniko komisija išduoda to 
'A. Valūnas. pikniko] atskaitą ir pažymi, 

. kas kįeįk aukų surinko, kas 
i kiek a,ukojo ir tt. Priėjus prie 
LpSA.jl30 kuopos, pasakyta, 
kad 1 aukojo gausiai, bet; kaip 
ir ką aukojo, nepasakyta.' 
Man atrodo, kad LDSA.i 130 
kuopos duka taipgi velta svie-: 
to žiniai, už tai aš aprašysiu 
ąpie • ją. Nedarau kįomįsįjai 
užmetimų, kad ji sužiniai ig- 
p^rdv.o mūsų auką, nes žinau, 
kad jįf darbas būvo perdidelis 

.šytam

A. Valūnas

PITTSBURGHAS 
IR APIEUNKE

•kas, S.■ Vinskevicia, J. J.ęj^ 'prie' sienos.
B^plavlčius,1 J. Lavas; J. Simai
tis, J. A. Samulėnas po $1; 
J. Gaigauskks, J*.1 Katilius^, A. 
Rudis’, N. Jbnūška, V. Tdraš- 
kienėj M. Jbnuškienė,' F.! Ar- 
bačiauskas, J. Karaziejus, C. 
Tamošiūnas, J.' Petriką, J. 
Rumšą, J. Vajatka,' J. Skliu
tas, A. Tarašk 
kių surinkta $40. Viso $15.90.

Išrinkta komisija surasti bū
dus, kaip atlyginti drg. K. Ba
rauskui seną skolą. Nutarta, 
kad apskričio komitetas atsi
šauktų į kuopas del sušelpimo 
drg. Karsono. Ant vietos pa
rinkta aukų del drg. Karsono. 
Aukojo: J. Šaltenis ir S. Vins- 
kevičius po $5; K. Barčienė, 

*N. Jonuška, J. J. Buslavičius, 
Jii uškiūtė, Lavas, J. Lukaš, 
Yaratka ir Šimaitis po $1; J. 
Galgauskas, J. A; Samulėnas, 
P. Niukas, J. Mačėnas 

j centų; smulkių $2.75.
i $23.25.

Sekantiems metams į 
tetą ’išrinkti: A. Taraška, M. 
Karsohhs, J. Šimaitis, K. Bar
čienė, K. žinskienė, A. Samu
lėnas ii J. LaVas.

po 50c; stnul-

po 50
Viso

komi-

SPAUDOS KLAUSIMU

ALDLD. VII ApsKričio kon
ferencijoj,. laikyto) ’2Š d. rug
sėjo, 37‘6 Broadway; Šo.' Bbs- 

I ton, Mass., nutarta; kądf kiek
viena ALDLD. kuopa išrinktų 
sava agentą gavimui “Laisveiy 
navfjį skaitytojų per agitaci- 

j jos mėnesį. Komisija.
L, • » . • į . * i /

VAJAUS KLAUSIMU 
.’ REZOLIUCIJA

'wtf/DLD. VII Apskričio kon
ferencijoj, laikytoj 23 d. rug
sėjo, 376 Broadway, So. Bos
ton, njass., nutarta, kad kiek
vienos kuopos nariai stotų į 
darbą del gavimo daugiau na
rių, nes agitacijos mėnesis 
yra geriausias laikas gavimui 
tląujų narių, tik reikia padir
bėti, o pasekmės bus geros. 
Tat viąi į darbą. VII Apskifi- 
tys paskyrė tris dovanas. Kat
ros kuopos gaus daugiau nau
jų narių per spalių mėnesį, tos 

, laimės dovanas. Pirma dova
na $5, antra $3, trečia—$2. 
Taigi, Visi į ^dar^ą.

Komisija.

Leebell. Ėolrpilėj ^užeidė vie
ną, darbininką lietuvį, Trokas 
važiavo, ipno (duris,-, o jis sto- 

!vėjo tarpduryje, ir jį prispau- 
. Sakoma^ kad, 

Nulaužė šonkaulius ii- 'pėrškėĮė 
žandąkaulį. .Vieni sakų, kad 
jau sužeistasis numirė, • o . kiti 
tvirtina, kad -dar gyvas ir. pa
sveiksiąs; ’ : • . '

Cąrnegie Rolimiliš Co. jau 
užbaigė dirbti £1 ' d. rugsėjo 
ir dirbtuvę visai išgriovė. Da
bar ją perstatys del kitokios 
išdirbystės. Daug darbininkų 
paleido iš darbo. Dabar 
Pittsburghe darbų nėra, tai pa
leistieji negali nei gauti ir ne
žino nei ką daryti. 'Tarpe tų 
darbininkų didelis nusimini
mas, nes pirmiau dirbdami vos 
tik pusbadžiai v galėjo gyventi,, 
nieko nesusitaupino, o dabar, 
pasilikus be darbo, stačiai ba
das į akis žiūri. Yra daugelis 
tokių darbininkų, kurie šioj 
dirbtuvėj išdirbo po 20 metų 
ir daugiau, o dabar neteko 
darbo ir jau seni, kitur darbo 
negaji gauti. Reikia pasakyti, 
kad iš jų pirmiau kai kurie di-

viras J smulkmenas' ; 
. ; tDBA. 130 kudfu 
sų’inklime rugsėjo 6 d. rūpes- 
'tingaį svarstė, kaip gerįąųsiąi 
pasidarbuoti mūsų spaudos 
piknike. , Ant galo nutarė su
sirinkime parinkt aukų ir iš 
jų nupirkt miltų ir kitų reiką- 
jingų daiktų ir iškept “keksų.” 
Aukįų susirinkime sumesta 
$2.5j6, vėliau gauta 75c. Į ko
misiją apsiėmė šios draugės,: 
Kubilienė, Dulkienė ir Joni
kienė, Subatoj, prieš pikniką, 
komisija suėjo pas drg. Dųb 
kienę, kuri aukojo gazą ir ko
misijai pietus. Dar atėjo ir 
drg. Dargienė pagelbėt kom. 
ir sujieškojo (pasiskolino) 
samovarą arbatai virtį.; Komi
sija. sušilus dirbo per dieną. 
Visas iškeptas “ausukes” ir 
“kėksus” į pikniką nugabeno 
draugės Dulkienės draugas.

Nedėljoj, rugsėjo 16 d., ta 
pati komisija, išskyrus drg. Jo
nikienę, nuo pat atidarymo 
pikniko per visą dieną dirbo 
už baro, nors tik buvo apsiė
mę savo iškeptus “kėksus”

i

*Z>HESTERFIEI.D cigaretai i yra Svel- 
( n^s J. . nei ^maėkūs, nei čiurkštus. ■ 

Chesterfield cigaretai turi charakterį 
... jie nėra nei nusistelbę, nei besko* 
niatj , t . tf j ,),,• > t : ' 1 ‘ 1 '

Tabakai Chesterfield cigarętudse yra 
suderint), sumaišyti iir, taip sakant, ?

> jie patenkina
kryžiavai permanyti ^skirtingu būdu,

■ negu : kiti cigaretai, ir 'tas sumaišymas 
pagali būt kitų nukopijuotas! 1

Jie yra ŠVELNŪS . . . taip.^švėlnūs' 
bile kam . . . o vis'(įeito J . . jie 
PĄTENKINA. -L'' *

t‘G V

4 i

! GARSINKITĖS 
.■ ■ . i “LAISTĖJE”. 1

4 T

■ 4 ‘ . . ■ . ■ • | , i ■■ .■■■■,, . į • . .. ■ |A,: • > 1 •’ i .1 . r1 p; •.| .t,. j * ■<
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Po Gaisrui Išpardavimas
• -  /. . *' 1—2  j . 1 . ’ i* * • . < ’ . < 1  * 1 t \ y t

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Htif

džiavosį, jog jie seni darbinin- t. ,, 
kai i ir turi tinkamesnius dar- parduot. LDSA. 130 'kuopos 
bus, .0 -dabar atsidūrė ant gat- auka turėjo nešti pelno suvirš 
.vės ir priversti badauti. $15. 'Tai taip pasidarbavo

■ Gąpiegie Cę. vieną šayo LbSA. 13() kuopa “Vilnies” ir’ 
dirbtuvės ą^yrių. kur bąčkojns ‘‘Laistės”’ 'piknikui. ! '•
ĮanViia dlrnn ncrValX i ClMnl Aja■*' /Ia/IuvU-' <»vSW<i
valstiją. : Pąrbinįnkų dalį ir^i 
ten lįųąiuntę. ( ^et siuntė; t|k 
tupįs, .kurie jaippf stiprės,. K0- 
ripįiejiį važiuoti.turėjo eiti paą 

.kompanijos ^y^ytbją,.kuris 
juos išegzamįna’vo' ir jeigu su- 
raq0 sveikais, ,tai išdavė pa
liudijimus, kad gąlį važiuoti. 
Senesnių, kaip 45 metų,’ ne
siuntė ir gydytojas nepriėmė.

. Vienas darbininkas, lenkas, 
66 metų amžiaus, toje kompa
nijoje išdirbo 30 metų ir /da
bar pasiliko be vietos, žmo
gelis sąkėsi eisiąs pas advoka
tą ir reikalausiąs, kad kompa
nija jam mokėtų pensiją, nes 
kitiems seniems darbininkams 
mokanti. Ar ką laimės, tai 
klausimas, bet nuėjęs pas ad
vokatą irgi Bar užsimokės1. “ 

Keli darbininkai* jau sugrį
žo iš Ohio valstijos, nes &pši- 
džiaugė' darbu. 1 1 Kpmpanija, 
perkėlus i tą sa.V.o skyrių, viską 
užvaldė:—jos sftubę^,. jps įsteig
tos krautuvės; |r u^t viską labai 
brangiai. lupa, Ąp^rt tp, ji 
turi pąstaČiiis Bažnyčią,' turi

yės ir priversti badauti..
■ Caįęnegie Co. ' ’

lankus dirk’d,, perkelį j* Qhiq ?'-.‘!6ią'’;Jhbriu:/ dadurt Hniitipą
pąrėiškimą LD$A. 17 kuopai, 
Detroit, Mich. ’! AtČiha' vajaus 
mėnuo. Pereitais z metais717 
kųępa pasiėmė abi pirmąsias 
dęyanas. Kaip matyt iš pra
nešimų, kad ir šį'metą ta kuo
pa nemano savo titulo kitai 
kuopai pavest, bet. . . ’ Pereitą 
metą dirbote gana smarkiai, 
bet šį metą išanksto pasakau, 
kad turėsit dar didesnę armi
ją suorganizuot. Miegantį 
zuikį lengva pralenkt. Perei
tą metą jūs mus pralenkėt, 
bet šį metą ir mes nemiegosi
me; jūs turėsit kur-kas .grei
čiau bėgti, jei norėsit lenkty
nes laimėt.

Apie mūsų planus nieko, ne
sakysiu, nes, kaip matau iš 
“gazietų,” tai 17 kuopos ve
teranas drg. Demskienė jau 
rengiasi skaitytojus ir į nares į 
kuopą gaudyt. O ji labai gud
ri i ir gali mums Šposą jškiręt. 
Pažiūrėsime, ar tik. šiemet vė
jukas neatpleyėsuos ( į Ham
tramck, Mich, '

Hamtramckietė. j

LIVING ROOM SUITE- BED ROOM SUITE - DINING ROOM SUITE 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE BOX - KARPETAI IR T. T.

' * 1 : 1 1 •

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

MACYS BROS. FURNITURE CO.
• ' - • 1 '' .ilk- Į ii ■'. f <> 4 , j . ! . - | ą.!. I ( t. , ' .i j i f 11 t l . • . i • /

198-200 GRAND STREET

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir
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Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

DEL NAUJŲ FORN1ŠIŲ, NAUJAS STORAS

Brooklyn; N. Y.

Brooklyn, N. Y<

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

!. i

2372 i : i
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464 Grand Street arba 203 Grand Streęt Extension
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Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro
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(Pabaiga)
, C. K. sako, taip yra. #Is kairėjimas dides

nis, negu kada nors nuo La Follete judėji
mo laikų. Jis vis didėja, tačiaus kol kas 
Greenai ir Wollai dar vis turi didžiumą dar
bininkų klasės po savo įtaka. Bedarbė pa
sireiškė, ir ją Partija moka išnaudoti. Daug 
buvo sakyta apie dešinįjį pavojų. Mūsų 
Partija kelis metus kovojo prieš dešiniuo
sius nukrypimus, o šių dienų opozicija tik 
karikatūrą padaro iš savo kovos ;prieš dešb 

? ruimą. Mūsų Partijoj esame pergyvenę ke
letą laikotarpių. Pirmutinis buvo t. v. ult- 

. ra-kąirysis laikotarpis, kuriame tas pats d!.
Caiihčh' norėjo išmesti ’iš Partijos 5,000 
darbininkų, kad jie> jo supratimu, buvo per- 

' daug kairūs. Mes to neprileidome. Antras 
perijodas — dešinysis nukrypimas — 1924- 
1925 metais—kuomet Partijos viršūnės sto-

• vėjo Lorė-Fosteris-Bitellmanas. Vadovau- 
- jant dabartiniam C. K. mes matome mūs

Partiją virstančia tikra bolševikiška Par-
• • - tija. Reorganizavome Partiją ant bolše

vikiškų dirbtuvių branduolių pagrindo; pa
kėlėme teoretinę narių lygmalą; šiandien 
mūs Partijos 47 nuoš. narių priklauso dar
bo unijose, o kada paėmėm jos vadovybę 
—tebuvo tik 32 nuoš.; pradėjome kampani
ją už suorganizavimą neorganizuotų; pra-' 
dėjome darbą tarpe 'negrų masių; vedėme 
ir tebevedame griežtą kovą prieš oportu
nizmą, etc. Be kitko noriu atsakyti ke
liais žodžiais d. Lozovskiui. Jis kaltina 
mus sudaryme .bendro fronto su Vokietijos 
Partija prieš Profinterną. Bet tam neturi 
nei vieno faktelio. Drg. Lozovskio vaizduo
tė dirba viršlaikius. Visi d. Lozovskio pri
metimai mums neparemti faktais, neteisin
gi. Kodėl jis ant mūs taip pyksta ir pei 
kelius metus veda prieš mus kovą?? Vei
kiausiai todėl, kad mes kovojame už tai 
idant būtų pakeista T. U. E. L. programa 
kuria einant, negali įstoti į Lygą darbinin
kai, kurie visų pirmiausiai nepritaria pro
letarinei diktatūrai. Kėngresas neprivalo 
klaidingai suprasti pądėtį. , Mes neleisime 
frakciniams ginčams viešpatauti mūs Par 
lajoj- Prieš dešinumą kovojome ir kovosi 
me, ir todėl prašome, kad Kongresas at
mestų mums daromus dešinio nukrypime 
primetimus.

Kalba drg. Brand (iš Lenkijos):
Nors vidujiniai mūs Partijos kivirčiai 

likviduoti, tačiaus, mažumos draugai dai 
vis nenusiramina. Drg. Bucharinas teisin
gai pastebėjo, kad mūs nusistatymas yra 
teisingas, Partija daug ko atsiekė ir kad 
tie skirtumai, pasireiškianti tarpe mažu
mos ir didžiumos, yra labai menkučiai. 
Pereito j Partijos (IV) Konvencijoj didžiu- 
miečiai netgi balsavo už mažumos kandi
datus į C. K., bet mažuma skirtingai į da
lykus žiūri. Visame kame kaltina C. K. di
džiumą dešiniuosiuose nukrypimuose. Mes 
neprieštaraujame savitarpinei kritikai; 
prisipažįstame prie klaidų, bet drg. Lens- 
kis, kuris vakar čia kalbėjo ir jo pasekėjai 
ne draugiškos kritikos siekia, ale veda ko-, 
vą prieš visą Partiją.

Kalba d. Ercoli (iš Italijos):
Aš manau, kad tos paklaidos, kurias 

padarė Kominternas ir jo sekcijos paėjo iš 
nevisapusio padėties analyzo. Drg. Leni
nas IV K. L kongrese pasakė: “Šiandier 
svarbiausiu darbu prieš mus, rusus, ir vi
sus kitus, stovi: turime studijuoti ir mo
kintis.” Šituos žodžius privalome atsimin
ti* visuose savo darbuose, Išanalizavimas 
pilnai esamosios padėties, tai nereiškia kai
rumą arba dešinumą. Kapitalizmo.- ^riti
mas jieina tiesia linija: jis zigzaguoja. Pa- 
imkirti Italiją. Ši šalis jau du metai kai 
randasi kiizyįj, kurfc dar vis ją tebegrau
žia. Tas pats galima pasakyti ir a^ie kU 
tas šalis. Ne visuomet fašizmas atstovau
ja visą reakciją. Kai kada gali būti didele 
reakcija be fašizmo formų. Panašiai buve 
Francijoj 1924 metais. Tūli draugai tuo
met sakė: “Atėjo fašizmas.” Tai buvo ne 
tiesa, ką paliudija dabartis. Komunistų 
Internacionalo svarbiausiais darbais turi 
būti: kova prieš karo pavojų, nepaliaujama 
kova prieš social-demokratiją ir dešinįjį 
nukrypimą.

Kalba d. Bennet (iš Didžiosios Britani
jos): ' , 4

Imperialistų palaikytojai, Britanijos 
* rąformistiniai vadai tykoja įsisukti į prqfe-

rtfHl

t sines sąjungas kolonijose ir jas sulaikyti 
* nųb^kovos r prieš Britų imperializmą. J Jie 
4Mp;sUtąrtis su. Indijos profesinių tsąjuin.r’ 
badais* ir ‘iitfnčia1 savė žmones į Pietų^Af

.. ■ r - r- --------------
ką.; Visur reformistinių vadų tikslas vie
nas ir tas pats: kova prieš komunistus ir 
kairiosios krypties darbininkus.

Kalba d. Mikolos ,(iš Sovietinės Ukrai
nos) :

Negalima praeiti nepasakius apie Pil
sudskio valdomu Lenkiją, kuri su kiekviena 
diena vis labiau > labiau tampa imperializ
mo instrumentu prieš Sovietų Sąjungą. 
Ten sukoncentruota visos Francijos ir Bri
tanijos pajėgos. Vartais į Sovietų Sąjun
gos įsiveržimą bus Vakarų Ukraina ir So
vietų Ukraina, kuri jau ne kartą buvo te- 
riota imperialištų, puolančių į pačią širdį 
Raudonosios Respublikos—Maskvą. Šiuo 
tarpu Lenkų armijoj randasi apie 300,000 
ukrainiečių iš Vakarų Ukrainos. Pilsuds
kis negalės užpulti ant S. S. S. R., jei jis 
neapgaus Vakarų Ukrainos masių. Bet jei 
Vakarų Ukrainos ir Lenkijos Komunistų 
Partija mokės gerai darbą pastatyti,, tai 
Vadavos imperialistai to nepasieks. Va
karų Ukrainos komunistų eilėse buvo pasL 
rodę išdavikų, nors dabar Partija apvaly
ta, ir vėl pastatyta po Komunistų Interna
cionalo vėliava. , ‘ s

Kalba d. Reiman (iš Čechoslovakijos)
Pralaimėjimas “Raudonojoj Dienoj,” 

kuri buvo suruošta mūs Partijos Čechoslo- 
vakijoj, rodo, kad pas mus daug kas taisy
tino. Anot d. Bucharino, legalizmas kelia 
dideles painiavas ir Partija dar nepamato 
to pavojaus. Mū$ Partija nebuvo pakanka
mai veikli, nepridabojo savo visos mašine
rijos ir todėl apsireiškė tas pralaimėjimas, 
kuris bus ne paskutinis, jei netaisysim sa
vo klaidų.

Kalba d. Tittel (iš Vokietijos):
Kalbant apie kovą prieš reformizmą, 

prieš kurį kovoti privalome pasirįžusiai, 
tenka priminti Vokietijos socialdemokratų 
partiją. Tai viena iš reformistų didžiausių 
tvirtovių, kuri turi apglėbusi nemažą skai
čių darbininkų. Kairieji socialdemokratai 
tik frazes kairesnes tevartoja, o darbus 
dirba tokius, kai ir dešinieji. “Kairieji” 
greičiau apgauna darbininkus. Kuomet 
darbininkų masės kairėja, tai ir jų frazės 
kairėja. Mūs Partijos vadovybė dažnai 
šlubuoja, ir svyruoja. Ne vykino Ešseno 
Kongreso priimtų tarimų. Prisipažįstu, 
kad ir aš dariau klaidų, nukrypdamas į 
vieną ar kitą pusę. Bet Partijos tarimams 
/išuomet pasidaviau, juos gyveniman vyk- 
Ižiąu ir vykdinsiu. Vidujine kritika reika
linga. ’ ■ > •

Kalba d. Billoux (iš Francijos):
Draugai! Vienu iš svarbiųjų ,mūs už- 

iavinių—Jaunųjų Komunistų Internaciona
lo pridabojimas ir jo auklėjimas. Daug at
siekta kai kuriose kryptyse, kas liečia jau
nųjų komunistų darbuotę, bet dar daug 
stokuoiame. Išsiaiškintas ir pastatytas 
liškesnėje šviesoje anti-militaristinis dar
bas. Tūlose Partijose turėjome vesti gan 
griežtą kovą klausimu darbo armijoje. 
Reorganizacija buržuaziniuose kraštuose 
militąrinio aparato verčia mus labiau pasi
gilinti į jaunųjų socialdemokratinių orga
nizacijų roles.

Kalba d. Mahmood (iš Indijos):
Draugai! Indijos jaunųjų darbininkų 

judėjimas atsidūrė naujoj krypty j, suorga
nizuodamas “Nawjawan Bharat Sabha” 
(Indijos Jaunųjų Susivienijimą), ir pana
šias organizacijas. Iki 1925 metų Indijos/ 
jaunųjų judėjimas pasireiškė tik studen
tuose iš vidurinės klasės su grynai nacio
nalistinėmis tendencijomis. Gera dalis, 
jaunųjų buvo prisidėjusi prie Gandhi anti- 
kooperatinio judėjimo 1920—22 metais, bet 
pamačius kur link jis nuves—nemažai grie
bėsi prie kitos kraštutinybės—terorizmo. 
Indijos jaunųjų judėjimas turi,pradžiąJdar 
1905 metaįs, kuomet studentai, ir kitos ori 
^anizacijbxS išstojo prieš Britus su boikotu 
•iž atskyrimą dangalo. Šiub tarpu prasi
dėjo darbininkiškas judėjimas. Sugrįžo iš 
Maskvos mokyklų jaunieji darbininkai ir 
nradėjo darbą statyti į tikrąsias vėžės, ne
žiūrint vyriausybės aršių puolimų. ,

(Kalba d. Herwik—Lenkijos; seka vi
sa eilė pasveikinimų—sveikina VI Kongre
są atstovai nuo darbininkų organizacijų; 
skaitomos telegramos iš viso pasaulio; tar
pe kitų—telegrama nuo vieno Graikijos lai
vo įgulos—jūreivių, etc. Po to seka vėl de
legatų diskusijos, kuriose dalyvauja dd. 
Opi tš—V okieti j os, Grunbaum—V akarų
Ukrainos, Schonfelder—Austrijos, Mickevi- 
Čius-Kapsukas—Lietuvos, Tschen-Kuang— 
Chinijos, Kortschik—Baltarusijos, Bene- 
dikt—Austrijos; jie ir kiti daugiausiai lietė 
kai kurių atskirų partijų „vidujinępadėtį 
arba dalykus, paliestus kitų" kalbėtojų.1 Po 
jų 16-toj. sesijo'^sjkė prakalba d. Bųchari- 
ąo,'t kurispa,įdarė atatinkamas išvącĮas iš 
pareitųįdišku^nų. į Kitos sesijps buvo ųž- 
įpj^Gs '^itų j diepdtvarkės į punktų , nagrinės
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DETROITO ŽINIOS
Iš T.D.Ą. L. Sekc. 46 Kuopos 

Veikimo
Kuopos susirinkimas buvo 

23 d. rugsėjo. Narių į susi
rinkimų nedaug atsilankė. 
Nors jau vasaros karščiai pra
ėjo, bet draugai dar vis ven
gia susirinkimų ir nežinįa, 
del taip daro.

Nors susirinkimas buvo 
skaitlingas, bet visgi buvo
kalbėta daug svarbių reikalų, 
liečiančių organizacijų. Nu
tarta pradėt platesnį veikimą.: 
Pramogų rengimo komisija ra
portavo, kad jau rengiamasi 
prie perstatymo kokio nors 
veikalo trumpoje ateityje: 
Taipgi spaudos pikniko komi
sija davė raportų (piknikas į- 
vyko -16’ d.i rugsėjo), . Iš. ra
porto pasirodė, kad piknikas 
nusisekė visais atžvilgiais, ir 
pelnb' liko mūsų daikraščiaips 
apie penki šimtai' dolerių, ,ku
ris tapo padalintas po tam tik
rų dalį -“Vilniai,” “Laisvei,” 
“Darbininkių Balsui” ir “Daily 
Workeriui.” Kuopos valdyba 
raportavo/ kad turėjo pasita
rimų su ADP. LF. 8 kuopos 
valdyba, kad subendrint pa
rengimus su TDA. L. Sekc. 46 
kuopa. Nutarta, kad abi šios 
organizacijos rengtų, bizniškus 
parengimus kartu. Taipgi da
vė raportų komisija apie iš
važiavimų į Bab-Lo Parka, ku
ris įvyko 25. d. rugpj., ben
drai su APLA. 47 kuopa ir ku
ris davė pelno $23.60. Pasi
dalinus abiem kuopom, išėjo 
po $11.80. TDA. L. Sekc. 46 
kuopa savo dalį, $11.80, pa
aukojo kovojantiems Lietuvos 
darbininkams prieš fašizmų. 
Tai pagirtinas darbas, kad ši’ 
organizacija visuomet gelbsti 
kovojančius už laisvę ne tik 
Amerikoj, bet ir Lietuvoj ir 
visur kitur, kiek tik išgali.

Tai matote, draugai ir drau
gės 'darbininkai ir darbininkės, 
kaip svarbi ši organizacija ir 
kaip reikalinga joje prigulėt, 
darbuotis ir ręfnt. Taigi, drau
gai ir draugės,’ kurie ! priklau
sot, lankokite susirinkimus ir • 
veikime visi kartu. ■' Neužten
ka yįenj to, kad į kelis mėne
sius karta ateinant į susirinki
mų užsimokėti duokles. O 
kurie dar nepriklausote, bet 
atjaučiate bent kiek darbinin
kų judėjimui ir esate nepaten
kinti šia supuvusia tvarka, 
stokit į TDA. L. Sekc. 46 kuo
pa ir dirbkime visi kartu už 
laisvę visos prispaustos liau
dies. Kiekvieno lietuvio dar
bininko ir darbininkės parei
ga būt šios, organizacijos na
riais. Susirinkimai būna ket
virtų nedėldienį kiekvieno mė
nesio, ant 24th St. ir Michi
gan Ave., draugijų svetainėj, 
10 vai. ryte.

J. F. Bacevičius, 
TDA. L. Seks. 46 Kp.-Kor.
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atnaujins prenumeratas, tiems kaina $6.00 metams ir, $3.00 I

Loriirier ir Ten Eyck Sts., Brooklyn, N. Yi
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JIS TĘSIS VISĄ SPALIŲ MĖNESĮ

Tuojau stokite į darbą rinkimui naujų prenumeratų. 
Darbuokitės skubiai ir pasiimkite vieną iš šių dovanų:

apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo skelbimų. / * . r .
NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK

NAUJIEM SKAITYTOJAM ,
Kurie ; _
pusei metų. Brooklyne $8.00 metam ir $4.00 pusei metų.

Visais Reikalais Rašykite

Laisves Vajus Jau Prasidėjo

Pirma $50.00, Antra $35.00, Trečia $25.00 
Ketvirta $15.00, Penkta $10.00. ir Šešta $5.00

------------------------------------ -------------------------------------
1 5 • : ; • , < -i ' ■ • f į j • ;

,. dovanas du'ocĮa greątneckįečiai) •. 
j . c •• ■ • » I ) ' i < • : i ■ i

VAJAUS MENESIUI “LĄIŠVESr PRENUMERATA

$5,00 Metams ir $2.50 Pusei Mėty'
Brooklyne $^.00 Metams ir $3.50 Pusei Metą

J I I ■ , ■ . i '■ . . I > ■ • ; i. 1 > ' ■
šiuomi Vajum;duodama daugiau progos kontestanUms.pasiekti augs* • 
tesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skelbimus < 

' ’ ‘ . • ir už parduotas knygas. . . ■ -

Už Aplaikytus Pinigus už Naujas Prenumeratas, 
Knygas ir Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę

($5.00) Bus Skaitome Vienutė (1).
Taigi,

1„U. \
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į Pranešimas Visuomenei ,
f Kas' :su AngelP Bieliausku biziij 
■ darysit, tas niekados nbsigTau- 
I din šit. Aš parengiu su naujausioj . 
i mados parengimais, "(luodu viską,
• kas tik reikalinga del ‘šermenų, 
į Per.! mane galit pasilaidot tik už 
| $150.00—pilnos šermenys.
• Ateikit ir persitikrinkit, tai ta-j 
įda pamatysite ir kitiems pasaky-! 
| site. Manau, kad būsite užganė-į 
? dinti.

LIETUVIS GRABORIUS
; i J

j .j J- • i i . '
Nęrįntiejf ^įge-.nl 
riausio patar
navimo ir ' už 1 
žepią kainą nu? 
liūdimo valan
doje, šaukitės/ 
ipas: • ’ -

: / . , DAKTARAS
JOHN S. STANE
Valandos-: rytą, t

> ‘f I > -3-3 po -lyetą ,
■ 6-8 vakare

: Neciėliomiš pagal sutarti.
•’ ' ' 1 799 Bank Street

’ (Virš Banko) /fLil
‘ ‘ : JTel. 7806-2

, WATERBURf, CONN. J M

T

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
. 162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. ,

Rezidencija:
313 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

B

s

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL DIRECTOR 
GRABORIUS 
Notary Public 

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. .

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

&

DR.A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRU

Specialistas del visų ligų ir; o 
racijų: Akių, Ausų, Noriais' 
Gerklės. Naujausi Diagnoso 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park Ir' Lexington Area 

NEW YORK CITY X

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 
8 P M Nedaliomis 10 tiri « L
■■ ■ .....................   ■ I ................ h...........

VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose , ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenįmo, 
balsuos už; savo kąndidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Fpšter. Vienok vi
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai hera f skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—'JONO Ciga
rai, to.del kad jio‘labaį, malonus ,ir 
rūkant puikiai ■ kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai getą cigarą.” 
“DŽIAN”'Cigaras tik 10 centų ,ir yra 
geriaįusiąs Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

I i • Todėl, draugai
k darbininkai ir

p r o g r e s y- 
'• viški ' biznieriai, 

no tik Brookly
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi- 

' sur reikalaukite
R e s t a u f- a- 
cijose, Užeigose,

• . Kliubuose, dn^
John Naujokas Balių ir Storuose 

bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiem^ zmongrps, ) daug ar mažai, 
vis įtiek.< ir lesąs Apmokame. Nor's 
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:

I

s

v •

>

J TEN

Iš 18,000 žodžių
Tuęjaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esantį jis bus jū^ 
sų Iriausias pagelbėtojas;

ųrjetelius ir 'draugas? ‘
. ; -i KAINĄ $1.25c ( j

. ’' “LAISVĖ^' ■ ' - <
46 'fen tyik St., Brooklyn, :N. Y.
‘ ! 1 * ‘t' < i > .

INSURANCE i ■!
Pranešu visiem savo kosti 
ir pažįstamiem kad ai a 
šok};darbų appraudos nuo 
ir nuo visokių nelaimių,..taipgi, • 
tomobilius inšiūrinu ir taip tolio 
Atlieku, darbą ikuopuildausUI. 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankį 
su viršminėtais reikalais, o tud« 
si, kad būsit užganėdinti

JOSEPH, DMAVAiXi
;i / (DOBROW)

888>Gran4 St„ Brooklyn. Nį 
I’ < • 'Telephone: Stagg 88611

* i j f

SKAITYKIT IR P
} KIT “LAISVI

7

IR IŠ LIETUVOS i
PER / HAMBURGĄ ' ’

Mūsų ' Populiariškais Laivais

NSW YORK, ALBERT BALltW, 
HAMBURP. DEUTSCHLAND, 

RESOLUTE. RELIANCE. 
CLEVELAND.

WESTPHALIA. THURINGIA

New Yorko j 
T^^^Kaunų ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA KLESA

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valęis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del t perimto Sir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York 

.—...i______________________________ i___ u

DETROITO LIET/TviV DARBININKŲ APTIEKOS 1 
čia randasi dvi Uętuv^os p.pt’«koa, kuriose galima pirkta ejeH J 
tus daug prieinamesne ’'aini: negu kur kitur dabartiniu ’Ei*- "

A. M. KIŠHON. Aptiekorius Savininkas
8781 JOS. CAMPĄU AVĖ., h 1046 CHENE ST., DETROIT

Automobiliy Mokykla Praktikos painokos išardyt, aut 
syt ir sudėt visokius motoJ^Į^ 
apie elektrą, važiavimą antWl 
kių kainų mašinų ir ant 
Pilnas kursas šoferio-Mecaaiuū 
kur vedą lietuvių ir anglų kali 
gerai žinomas ir per 16 metnjB 
tyres instruktorius L. TIKNE1 
ČIUS. Mokykla atdara nuų 3 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki L 

QB" NEW YORK AUTO SCHQ!
. 228—2nd Ave., cor, 14th St., JK

;rt
iW,

Y

<

'< r A



Puslapis PvnBas 
i ___ •/___ k

SCRANĮON, PA.

kienė, W. Bukavičius, j. Kas-i korespondentas, gali gerai ži- 
paras, J. Belskienė, P. Galinis,Inias paduoti ir straipsnius ra

šyti, bet nieko pastaruoju laiku<0 Bagužis, S. Jeskelevičius, T. inePara^°* Antras, Miškinis, ku- ‘>4'21.5 — ___— T X-_ - ’i.’ TA _ c* m>nli vmi ah zxlr 1 t O i <*n ciirti i

“I|Iokykla su Reputacija

J. Lažinskas, Z. Akstinas, T. 
Marčiulionis, J. Kundrotas, S.

rašyti ir ge- 
Bet Miškinis

Trečias V.
taipgi gali

do, tai reikia pasakyti, kad čia 
apsileidimas. Drg. L. Jonikis, 
senas literatūros platintojas ir

kojo po $1: J. Grybas, J. Bo- 
cenowski, J. Stankevičius, A. 

j Garliauskas; po 50c: E. Davi- 
I donis, F. Aibikas, T. Kązlaus-

ir fašistų bei 
žmonių, tą| : b 
kiek teisingiau.

AMERICAN 
’ AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177,0474 •

Vteminkasį ’Spalių 9, 1928

PASTAROS K S F 'A ‘ Aukų rinkėjos R. Gai- ną ir suteikti žinių mūsų ląįk-
.B/iMirUJIJiJ W L. *l»(nienė ir S. Gardžiulienė. Au- raščiams, o visai nei nepasiro-

1439 South 2nd Street

Bell
Keystone

TELEFONAI:

IR BALZAMUOTOMS

I APSKRIČIO SUVA 
.;;: ŽUVIMO

Perskaičius pereito SLA. I 
Apskričio suvažiavimo proto
kolą, pažangiųjų delegatai 
reikalavo, kad protokolas, kai
po nieko bendro su teisybe ne
turintis, kaipo dalykas bever
tis, būtų atmestas. Bet kas 
tau, kuomet jųjų didžiuma. 
Neleista nei diskusijų, proto
kolas priimtas, kaip parašy
tas. ,

Kiek atsimenu, vienas iš de
legatų pareiškia: Jeigu jūs 
ten suradote komunistų bei ko
munistuojančių delegatų; tai 
kodėl jūs neįrašėte protoko- 
lan kad tdn buvo Taip; lygiai | p/ ■ ŽenTuT’ v“rs^ičiūna^" J.

j Renkus, A. Benjtuvienė, P.
' Jankauskas; įl' Kųkliūtįė, ;A, Bi-

Miliauskas, J. Šimaitis, R. Da- 
vulis, U. Zalieckas, E. Pauliu- 
konienė, J. šilauskas, S. Čepas, 
J. Ramsey, J. Bakanauskienė, 
J. Pigaga, J. Urbačius ir L. 
Karpičienė; po 35c: P. M. Ba- 
kanauskas ir S. Večkys; po 25 
centus: J. Gaidanavičienė, S. 
Augustina vi čius, J. Kvedara
vičienė, A. Keinienė, A. Da- 
vidonis, B. Mizara, M. Davi- 
ddnis, J.' Egris, M. Štąkionis, 
J. Kv.ed,arąvičius, J. Saųlenąs,

A. K.'Kliinui, SLA. daktaro- 
kvotėjo broliui, iš SLA. I Ap
skričio iždo išmokėta $28. Už 
ką? Na£i, kaip pats pasisa
kė, išduodamas raportą iš sa
vo darbuotės, kaipo apskričio 
organizatorius, kad pastaruo
ju laiku su savo forduku at
lankęs beveik visus šios apie
linkės saliūninkus. . .Taip, tai 
taip, p. Klimai. Dabar su
prantame, kad sveikas, beva
žinėdamas po apielinkę ir be- 
organizuodamas smuklininkus 
į šią konferenciją, sunkiai pa
dirbėjai ir todėl padarei to- , 
kią' nepaprastai didelę bilą.

žokienė, M. Ėašparavičiehė, 
A. Akstinas, N. N., M. Lataug-JA. AKsunas, iN.- jN.f ivi. .uaiaup-1 ir J “Laisv 
kas, J. Maynard, A. Maynard,i skaitytojų.

Renkant sekantiems metams 
SLA. I Apskričio valdybą, p. 
A. Staniškis, konferencijos 
pirmsėdis, kaipo koks proku
roras, be niekur nieko, dargi 
nedavęs balso, atmetė du na
riu nuo kandidatūros, pareiš
kęs, kad K. Naravas ir J. 
Stagniūnas negali kandidatuo
ti į jokį urėdą apskrityje, nes 
esą kuopos suspenduoti. Pa- 

‘ sitfei^avęfe2sužinojau, kad minė- 
tuš vyrus SLA. 23> kuopą, va- 

< dovabjama Staniškio, suspen
davo remdamiesi tuo, kad šie
du paįsirašė po skundu, siųstu 

, seirpuį prieš nelęg^liiai -išrink
tus kųąpos vdelegatT J f—

, Ar minėta kuopi turėjo tei
sę bausti savo nacius už tai, 
kuomet seimo buvo nutarta to
kių šftundų'hiekam neišduoti?

Ir SLA. 1 Apskričio valdy
ba sekantiems metams 
išrinkta veik visi 100% 
tų'-sandariečių patriotai, 
bar jau milionas dolerių 
bėtas.” Dabar jau ką jie 
veiks—viskas bus košer. Da
bar,4 be’ abejonės, ir SLA. Pil
domoji Taryba bus tuomi la
bai patenkinta.

S. Zaremba, A. Sanevičius, M. 
'M. Plepys, Const. M. Melbuk, 
M. Matonis, M. Vižaitis, M. 
Miškinienė, S. Benkus, K. Vai
tukaitis, K. Boliukienė, V. Pal
tanavičius, K. Abramavičius,
T. Kašėta, L. Bakąnauskas, Ę. 
Tamulevičiūtė, B. Kukauskas, 
J. Tamulevičius, W. Zurwell, 
A. Smitas, M. čikauskas, V. 
Biržinis, A. Biržinis, R. Bin-i 
gelis, M. Karužas, J. Kibildis,! 
A. Tamulevičius, A. Pilkaus-į 
kas, J. žydelis, S. Paškevičius, 
J. Justus, J. Pangonis, A. Fili- 
pavičius ir A. Večkys. Viso 
kartu $31.45. Pinigai pasiųsti 
per TDA. sekr. R. Zelms.

Vardan New Bedfordo strei- 
kierių, visiems aukotojams ir 
rinkėjoms tariu ačiū.

Vienas iš Komisijos.
r? ... ii

ris gali nuosekliai 
rų žinių paduoti, 
labai mažai rašo. 
Tamulaitis, kuris 
parašyti. Bet nieko šiuo laiku 
nerašo, kuomet žinių yra gyva 
galybė. Visokių įvykių kasyklo
se ir šiaip svarbių žinių. Ne tik 
suminėti: draugai gali rašyti, 
bet ir daugybė kitų, kurių nesu
miniu. Jei visi draugai pasirū
pintų nors po vieną žinutę kas 
savaitė parašyti, wilkesbarrie
ciai galėtų turėti įvairų ir pla
tų žinių skyrių iŠ kasyklų ir 
dirbtuvių. Tuomet nebusi sun
ku išbudavoti didesnį' veikimą

J “Laisvei” gauti daugiau 
Tad laike vajaus' 

tie draugai turi būtinai parašy
ti nors po porą straipsnių ir'ko- 

•t’ respondencijų. Taipgi ir visi 
kiti, kurie tik gali, vartoti plunk
sną, turėtumėt būtinai parašyti 
žinių. Tik duodami daugiau ži
nių pajėgsime praplėsti savo 
spaudą.

Nelaimės Anglių Kasyklose
Rugsėjo 27 d. didelė nelai

mę patiko Mikolą Edicką. Jis 
tapo užmuštas Richmond 
Scranton Coal Co. kasykloj. 
Jis dirbo su pagelbininku. Ka
da pagelbininkas nustūmė va
gonėlį prie didesnio vagono, 
kad anglis išlioduoti iš mažes
nio Į didesnį, tuo tarpu iš vir
šaus krito vadinamas rakas ir 
Edicką užmušė. Pagelbinin
kas sugrįžęs jau rado jį už
muštą.

Pasiliko žmona su didele 
šeimyna. Lavonas bus palai
dotas tautiško kromelninko, 
nes velionis prigulėjo prie to 
kromelio ir buvo didelis jo ša
lininkas. .

Antra nelaimė įyyko 29 d. 
rugsėjo Glen Alden Coal' Co. 
kasykloj, nes ten užmušė Leo
ną Zalecką irgi krisdamas ra
kąs iš viršaus.. Zjajeckas buvo; 
pavienis, nepriklausė prie jo
kių organizacijų,( gyveno pas 
brolienę. . < ; ■ .

Scrantono Vargšas.

Į Lietuvaiti 1 
FOTOGRAFISTfi 

Fotografuoju, Didinu ir Numalią- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną 

nedėliomis nuo 9:80 ryte iki
K po pietą 

Margarieta Valinčiua 
Room 82 Weitzencom Bld’g. 

PUBLIC SQUARH 
Wilkes-Barre, Fa.

LIETUVIS GRABORIUS

' Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 

Nuliūdimo valandoje prašaukainą.
kreiptis prie manęs.

PHILADELPHIA, PA

V. Kaimietis.

WATERBURY, CONN

WILKES-BARRE, PA.
Turime Veikti ir Veikėjai

Jau piknikai užsidaro, prasi
deda’ žiemos sezonas įvairiems ’

Ką

HAVERHILL, MASS

life!“‘išrink-
« . I * ■ t

parengimams. Iki šiol nebuvo 
ganėtinai rengiama parengimų. 
Jei kokį .‘baliuką ..surengė viena 
kita organizaciją,' tai ir viskas.

us seiman, iq Aido choras per metus vieną 
tnrpin t.oi- __ x_ £1 ----

tapę 
fašis- 
“Da- 
išgel-

Konferencijoj atmosfera bu
vo visą laiką labai sunki. De
legatų teisės paneigtos, valia 
suvaržyta. Diktatoriškas reži
mas perdėm tęsėsi. Delegatai, 
daugumoj nusiminę, susinerva
vę skirstėsi namo.

Delegatas.

» 16 d.'rugsėjo buvo Laisvės 
Choro dešimties metų sukak
tuvių piknikas Lietuviu Piliečių 
Gedeipinę Parke, Bradforde, 

r si i>rogrdma^5; Dainavo penki 
fcWrM: Montello Liuoęyfyės 
Zhoras’, po vadovyste E. J. Su
gar, sudainavo dvi dainas— 
vieną angliškai; Worcesterio 
Aido Choras; po vadovyste M, 
K. Siikoškid, , sildainavo dvi 
dainas; Norwood L. L. R.'Cho
ras, po vadovyste E. J. Sugar, 
sudainavo tris dainas; So. Bos
tono Laisvės ChoraS, po vado
vyste M, K.. Bolip, sudainavo 
tris dainas; Lawrence’o Liau
dies Choras, po vadovyste M. 
PauliukaiČio, sudainavo dvi 
dainas. Chorai dainavo gerai 
ir publika likosi užganėdinta, 
kurios buvo apie tūkstantis. 
Vietinis choras nedainavo, nes 
Visi dainininkai buvo prie dar
bo. Tai buvo piknikas vienas 
iš didžiausių > ir linksmiausių 
šiais metais.

Iš Montello buvo jketuri bu
cai, gi iš kitų miestu po vieną, 

' o mašinų pilnas parkas.
! Laisvės Chorui lijcsl pelno; 
apie $250. Besilinksminant, 

• pepamiršta ir New Beafordb 
Btreikieriai. Buvo renkama

koncertą, ir užbaigta su paren
gimais. Tai ši^is metais netu
rėtų būti taip:' reikia kelis per
statymus surengti ir kelis kon
certus.

Mes, wilkesbarrieciai, negalim 
užmiršti 
kolonijos 
rengimus 
daro po
Argi negalime visi wilkesbarrie
ciai ir visos kartu apielinkės 
duoti vieną gerą parengimą mū
sų spaudai? Atsakymas, taip. 
Tik reikia tuo reikalu pasirū
pinti. Ir būtinai turėtum duo
ti vieną šiais metais gerą pa
rengimą spaudos naudai, o kitą 
1929 metais.

Kiek man žinoma, šiais me
tais turės daugiaus parengimų 
wilkesbarrieciai. Mėgėjų gru
pė jau mokinasi didėlį teatrą 
“Blinda,” Aido choras mokina
si operetę “čigonai.” Kada bus 
tas perstatymas, tai nežinia. O 
tai negerai, reikia nuskirti die
ną ir jau nuo dabar ruoštis, tuo
met bus ir geros pasekmės.

savo spaudos. Kitos 
surengia po kelis 
mūsų spaudai ir pa-; 
kelis šimtus dolerių.

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo kuopos keliuose mies-i 
tuose neblogai gyvuoja, pavyz
džiui,' Plymouth, į Nanticoke, 
Pittstoąx Pa., bet Wilkes Barre, 
tai jau* perdaug silpnai. Kodėl 
taip? Ar čia nėra darbininkių? 
Visa bėda tame, kad draugės 
nesirūpina ganėtinai savo kuo
pą išauklėti skaitlingą narėmis 
ir surengti keletą gerų parengi
mų. Reikia, draugės, daugiaus 
pasitikėjimo ir sutartino veiki
mo, o LDSA. kuopa gali būti 
viena iš skaitlingiausių, viena 
iš didžiausių Wilkes Barre. Kuo
met dabar jau vajaus mėnuo, 
tai visos draugės turi rūpintis, 
kad kuopa būtų pilnai išaugin
ta skaitlinga ir veikli. Visos 
draugės turi dirbti už narių ga
vimą, už gavimą daugiau “Dar
bininkių Ęalsui’’,skaitytųjų. • O 
dirbant bus ir pasekmes.

paugia" žinių iŠ Wilkes Barre
Kuomet žinai, kad yra ne vie

nas, ne dU, bet keli drąukąi, ku
rio gali- neblogai vartoti ųflunks-

Rugsėjo 25 d. įvyko mainie- 
rių gelbėjimo komiteto susi
rinkimas. šitas susirinkimas 

’ buvo neskaitlingas, kadangi 
28 d. rugpj. susirinkime kata
likai, po vadovybe Gudiškio, 
išmaršavo per duris laukan, 
pareikšdami, kad daugiau ne
dalyvausią. Bet sąžiningesni 
katalikai ir tautininkai pasili
ko dirbti iki galui, kol mai- 
nieriams pašelpa bus reikalin
ga. Todėl sakyt, kad visi ka
talikai ar sandariečiai blogi, 

j prasižengimas. Kurie 
turi žmoniškus jausmus, tįe 
taip nedaro, dirba sykiu su vi
sais. delei gelbėjimo streikuo
jančių mainierių. Gudiškis ir 
Kvaraciejus,’kol buvo komite
te, tai varė kenkimo darbą, 
kiek galėjo. Jų tikslas buvo 
sugriauti komitetą, bet tas 
nepavyko. Kol tie du gaiva
lai buvo komitete, tai susirin
kimuose tiktai lermai ėjo ir 
tas veikimą trukdė, šitas su
sirinkimas buvo trumpas, bet 
daug gerų tarimų padarė. Nu
tarta draugišką vakarienę su
rengti. Kiek girdėjau, tai 
jau svetainė paimta ir vaka
rienė įvyks 13 d. spalių, 774 
Bank St., Waterbury, Conn. 
Įžanga $1. Taipgi tapo iš
rinkta komisija, kad pasitei
rautų svetaines paveikslams 
rodyti iš mainierių streiko.

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

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

Tai didelis hbpiginimas. Tu- 
rijne jos tik keletą šimtų ir 
greit norime išleisti. Todėl 
pasiskubinkite įsigyti ją, nes 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk G0 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jie yra apimtas 1 
kokios, nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap-tf 
imtas. Jjeigu tokiam , žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo-! 
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnąą. . Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai* 
greit' reikalauk 'mūsų1 Ivaistžolhj nuo 
biĮe vienoj žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaiit1 saVo sveikatą.
. I Vaistžoles 'yra. nuo sekančių ligų:' 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-, 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių1 
.skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-| 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaišt4 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika-. 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 1 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- ‘ 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Oregon 5136
Majji 9669

Mūsų, ekspertai instruktoriai išmokins jus yažiuoti ir taisyti visokių • 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas inus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūfc ’ ir pelnykite didelius Ipinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir. bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, J 
taipgi ir moteriškių klases. ’ ; • ’ i i
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

Įėjimas iŠ 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets'
21 Metai, kaip jsteigta New York City

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY-| 
VENANČIUS ARGENTINOJ^ , 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ t
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

• J i j ' < ; t t 4 j \ x t į ,■ : e e

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę' 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite :
“LAISVĖ”

/46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.-Y,

»I

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Seredomis ‘ *• 
Ketvergais : 
PetnyČiomis ’ 
Subatomis • ’ ■ 
Nedėliomis >

i didną ir naktį

> ( i llll82-86 MARCY AVENUE
■1 BROOKLXN., N. U. ■■ ' ’ ■ >

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA,
Kai yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tilę sunkiausia* 

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

URBAN’S COLD POWDERS L ’ I
(Miltelius nuo šalčio)

Jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo «avo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuoll prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. " ž

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.'
----------------------------------ORDER BLANK

Keletas Žodžių del Agitacijos 
Mėnesio

Kiek teko sužinoti, tai mū
sų draugai rūpinasi agitacijos 
mėnesiu. Yra šaukiamas ben
dras susirinkimas “Laisvės,” 
“Vilnies,” “Darbininkių BaL 
so” skaitytojų, ALDLD. ir L. 
D.S.A. kuopų narių. Susirin
kime bus apkalbama, kaip pa- 
sekmingiau veikti agitacijos 
laiku.

Spalių 21 d. yra rengiamos 
prakalbos; kalbės draugė Ę. 
N. Jesk^vičiūtė; taipgi bus 
dainų ir muzikoš programa. 
Draugė Jeskevičiūtė waterbu- 
riečiams ’ gerai žinoma, kaipo 
gera kalbėtoja, tai, be abejo
nės, į joę prakalbas daug pub
likos atsilankys.

Mainierių Klausime Debatai
Du mėnesiai tam atgal mai- 

pierįų gelbėjimo komiteto su
sirinkime buvo nutartą sureng
ti debatus mainierių šelpimo 
klausime, kad sužinojus, kat
rie sako teisybę—katalikai, 
sandariečiai ir socialistai, kuo
met jie vadina mainierių gel
bėjimo komitetą komunistų pa
daru, ar ko'n)unistai’;ir. jų sim- 
patikai/ kįąrįe renkąJ .aukas, 
siųpčia rįtam koipitėtui: ir ragi
na'kitus tą dalytį.' 'Už komi
tetą. apsiėmė Ą.' Bimba, o iš 
opozicijos negali “sprąsti” de- 
batorių.

. i.; K. B. Narys.

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

Vardas
No___ _

Miestas
Miestas

___St. ir Avė.
State-----

* State

Varpas Bakery, 54 Maajer St,, Brooklyn, N. Y.
Ą. M. BALCHUNAS. Savininkas Telephone Btagg 6581

rusiška' PIRTIS TURKIŠKA j
ŲVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA fAnhi HAilLrL Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c?uU VvmIŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarę naujausio* - 

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

ir mažesnis prūdas su sūruin vandeniu 
, LAPUOTOS IšSIPfiRIMUI' VANTOS VELTUI

Phone: Poplar 7141

ADOLFAS F. STANKUS
Ball

1023 MT VERNON ST

<mB0IUU8

BALZAMUOTOJ A8

PHILADELPHIA, PA.

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

naktięs

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedlliais ir 
Utarninkais S

<--------------- -------- - - , .4 . <

Trys gariniai kambariai delei išsipšrimo: Rusiškas, Turkiškas tr.ų 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimų. ;
29-31 Morręll Street, tąrp Cook ir Debevoise Sts.,
/TIES BROADWAY IR FLUSHING AVEM BROOKLYN. N. T, 

' *■ C" r' , • Į’elefdnaą: Pulaski 1090

•H*-
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REIKALAVIMAI

GERAS PATARIMAS

417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.'

ta-

Prie • Aido

si

M
IŠRANDAVOJIMAI

Iš

PARDAVIMAI

RADZEVIČIUSA

Garsino pradžią

Atėjus

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO

X IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

I

kašta- me lietuvių mokytojų. 
Todėl COLUMBIA BĄRfcER COLLEGE

daugiau 
rodė, i N<

IŠ ŠALAVIEJAUS 
DIRBTUVĖS :

APSIVEDĖ VEIKLOS 
LYRIEČIAI BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0788

Graboriust Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Uchnem,” pla- 
žinoma rusų 
Ji publikai la-

350—8th Avė.,‘tarp 27 ir 28 gatvių, 
New York City

; T. D. A. 17 KP. NARIAMS 
IR PAŠALINIAMS

AIDO CHORO 
KONCERTO

Tai 
kiniu 
šeštadienį diena 
graži.

REPORTERIO 
PASIKALBĖJIMAS 
APIE POLITIKĄ

REIKALINGAS kriaučius, vyras ar
ba moteris, prie siuvimo moteriš

kų drabužių. Atsiš&iikit greit.—J. 
A. ‘Ratushinsky, 5220 Delmar Boule
vard, St. Louis, Mo. 240-4$

REIKALINGAS opereiteris, vyras ar 
moteris, prie siuvimo moteriškų 

overkotų.—P. Sharrys, 298 Irving 
Ave., palei Myrtle Ave., Brooklyn, 
N. Y. (241-245)

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

dingas, 
gas Miząra duos paskaitą. Vi- 

įsi(tėmykit 10 dieną spalių.
, . Org. J. Vinikaitia.

(241-2)

nepatyrusį, išmoksit bedirbda
mi. Rašykite taip: P. O. Box 
38, Philadelphia, Pa'. 240-45

Puslapi® šeštas *'

PARSIDUODA bučemč ir grosernė, 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais 

apgyventa. leigų daroma nuo $500 
iki $600 i savaitę cash. Pirkti gali
ma prieinama kaina. Atsišaukit po 
num. 106 Harrison Ave., Harrison, 
N. J. 237-43

tiek apie atsikirus daly- 
Abelnai, kaip jau mi- 
dailės žvilgsniu kon- 

buvo puikus.

: Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Maspethe Didelė Naujiena!
■’ Viso trys vietinės progresy- 

vės organizacijos, A. L. D. L.

J » ' H 1 l 
‘ v ' -5 ' i

JUNIPER 7646

RALPH KRUČU
FOTOGRAFAS
6 5-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y." ~

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barberio 
mokslą. Mokinama dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi-

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

TeL Lackawanna žili

Otto Meyef, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

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

REIKALINGAS PARTNERIS 
į gerą ir pelningą išdirbystės

PASIRANDAVOJA 4 kambariai, 
kampiniam mūriniam name, mau

dynės, elektra; randa tik $25.00 į 
mėnesį. Kreipkitės; Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: Jamaica 7394. 236-41

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

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

Pranešimasv ■

Publikai
kad

Mollyn’s Barber Shop
■' ■' ■■ ir........

i BEAUTY PARLOR
persikelia į naują vietą—nuo 463 

>Lorimer St., skersai gatvę, ant
GRAND ST., antros, durys nup 

Lorimer St., šalia aptiekos.

SPORTAS
■ > • t < f • • į ( i ' 1

GANSONAS JAU SUGIJO

5 ‘i* i 
t

LIETUVIŲ VALGYKLA

u i j. u m n u h n 11 .• h i m uj/1J lt! ’ 11 * * vi«rt > v\ - * • •; • r ' • ’Utaminkas, Spaliu * 9, '1

■ MASPETH, N. Y. ‘ !

M i J I * ‘ >

4*

VIETOS ŽINIOS
t z » 4 ♦ j

•■Neužmirškite, šį vakarą, 
spalių (October) 9 d., 7:30 
Vai. “Laisvės” svet., bus svar
bios prakalbos gimdymo kont
rolės klausime. Kalbės vy
riausia nursė gimdymo kont
rolės1 klinikos, Mary Pakroff, 
kuri taipgi atsakys į klausi
mus. Todėl patariaih visiems 
pašvęst, antradienio ( vakarą 
pasiklausymui1 svarstymų šio 
žingeidau^ ir svarbaus klausi
nio. ’ Komisija.

(240-241)

’ ’ Pas Šalaviejų dirbtuvėj 
sezoną darbininkai dirba ge- 
rąf, net ir su viršlaikiais. Nors 
ir pereitą ^žieminį sezoną dir
bo neblogiausia, bet tarpe dar
bininkų buvo nesmagumų ir 
kiyįrčių. ’ O tame buvo visa 
priežastis mūsų, unijos virši
ninkų, kadangi Bubnys ir Ind- 
riuliš,’ būdami unijos raštinėj, 
rifylėjb vesti nešvarią politiką, 
o pas šalaviejų darbininkai di
džiumoj nemyli nešvarios po-į 
Htikos.

' Tuomet Bubniui ir jo sėb
ram buvo netinkama toji dirb- 
ttiVė, o ypatingai buvęs dirb
tuvės pirmininkas, todėl tą 
cttrbtuvę Bubnys bandė skriau
sti kaip tik galint. Bet dar
bininkai nepaisė, nors ir turė
jo nukentėti. Reikėjo kiek
vieną savaitę tiesiai iš dirbtu
vės eiti į šaukiamus susirinki
mus, o darbininkui, per dieną 
išbuvus prie darbo ir neval
giusiam dalyvauti susirinkime, 
tai gana sunku.

Galų 1 gale priėjo prie ' to, 
kad dirbtuvę sustabdė, many
dami, kad darbininkai nusi
gąs ir1 taps jųjų gerais pase
kėjais. : Bet darbininkai ir -to 
nepaisė,1 n6rs turėjo trotytį po; 
rą valandų darbo: > Tų ponų 
manievrai dikos neišmaniev-1 
ruoti ir-ttk^ patys susismalavo.

• Reikia dar primint iš dabar
tinio dirbtuvės stovio: -Kuo- 
friėt dhbhrl dirbtuvėj ramu ir 
darbininkai Vienas kito neuž- 
gaudiriėja, tai atsirado žmoge
lis su didele “gudrybe” ir, 
vieną rytmetį atėjęs užsitrau
kęs, pradėjo prašyti darbda
vio, kad leistų dirbti nuo ka- 
valkų.' Jo supratimu, būtų 
geriau darbininkams dirbti 
nuo kavalkų, ne kaip nuo sa
vaitės. Tai matote, kokių da 
yra tamsuolių. KriauČiai keli 
Kietai tam atgal kovojo prieš 
štukinį darbą ir ne vienas dar
bininkas padėjo spėkas beko
vodamas prieš darbdavius, o 
Šiandieną Bubnio draugas už 
bosą nori pasidarbuoti ir dar
bininkams sprandus palenkti 
del ilgesnių darbo valandų.

Kriaučiai, ypatingai šala- 
viejaus dirbtuvės, turėtų žino-

• būtent bosų reikalus.
kuomet nauja valdyba loka- 
le, ar1 girdėtis kur nors, kad 
darbas būtų stabdomas politi- 
tdaiS išrokavimais, arba kad 
būtų darbininkai gązdinami, 
kaip kad būdavo prie senos 
Valdjrboš ? » . Ne, nieko pana
šausv dabar! nėbūna kriaučių 
dirbtuvėse.

galima sakyti, kad ji būtų 
prasta dainininke, ji dainuoja 
puikiai. Dainavo lietuviškai ir 
rusiškai. šeštas numeris Ly
ros Choras. Apie jį irgi ne
reikia rašyti, nes visiems žino
ma, kaip dainuoja; šį sykį jam 
irgi vyko puikiai. Septintas 
numeris buvo abudu chorai 
bendrai, kurie labai gerai pa
sižymėjo ir publika nenorėjo 
juos nuo steičiaus paleisti. Pa
galinus, pasirodo Margarieta 
česnavičiūtė. Kuomet visi ki
ti dalyviai dainavo dviemis at
vejais, ji tik vieną sykį. Apie 
jos dainavimą .nereikia rašyti, 
nes visi žino. Tik tiek pasa- 

Taip pat iri kyšiu, kad ji šiame koncerte 
ni dnlvvanf nnhlikn nasipms nrha nno-ln

Svarbus T arptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 17-tos 
kuopos^ susirinkimas ir drg. R. 
Mizaros paskaita įvyks seredo- 
je, 10 dieną spalių, 8 vai. .va
kare, “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St. Visi nariai pri
valo dalyvauti, 
pašaliniai, kvįečiami dalyvaut,Į publiką pasiėmė, arba, anglų 
kad susipažintų, kas yrą reporterių teriminologija 
Tąrptąutinis Darbininkų .Ap- riant, buvo vakaro žvaigždė, 
sigynimas, ką jis veikia ir Programą.baigė gabalu iš ope- 
kiek yra darbininkams nau- ros “Paulinos.

Šitokioj, temoj drąp- Choro buvo solistai česnavi
čiūtė, A. Velička, M. žolyniū- 
tė,1 K. Kriaučiūnas ir P. Kra
paitis. Kaip solistai, -taip , ir 
choras savo 
tinkamai ir progama užsibai
gė. ;

Tai 
vius. 
nėjau, 
certas

Beje, Lyros Choras pasiro
dė su nauja daina lietuvių kal
boj motivu “Ei 
čiai lietuviams 
liaudies daina, 
bai patiko.

Publikos buvo pilna -svetai
nė, todėl ir šiuo žvilgsniu kon
certas pilnai nusisekęs.

Po koncertui tęsėsi šokiai.

Nedėlioj įvyko Aido Choro 
didysis koncertas. Tai buvo 
pradžia žieminio sezono vei
kimo.

Kalbant apie mūsų parengi
mus, pirmiausiai reikia paste
bėti vieną nepakenčiamą li
gą, kuri jau virto chroniška, 
tai suvėlinimas programų. Ir 
ši liga ne pas vienus aidiečius, 
bet pas visus rengėjus ir pub
liką. Paimkime, kad ir šį pa
rengimą.
3:30 vai. po pietų, bet pradė
jo lygiai ant penkių.
žmogui į laiką, kaip garsin
ta, nusibodo laukti. Reiktų su 
tokia liga pradėti kovoti, ir 
kovoti radikalais būdais—ne
paisant ar publikos yra ar nė
ra, laiku programas pradėti. 
Jeigu vieną sykį rengėjai taip 
padarytų, tai jau antru sykiu 
ir publika pradėtų rūpintis at
eiti laiku. Bet kažin ar atsi
ras tokie chirurgai, kurie pra
dės daryti tokias operacijas. 
Geistina būtų, kad atsirastų.'

Džtbar eikime prie koncer
to. Jeigu galima' būtų keliais 
žodžiais pasakyti, tai užtėktų 
pasakius: koncertas buvo pui
kus. Bet to- neužtenka, reikia 
truputį plačiau pakalbėti.

Programą pradėjo patys 
rengėjai—Aido Choras ir su
dainavo kelias dainas puikiai. 
Antras numeris pasirodė smui
kininkas V. Andziulis, mūsų 
publikai mažai žinomas. Jis 
smuiką valdo gabiai, iš pradi
nių jau toli nubėgęs ir gali 
pasirodyti geresnėse vjetose. 
Tik vienas dalykas pastebi
mas, tai trūksta artistiškumo, 
jausmo. Rodosi, kad jis viską 
atlieka labai šaltai. Jeigu jis 
prie smuikavimo daugiau pa
rodytų jausmo, gyvumo, tuo
met daug didesnį įspūdį į 
klausytojus padarytų. Tre
čias iš eilės sekė Margarieta 
ir Edwardas Skučai. Skučiū- 
tė, kaipo šokikė, mūsų publi
kai jau žinoma, nes ji kaip 

Atstovauja’ kur Pa1®!rodo-.1 J.‘ Kabiai šoka 
Dabar ir pilnai pasitenkina.

Ir Lyros Choras, bendrai ren
gia puikią Vakarienę, 21 d. 
įgalių, National Hali, 91 Clin- 
'ton Avė. Tai ’pirmu kartu 
Maspethe yra rengiama tokia 
Šauni vakarienė. Mūsų gas- 
padtnės tikrina, kad bus visko, 
het ir “gervės pieno.” Taipgi 

*bus puiki programa ir šokiai. 
•Taigi, visi Maspetho ir apie- 

kės lietuviai turėtų dalyvau
toje pįuik oje vakarienėje;

.injj • nebrangi, til^ rodė.; N 
$1.25 /palai. . Tikietu J keikia tuara’pa 

 

įsigyti iŠ anksto. Galima gau
ti pas virš minėtų organizaci
jų narius. "

j Komisijos Narys

mus laimės?” i ' >

“Atrodo, kad republikonai 
laimės. Nemanau, kad repu- 
blikonų partija paleistų iš sa
vo rankų valdžios vadeles. Bet 
nesvarbu. Skirtumo neliko 
jokio tarpe tų dviejtj kapitalis
tinių partijų.”

“Ištikrųjų nėra,” nenoromis 
jis išstūmė.

“Abiejų partijų užpakalyje 
stovi bankieriai ir stambieji 
kapitalistai,” aš jam nurodinė- 
jau. Pradėjome ginčytis. Jis 
bandė mane įtikinti, kad visgi 

[daugiau kapitalistų stovi už 
republikonus, negu už demo
kratus. Paskui jis .pasisąkė, 
kad jisiirgi buvęs darbininkas, 
dirbęs prie namų statymo ir 
dar ir dabar tebesinešiojąs u- 
nijos knygutę. Davė pavyz
džius, kaip darbininką!,yra įš- 
naudojąmi.. Manau [sau: Pu
sėtinai 
Bet;. . ..

“Už tai 
užduotis "atliko! SmLth‘>’” 

- •_ tarė jis.
apie Smiths, 
Aš tvirtinau, kad Šmithas nė
ra darbininkų draugas, kad jiš 
toks pat geras kapitalistų a- 
gentas, kaip ir Hooveris ir kad 
protingas darbininkas nebal
suos nei už vieną iš jų.

“žinai, ve koks yra mano 
principas,” prisipažino mano 
kaimynas, pritrūkęs kantrybės. 
“Aš manau, kad užtenka vie
nai partijai būti valdžioje aš
tuonis metus. Iki šiol buvo 
republikonai, o dabar turime 
balsuoti už demokratus, nes 
republikonai jau perdaug išdy
ko.”

žinoma, aš vėl jam bandžiau 
nurodyti, kad tai didžiausia 
klaida, taip protauti ir taip 
balsuoti. , ;

“Tai už ką jūs balsuosite, 
ar manai, kad laimėsi ką nors 
balsuodamas už socialistus?” 
užpykęs klausė manęs.

“Taip, gerbiamasis,” atsa
kiau, “socialistai irgi nieko 
gero darbininkams neduos. 
Tuo būdu aš balsuosiu už 
komunistų kandidatą, William 
Z. Fosterį.” > ’

žmogeli^ st|sįmaiše, susiner
vavo. ^druo tąrpū traukinys į- 
lėkė į Bridgeporto stotį, kur 
jis turėjo išlipti. Matyt, žmo
gus buvo pušėtinai patenkin
tas, kkd nebereikės su manim 
ginčytis, nes pamate, kad ne
įtikins manęs balsuoti už de
mokratus. Pasigriebė laikraš
tį ir išnėrė iš vagono, užmirš
damas ir gud bai pasakyti.

kuris galėtų prisidėti su 2 ar 
3 tūkstančiais dolerių del pa
didinimo biznio. Pats galėtų 
dirbti ir prižiūrėti kitus dar
bininkus, nes man tankiai pri
sieina išvažiuoti su biznio rei
kalais, tai kad partneris galė
ti] biznį varyti. Priimsiu ir

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Manau ,’sau : P.u- 
razumnas žmogus.

i i . i / • t t
aš balsuosiu už 

pagaliau, išdidžiai 
Pradėjome • gin'čytis 

ir demokratus. Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spi(idulių Diagnoze * !. 
(Priešais “Bridge Plaza”' ! 

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

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

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

ir ' numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės Šiuo adresu:

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

Telephone, Stagg 4409

NUMIRĖ ADOLFAS 
KMIELIAUSKAS
F1 ----------

Bellevue ligoninėje numirė 
Adolfas Kmieliauskas, 34 me
tų amžiaus, gyvenęs 137 Ber
ry St. Bus laidojamas ket
virtadienyje, 11 d. spalių, 10 
vai. ryte, Kalvarijos kapinėse,

Velionis priklausė prie Šv. 
Jurgio ir šv. Vincento draugi
jų* * . . . . . ‘ ’ t

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius Levandauskas. .

Brooklyn LABOR LYCEUM!
DARBININKŲ IŠTAIGA

Balis dėl Balių, Koncertų, Bas^ 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų ir M. 
Puikus steičius bu naujaisiais italai 
mail. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

149—-959 Willoughby 
T«L 1842 Stait*.

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint £320

J. GARSIU

“LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI

Bet šį sykį pasirodė ir jos bro
liukas, iš išveizdos kokių še
šių ar septynių metų amžiaus. 
Ir jis savo gabumais, savo šo
kimu ir išsilankstymu stačiai 
publiką stebino ir daugiausiai 
jam plojo. Reikia tikėtis, kad 
iš jo išeis, puikus šokikas — 
klaunas. Jo sesuo taipgi pu
bliką .pątenkino, ypatingai 
klauno rolėj. ; Ketvirtas pasi
rodė ispanas Lųis , Alberto 
Sauchez, tenoras. Jis mūsų 
publikai nežinoma^, dar pirmu 
sykiu pasirodė. Balsą turi ne’ 
taip jau galingą, stiprų, bet 
labai malonų,,, švelnų ir yra 
ko pasiklausyti. Penktas nu
meris pasirodė L. Sipavičiūtė, 
kurios publika lafrai laukė, nes 
ji buvo plačiai garsinama ir 
mūsų publikai dar nežinoma. 
Ji turi stiprų ir gražų balsą, 
gera aktorė. Bęt atvirai rei
kia pasakoti, kad publika ti
kėjosi iš jos daugiau.’ Po kon
certui visoj svetainėj girdėjo
si išsireiškimų, kad jie visai 
kitaip apie ją manė, daug

’’ i/ nįagu ji ] pa
ar tai ji reper- 
įrastą, kunuo- 

mi negalėjo publiką pritrauk
ti ' ar ’tai ka$. kitas buvo, .bet, 
kaip sakiau/publikoj gilaus į- 
spūdžio nepaliko, žinoma, ne-

atsitiko važiuojant trau- 
linkui Bostono. Pereitą 

buvo labai 
žiūrėdamas per trau

kinio langus į besisiaučiančią
gamtą rudens gelsvai-rausvu 
rūbu, jautiesi žmogus nejau
kiai. Ruduo... vasara, tar
tum nespėjus išaušti, jau pra
bėgo. Ir tie viską gaivinanti 
saulės spinduliai nebeturi tiek 
jėgos, kiek turėdavo dar taip 
nesenai.

Besigėrėjant ir bęliūstint sy
kiu su prabėgančiais pagelto
navusiais medžiais, prieina ir 
atsisėda sale manęs pusamžis, 
štorokas rankovę juodu kaspi
nu persirišęs žmogus. ;Mūsų 
akys susidūrė, bet <šnekėt vie
nas į kitą nešnekėjome: f Jis 
skaito New York “Sun,” o> aš 
žiūriu per,, langą. Pamąčiau, 
kad jis nerimauja, nori ką 
nors sakyti, bet lyg nedrįsta, 
lyg nemoka pradėti. Ir tik po 
kokių gerų' penkių minučių, 
nei iš šio, nei iš to, puse lūpų 
jis prašneko:

“Labai puikus oras beisbo- 
lininkams šiądien. Jankiai 
vėl laimės prieš Kardinolus, 
e?”

° “Gali būt... Bet šiandien 
Jungtinėse Valstijose mes tu
rime daugiau fbnių, negu beis- 
bolės,” atsakiau aš jam. “Po
litikieriai zuja visais kampais, 
tuojaus bus prezidento rinki
mai.”

“Tas tiesa,” atsiliepė jis. 
Pasirodo, kad mano kaimyno 
irgi trokšta pasikalbėti apie 
rinkimus, o ne apie boles. Tik, 
mat, vyras pradėjo’ su bolė- 
mis, kad pralaužus pirmuti
nius ledus.’

1 “Hm... rinkimų kampani
ja labai karšta,” tęsė jis to
liau. “Bet kažin kuris rinki-

Spalių 7 d., “Laisvės” sve
tainėj įvyko gražios vestuvės. 
Apsivedė Juozas Jurkevičius 
su Stela Pepeličkaite. Abudu 
veiklūs Lyros Choro nariai. 
Svečių buvo daug ir visi gra
žiai linksminosi, linkėdami 
jaunavedžiams ilgo ir gražaus 
gyvenimo.

Tikiu, kad Juozas ir Stela 
ir ateityje pasiliks veikliais 
darbuotojais meno srityje.

Spalių 6 d. rašytam laiške 
lietuvių i ristinų.; čampionas, 
Jack Gansonas, praneša spor
to skyriaus redakcijai, kad jis 
jau pasveiko ir vėl ruošiasi 
prie smarkių ristynių. Jis ra
šo: . ,

‘‘Pirmadienį, tai yra, spalių 
8 d., išvažiuoju į Oklah.omos 
valstiją. Tai bus pirmos ma
no ristynės nuo sužeidimo 
mano rankos.' Nežinia, su 
kuo reikės ristis, bet tai bus 
mano pirmas apsilankymas toj 
valstijoj ir beveik esu tikras, 
kad savo oponentą paklosiu 
ant matraso.

“Paskiaus turėsiu kitas ris- 
tynes West Virginijoj. šios 
ristynės įvyks spalių 15 d. O 
iš W. Va. turėsiu važiuoti j 
Tennessee valstiją. Kaip ma
tote, tai turėsiu gerą progą 
pasivažinėti po pietines vals
tijas. t

‘‘Mano susižeidimas kašta 
vo . man . apie. $3,00.0.,. L , 
toliau beisiu atsargesnis. Su 
pagarba,.5 Jačkl Ganlson.

Viskas įtaisyta sulig naujau
sios mados del vyrų 

ir moterų
DEL MOTERŲ 

įtaisėm specialius “Booths,” 
i' kas bus labai paranku. 
Specialiai del atidarymo numaži- 

nom kainas ant
r PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
Todėl; ipoterys, tėmykit, nepraleis

kit šios progos. Adresas:

anThony mollyn
578 Grand Street

(Prie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

Maspeth, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
•i j i; " •:. i >: i ‘:1 * ? ” n/ t -
!} Į Kiekvienas iŠ mūsų gerą! ’žino, kokią didelę verte Lietuvoje turi 
! visokios 'mūsų vient&uČių varto lamos į žolės/ šaknys ir kitokie naminiai 
: vaistai, ! Mūsų žmonės taip pigiais: naminiais vaistais ' gydo beveik 
kiekvieną-Ii g£. žinodamas tą ir nogėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
g'eriaūsiai i patarnauti, pargabenau iš Ųietųvos įvairiausių Jikrai lie
tuviški} žolių, šaknų_ir kitokių žinomų gydančių Vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėkluki 
Brolelių ! 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių ,

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Grybelių 

• • GvazdikSlių ' . 
, ‘ Imbiero šaknų 

Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų ‘ > 
Liepęs žiedų 
Lisnikų 
MStelių 
Medetkų 

Devinmečių dufnropių Molynių uogų 
Džiugelių t ' Našlelių
Dagilių ' . ' Puplaiškių
Debesini Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kitokių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone, Greenpoint 2017. M60-W14

U

Lelijų šaknų
1 Rūtų

Rožių
Ramunėlių
Seneso plokštukių
Salmėčių

’< šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




