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—
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niams

; J. Jodaitis,

Celkis, Montreal, Canada
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I

suteikime žinučių bei straip 
snelių mūsų dienraščiams.

MASKVA.— Su spalio 1 
d. prasidėjo Sovietų Sąjun
gos nauji ekonominiai me-

Vandergrift, 
tis, Scranton, 
skis, Chester,

■f

ja^ ir suduoda gerą antausį Aprokuojama, kad per 
musų vyrams, kaipo tingi- ^UQS meįus )3US pagaminta 
niams ir nekreipiantiems a]įejaus 12,500,000 tonų. Tai 
domesio j bendradarbiavimą ie tris kartus daugiau

Adoo,

Brooklyn, N. Y., Ketvergas, Spalių (October) 11, 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

D. B.” Angliškas Skyrius 
Drg. žalpis.
Apie Vietines žinias.
Nauja Knyga.
Rinkimų Kampanija.

Rašo Dzūkų Dėdė

o

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re* 

težius, o Islaimesit 
Pasaulj!

Darbininkių Balsas” pasi
savino visus anglų kalbos 
skyriaus bendradarbius, ku
rie rašinėjo pirmiaus “Lais
vėje.” Paskutiniam numery 
gana turtingas anglų kalba 
skyrius ir, kiek man žinoma, 
visi jie pirmiaus rašinėjo į 
“Laisvės” anglišką skyrių.

Vienas pagirtinas dalykas, 
tai tas, kad moterys rašinė-

Drg. Žalpis daug rašo 
“Vilnyje” apie savo patyri
mus Sovietų Rusijoje. Man 
jo tie raštai patinka. Mes 
turime daug gerų draugų 
Sovietų Rusijoje, bet jie 
mums tokių žinučių nesu
teikė.

Nežinau, ar visi su atyda 
skaito Kominterno Kongre
so diskusijų aprašymą “Lai
svėje.” ’Tai žingeidus skai
tymas. Skaitydamas susi
pažįsti su padėtim įvairiose, 
šalyse. Kiekvienas sąmo
ningas darbininkas turi 
tuos straipsnius perskaityti.

“Laisvėj” ir “Vilnyj” 
kasdien telpa žingeidžių ap
rašymų. “Laisvėj” ypatin
gai šiuom tarpu daug rašo
ma apie kitų šalių politiką 
ir kapitalistinių šalių intri
gas pulti Sovietų Rusiją. 
Nuo savęs turiu štai ką pa
sakyti: “Laisvė” vidurio tu
riniu turtingesnė, negu “Vil
nis.” Korespondencijomis 
taip pat. Bet vietinėmis ži
niomis “Laisvė” toli atsili
kusi nuo “Vilnies.”

Čia jau reikia suteikti 
kreditas draugams” chica- 
giečiams už netingėjimą ir 
tinkamą sutvarkymą vieti
nių žinių.

Kada 
nį,” tai 
galviu 
trumpi, 
teresingi skaitymai. Neži- 

£ nau ar visiems taip pat pa
tinka, kaip ir man. Bet ka
da aš pažvelgiu į Clevelan- 
do ir Detroito skyrius, tai 
atrodo, kad laikraštyj yra 

** Loks tai trūkumas. Teisybė, 
tųkolonijų draugai turi su- 
eikvoti daug laiko jo užpil
dymui raštais, ir jisai ne
miršta, kaip Bostono sky
rius “Laisvėje.” Bet gyve
nantiems kitosę kolonijose 
nekaip atrodo tie skyriai. 
Pavyzdžiui, jeigu būtų po 
antgalviu skyrius Cleveląn- 
das ir . Apięlinkė,, geriau 
skambėtų, ir skaitytojai pe- 
rustautų, kad viėnai koloni
jai perdaug vietos suteikia 
ir kartais mažos vertės raš
tai talpinami.

tik aš skaitau “Vii- 
pirmiausia po ant- 
“Kas Dieną.” Tai 
pamokinanti ir in-

Vyrai ir moterys, visi šį 
mėnesį turime smarkiai pa
dirbėti Darbininkų (Komu-

Nauja ALDLD. knyga, pa
rašyta d. Mizaros, jau spau
doje, ir esu tikras, kad su 
pradžia sekamo mėnesio bus 
galima padaryti ekspedici
ją. Nekurie mūsų organi
zacijos nariai pageidavo 
brošiūrų bei lengvesnių pa
siskaitymų. Dabar galės 
būti patenkinti.

Sovietų Aliejaus Gamy
ba Trigubai Padidėjo

negu buvo pagaminta ge
riausiais pirmakariniais 
aliejaus pagaminimo me
tais — 1913. Aprokuojama, 
kad viso bus eksportuota 
3,500,000 tonų.

Bėgy trijų savaičių nauja 
dūdų linija iš Grozno į Juo
dųjų Jūrų Tuapse portą bus 
užbaigta ir aliejus bus pum
puojamas į vieną moderniš
kiausių perdirbimo dirbtu
vių pasauly. Pasak Ameri
kos ekspertų, Tuapse bus 
svarbus aliejaus perdirbimo 
ir eksportavimo centras. 
Ten bus pristatoma geriau
sios rūšies gazolinas į žiba
lo gabenimo laivus po 8 cen
tus už galioną.

Apie pabaigą lapkričio 
mėnesio Chašuri Batumo 
dūdų linija taipgi bus pra
dėta operuoti. Ji sujungs 
gausius naujus aliejaus lau
kus Baku srity su aliejaus 
išdirbyste Batume. Apie 
vidurį sekančių metų pusė 
aliejaus išdirbysčių naudos 
vėliausias Amerikos aliejaus 
gaminimo metodas.

Namas Užgriuvo 100 Darbi
ninką Čechoslovakijoj

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Antradienį čia miesto cent
re sugriuvo aštuonių augš- 
tų baigiamas statyti akme
ninis namas. Suvirš 100 
darbininkų užgriūta griuvė
siuose.

Mieste ir apielinkėj įvyko 
didžiausias sujudimas. Buvo 
didelis trenksmas, kuomet 
namas griuvo, geležys krito. 
Tuojaus buvo suorganizuo
ta pagelba gelbėjimui už
griuvusių. Aštuoniolika la
vonų išimta. Manoma, kad 
visi užgriūti žuvo.

Ugniagesių departmento 
automobilis, vykstantis į ne
laimės vietą, suvažinėjo vy
riausią policijos inspektorių, 
kuris taipgi vyko į nelaimės 
vietą.

Vyriausybė aiškina, kad 
sugriuvo del blogo cementa- 
vimo ir abelnai del blogo ir 
greito budavojimo. Mat, 
kontraktoriuš buvo prisiža
dėjęs užmokėti bausmę 
kiekvieną dieną po sausio 1 
d., jeigu namas iki to laiko 
nebus pilnai užbaigtas, ir jis 
davė įšakytaą skubiai na
mą statyti, kad išvengti 
bausmės.

Architektas, kuris išdirbo 
to namo planą, nusižudė, 
kuomet pamatė, kad namas 
sugriuvo. į- <. . ; >

kampanijoj. Turime dirbti 
visi — ir partijos nariai ir 
simpatikai. Turime raginti 
lietuvius darbininkus bal
suoti už komunistų kandi
datus. Turime platinti ko
munistų atsišaukimus. Taip
gi turime nepamiršti paau- 

nistų) Partijos ” rinkimų ’ koti Partijos kampanijai.

PASIDARBAVO ‘LAISVES’ VAJUJE st« Ohi»
---------------- ' MARTINS FERRY. (

dock, Pa.; E. J. Mažeika, 
Hartford, Cohn.; S. Petchu- 
lis, Minersvillę, Pa.; V. Rač
kauskas, Detroit, Mich.; J. 
Plitnikas, Hartford, Conn.; 
E. Gaudešieįiė, Toronto, 
Canada; J. B;ūrba, Brook- 

, Mc- 
J. Buivydas,

Nemažai draugų jau dar
buojasi “Laisvės” vajuj. Bet 
palyginus su tūkstančiais 
skaitytojų ir “Laisvės” pa
triotų, tai armija dar nedi
delė. Draugai, visi sukrus- 
kime į darbą, kad šį vajų 
padaryti pasekmingesniu užpyn, N. Y.; J. Miller, 
visus kitus vajus.

Jau naujų skaitytojų pri- Brooklyn, Nį Y.; J. Kun- 
ekanti mūsų veikė-! drotas, Philadelphia, Pa.; A.

! -r-> 1 • 1 T-l I TT 1 • /.J
siuntė s<
jai: iRakickas, E.

C. Ropsevich, Philadel-; Pa.; P. Sieką
phia, Pa.; M., Philadelphia, j Pa.; J. Pusva

Sliekas, Pitts- Pa.; B. Salayeičikas, New
J. Banas, Chi- Britain, Connburgh, Pa

cago, III.; P. Sakat, Pater- Worcester, Mbss.; J. San
son, N. J.; Al. Jasėnas, dusky, Volga, W. Va.; J 
Grand Rapids, Mich.; A
Kupchunas, Philadelphia, P. Šlajus, Chester, Pa.; P. 
Pa.; J. Leponis, St. Louis, Walant, Philadelphia; W. 
Mo.; K. Lukošunienė, Brad-išrinka, Hartford.

MARTINS FERRY, O.— 
[Pirmadienio vakarą policija 
užpuolė ir išardė Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
rinkimų kampanijos mitin
gą. Suareštavo du kalbėto
jus: Israel Amter, komunis
tų kandidatą į Jungtinių 
Valstijų senatą, ir Carl 
Hacker, komunistų kandi
datą į leitenantus guberna
torius.

Wheeling plieno kompani
jos kontroliuojama policija 
naudojo gazines bombas 
atakuojant 400 darbininkų, 
kurie buvo susirinkę į sve
tainę.

TEKSTILIEČIŲ STREIKAS LODZĖJ | j
UŽDAVĖ SMŪGĮ LENKIJOS VALDŽIAI 11

* 4 įjir .. v -

Darbo Unijos Nutarė Paskelbti Generalj Streiką; 100,000.
Streikieriy Lodzėj po Komunistą Vadovybe ,'

VARŠAVA. — Lenkijos 
darbo unijos nutarė pa
skelbti general} streiką vi
soj šalv, kad padėjus kovoti 
Lodzės tekstiles streikie- 
riams, kurie reikalauja algų 
pakėlimo. Tas nutarimas 
padarytas po to, kaip pairo 
derybos tarp tekstilės strei- 
kierių ir darbdavių.

Tekstiliečių streikas ple
čiasi. Tūkstančiai streikie- 
rių kituose miestuose prisi
deda prie 100,000 streikuo
jančių darbininku Lodzėj 
Sustreikavo tekstilės darbi
ninkai Tolmaschev, Petro- 
kov ir kituose miestuose.

Sakoma, kad net Pilsuds-

Plečkaitis Laikęs Konferenciją su Pilsuds 
kiu; Lenkas Išdavęs Jo Planus

“Lietuvos Žinios” rašo 
rugs. 25 d. numery:

Kriminalinė policija pra
neša šių žinių, kurias kri
minalinei policijai suteikęs 
Lenkų generalinio štabo. II 
skyriaus karininkas B. P., 
pabėgęs iš Lenkijos mūsų 
pusėn. Jis sakęs, kad Pleč
kaitis vertas skaityti antru 
Pilsudskiu. Pilsudskio no
ras pagrobti Kauną — žino
mas. To siekti padedąs 
Plečkaitis. Pilsudskis tokiu 
bendradarbiu labai džiau
giasi.

Lenkų gener. štabo II sky
riuje darbas vedamas labai 
intensyviai. Plečkaitininkai 
ypač pradėję tvirtintis po 
legioninkų suvažiavimo.

Nesenai įvykusi konferen
cija Plečkaičio su maršalu 
Pilsudskiu, atstovo Jono 
Pilsudskio bute. Konferen
cijoj dalyvavo: majoras 
Kirtiklis, atst. Znydram — 
Koscialkovskis, senatorius 
Abramovičius, atst. M. Rač
kevičius, eksporitūros 1 nr. 
vedėjas — gener. štabo ma
joras Fel. Mejeris, I-mos le- 
gijonų divizijos vadas pulk. 
Pakoš, atst. Okuličius, “Kur- 
jer Wilenski” redaktorius, 
generolas diviz. Ridz-Smig-. 
ly, diviz. generolas Sosnovs- 
kis, pulk. V. Slovek..<

Konferekcijoj buvo kalba
ma apie Plečkaitininkų or
ganizacijos veikimą. Orga
nizacijos veikimą Lietuvoje 
nutarta stiprinti. Tam tiks
lui paskirta 10,000 dolerių. 
Ši suma esanti įteikta Pleč
kaičiui per gen. štabo eks- 
poritūrą Vilniuje, 4 dieną 
po legioninkų suvažiavimo.

Rugpjūčio 14 d. įvyko pa-' 
sitarimas Plečkaičio ir diviz. 
generolo Ridz Smigly. Pasi
tarime dalyvavo gen. štabo 
II skyriaus šefas Tartari ir 
nustatyti planai, kaip pa
ruošti strateginius punktus 
(Pliacuvka) Lietuvoje.

Vilniuje esanti sudaryta 
“Lietuvos valdžia,” kurios 
sąstataų įeina Lenkų politi
kai veikėjai: majoras Kir-

tiklis, atst. Znydram-Kos- 
cialkovskis, Abramovičius, 
Račkevičius ir K. Okuličius.

Plečkaitis iki lapkričio mė
nesio esąs pasižadėjęs pa
ruošti “dirvą”,^Vilniuje uo
liai jis dirbąs.'-Valstybės 
spaustuvėj esą spausdinama 
daug proklamacijų ir jos 
per Rygą gabenamos Kau
nan, Ukmergėn, Panevėžin, 
Utenon ir kitur.

Chiang Kai-shekas Nu
skirtas Chinijos Pre

zidentu
NANKINGAS, Chinija.— 

Antradienį Chiang Kai- 
shekas tapo nuskirtas Chi
nijos prezidentu. Jį išrinko 
prezidentu Centralinė Pil
domoji Taryba, kurios 44 
nariai sudarė vyriausią val
dymo spėką nocionalistų 
valdžios administracijoj.

Bilaišių Kaimą Užpuolė 
Vilkai

Bilaišiai, Dusetų vai., Za
rasų apsk.— Apie . vidurį 
rugs, šįi kaimą < . “aplanke” 
nelaukti iią kaip žmonės: pa
mena’, i nematyti “svečiai”-— 
5 vilkai.

Laukuose jie gerokai “pa
šeimininkavo”’ ir papjovė 10 
avių, ūkininkų: Indriūno 4, 
Čiulkos 2, Bertašiaus 2 ir J. 
Lingės 2.

Kiti galvijai ir arkliai, nu
trūkę nuo raiščių (naktį gy
vuliai laikomi laukuose), iš
bėgiojo baisiausiai išdūlan
ti.

1 Žmonėms medžiokliniai 
šautuvai laikyti draudžia
ma, o Čia nuo vilkų apsigin
ti nėra kuo.

Pasmaugė Malūno Diržas 
žmogų

Metėlių dv. malūne vindo 
diržas pagriebė pil. Kuraus- 
ką, pakėlė augštyn ir pa
smaugė.

.Draugai greatneckiečiai dar kio fašistinė valdžia, pripa- 
dadėjo šeštą dovaną. Dabar žįsta, kad darbi ninku

dovanos eina sekančiai:
PIRMA ___ : . $50.00
ANTRA . .........  $35.00
TREČIA______ $25.00
KETVIRTA ... $15.00
PENKTA ....... $10.00
ŠEŠTA ............... $5.00
Kontestantai, darbuokitės, 

nes matote, kad yra už ką 
darbuotis. Dar permažai da
lyvių matome. ,

Kol kas pirmose eilėse sto
vi šie draugai:

S. Reikauskas ......................   9
iš Shenandoah, Pa.

Geo. Shimaitis ...................-8^
Montello, Mass.

D. Sliekas ...........
Pittsburgh, Pa.

Sinkauskas ...........
Paterson, N. J.

Misevičius........................... 3
Detroit, Mich.

Grybas ....................... 2
Norwood, Mass.

Smilga ..............................2
Bridgeport, Conn. j

Skeberdis ...........................2
Newark^ N. J.

Gabužis.............................2V2
Binghamton, N. Y.

Tai dar tik tokia pradžia. 
Labai silpna. Pasižadėjimų 
darbuotis girdime daug, bet 
darbuotės mažai tesimato.! 
Rūpinkitės, draugai, kad iš
pildyti pažadus. Kurie jau 
gavote po vieną, darbuokitės, 
kad gauti dar po kitą?

. . .4

reikalavimai didesnių algų 
ir geresnių darbo sąlygų y- 
ra pateisinami, nes pragyve
nimo kainos yra labai paki
lusios iš priežasties zloto 
stabilizavimo programos ir 
importų apribavimo. Ta
čiau s, sakoma, jeigu laimė
tu Lodzės darbininkai, tai 
visoj šaly kiltu streikų ban- 

(ga: visur. darbininkai reika
lautų algų pakėlimo. O tas. 
esą, užduotų didelį smūgi 
Lenkijos bizniui ir naciai, 
fašistinei valdžiai. Už tai 
valdžia deda pastangas, kad 
kuogreičiausia sulaužyti Lo
dzės streiką.

Kadangi Lenkijos darbi- ; 
ninkams mokama labai ma
žos algos, tai Lenkijos įvai
rių pramonių kapitalistai 
gali šiek tiek lenktyniuoti 
su kitų šalių kapitalistais . 
marketuose. Lenkijos ang
lies kasyklų savininkai, mo
kėdami mažas algas darbi
ninkams, pajėgė pigiaus 
parduoti anglį ir atimti tū
lą skaičių marketų nuo Ang
lijos kapitalistų.

O komunistai ragina dar
bininkus reikalauti geresnių 
algų ir darbo sąlygų. Ypa
tingai komunistai yra tvir
ti Lodzės mieste. Tekstilie
čių streikas yra po komu
nistų vadovybe.

Varšavoj- buvo pasitari
mas tarp augštųjų valdinin
kų, kurių tarpe buvo pra
mones ir prekybos ministe- „ 
ris Kwiatkowsky, Lodzės 
tekstilės dirbtuvių • savinin- i 
kų ir socialistų lyderių. Vi* 
jie tarėsi, kaip sulaužyti ■ > ’ i 
tekstiliečių streiką. *

Teisingumo ministeris7' 
Meysfovitch nuvyko į Lo
dzę “susisiekti” su datbininf- • 
kais. Jis yra žinomas, kai
po monarchistas, ir jo dar
bininkai labai neapkenčia. . 
Darbininkai surengė .de
monstraciją prie viešbučio, 
kur jis buvo apsistojęs.

P.

Francija Išveja Ameri 
kos Korespondentą

PARYŽIUS. — Francijos 
užsienių reikalų ministeri
jos spaudos biuras davė įsa
kymą Amerikos korespon
dentui Harold Horan, kad 
jis apleistų Franci ją pirma 
ketvirtadienio už tai, kad 
jis paskelbė Hearsto laikraš
čiuose (Amerikoj) platų ap
rašymą apie Anglijos-Fran- 
cijos laivyno sutartį, kurią 
Francija ir Anglija atsisakė 
iki šiol paskelbti viešai.

Amerikos valstybės minis- 
teris Kelloggas instruktavo 
Amerikos ambasadą daryti 
žingsnį, kad apginti Horan. 
Mat, Amerikos valdžia prie
šinga tai sutarčiai.

121 Metų Rusė Atrado Negyvą Vyno Kliube

ULJANOVSK, Sov. Są
junga.— čia gyvena 121 
metų amžiaus rusė Katari- 
,na Sorokina. Prie caristi- 
nės valdžios baudžiavos lai
ke, kuomet ji buvo 14 metų 
amžiaus, buvo išmainyta 
ant gončo. Ji pasakoja bai
sių dalykų iš vergijos laikų. 
Dabar ji džiaugiasi Sovietų 
valdžia.

Sustreikavo Maisto Išvežio- 
tojai

‘ New York.— Trečiadienio 
rytą, maisto išvežiotojąi pa
skelbė streiką. Visi strei- 
kieriai dirbo Ąmericąn Rail
way Express kompanijoj, 
Viso streikuoja apie 12,000 
darbininkų. Streikuoja ve
žėjai, jų.pagelbininkąi,ir ki
tokie darbininkai,, dirbanti 
prie maisto i išVežiojimo. 
Pienas, mėsa, daržovės ir 
vaisiai sulaikyta ant stočių.

Areštai Kaune
Lietuvos fašistinė policija 

23 ir. 24 d. rugsėjo Kaune 
ir kitose vietose suarešta
vus daug asmenų už komu
nistinį veikimą. Žaliakalny 
rasta slapta spaustuvė 
“Spartakas,” kurioj buvę 
spaudžiamos proklamacijos.

MERIDEN, Conn.— Jo
seph Papallo, 17 metų am
žiaus italas, pereitą nedėl- 
dienį tapo atrastas negyvas 
dideliam vyno kubile, šėtroj 
užpakaly jo tėvo stubos. Jo 
brolis jį užtiko. j.

Kubile buvo užmerktos 
vynuogės. Kubilas yra 7 pė
dų augštumo ir penkių pė
dų diametriškai. Leonard. 
Sireno, kaimynas, ištraukė: 
lavoną iš kubilo. Sireno sa
kė, kad Papallo buvo nuo
gas. Sireno įšokęs į kubilą; 
ištraukė. Užklaustas, ar 
Papallo buvo visai be dra
bužių, -Sireno sakė, kad- jo 1 
tėvas ir jo brolis nudraskė * 
nuo jo drabužius, bandyda
mi ištraukti. 1 (' - - ■ •

i Sprendžiant pagal Sirfeno;/ 
kuris :buvo Įšokęs į kubilą,’ 

‘tai' kubile vyno buvo apie 
■pustrečios pėdos. Sireno bu
vo sumirkęs iki kelių.

Daktaras aiškina, kad Pa
pallo žuvo nuo nuodingų du
jų, kilusių iš vynuogių rū- 
gimo.

Kol kas nėra išaiškinta,*

bilą.

I ' į 
hl

-
Sovietų Sąjungoj Uždrausta . 

Mušti Vaikus

Maskva.— Sovietų Sąjun
goj uždrausta bausti va 
mušimu bile kokiu b 
Tėvai baudžiami už 
mušimą.

Per visą šį menesį “Laisve” metams tik $5 naujiems skaitytojams. Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas turėtą gauti nors vieną naują skaityto ją.
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Nauja Austrų Socialistų Pardavyste ir 
Talkininkavimas Fašistams

Pernai liepos mėnesį Vie
nos, Austrijos sostinės, so
cialistinė valdyba kraujuose 
murdė masines demonstra
cijas, kilusias prieš teismą, 
kuris išteisino fašistus žu
dytojus kovojančių darbi
ninkų. Tam budeliškam 
darbui socialistų vadai, be 
kitko, apginklavo gautais iš 
policijos ginklais ir savo iš
tikimuosius socialdemokra
tus, parinktus iš vadinamos 
“respublikos sargų” sąjun
gos.

Dabar Austrijos socialis
tai, kurių vyriausiais vadais 
yra Baueris ir Fricas Adle- 
ris, vėl ryškiai pasitarnavo 
fašistams.

Fašistai pereitą sekmadie
nį Vienos priemiestyje ruo
šė savo manevrus, besimo- 
bilizuodami, pribrendus lai
kui, eit ir užimt Austrijos 
Sostinę, panašiai kaip Itali
jos fašistai paėmė Romą.

Vienos fašistai viešai ke
lias dienas išanksto plačiai 
garsino savo mobilizacinius 
manevrus.

Darbininkų minios ėmė 
bruzdėt, kalbėtis apie prie
šingą fašistams masinę de
monstraciją. Darbininkų 
ūpas buvo toks, kad užpult 
ir ištaškyt fašistinius juod- 

\ Varnius.
Socialistinė Vienos valdy

ba ir kiti austrų socialdemo
kratų vadai jautėsi privers
ti ką nors daryt, kad nesu- 
kelt prieš save darbininkų 
minių.. Todėl jie, lošdami, 
ir pasiskelbė, kad suruošia 
darbininkų demonstraciją. 
Nagi, ir sušaukė savo mi
tingą, bet taip, kad mitingas 
įvyko skirtingu laiku ir 
skirtingoje vietoje, negu fa
šistų ermyderis. Tatai jie 
padarė tuo tikslu, kad dar
bininkai negalėtų užklupt ir 
išblaškyt fašistų. Socialis
tų vadai vengė, kad darbi
ninkai neišdaužytų fašistų 
gaujas.

Vien tik komunistai, gin
dami proletariato reikalus, 
pašaukė darbininkus traukt 
stačiai prieš fašistų demon
straciją; vien tik komunis
tų vadovaujami darbininkai 
išėjo su klasine proletarų 
spėka prieš fašistų govėdą.

Už tą tai žingsnį ir like 
areštuoti komunistai Austri
jos seimo atstovai, kaipo 
“šalies išdavikai.” Socialis
tai mihisteriai, nariai kuni
go Seipelio valdžios, nei lū
pų neatvere prieš areštus 
komunistinių atstovų. Tie 
areštaų matyt, buvo pada
ryti su social-ministerių ži
nia ir pritarimu.

Dar daugiau. Socialde
mokratai seimo atstovai 
kreipėsi į fašistinį Austrų 
valstybės galvą Seipelį, rei
kalaudami, kad iš darbo 
žmonių atimtų visus šiokius 
ar tokius ginklus, taip kad 
darbininkai pasiliktų visiš
kai beginkliai prieš ginkluo
tus būrius valdžios kariuo
menės, policijos ir fašistų.

Tai dar, vienas įrodymas, 
kad oficialiai socialdemo
kratai yra užkeikčiausi, pa-, 
galingiausi ir šlykščiausi 
priešai darbininkų klasės ir 
josios pasiliuosavimo. Po 
šiam naujam socialdemo- 
kratii pasirodymui, paaiške-
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ja juo didesniam skaičiui 
Austrijos ir kitų šalių, dar
bininkų, jog, norint nukovo- 
ti fašizmą, reikia sutriuš
kinti tuos kapitalistinės 
reakcijos gončus ir žanda
rus — oficialius socialdemo
kratus.

Austrijos, kaip ir kitų ša
lių, komunistų taktika pa-, 
našiuose atsitikimuose yra 
ne nuginkluot darbininkus, 
bet juo labiau juos apgin- 
luot. Ką reikia nuginkluot, 
tai buržuaziją ir visus jos 
fašistinius ir socialdemokra
tinius agentus.

Revoliucinės Padėties
Atgimimas Europoje

L. Tolstojaus šimtmetinės 
Gimimo Sukaktuves ir 
Sovietų Respublikos 
Priešai.

Pradedant juodaisiais kle
rikalais ir baigiant smalavi- 
riais socialistais, nelabai se
nai visais kampais verkė, 
kad bolševikai Sovietų Res
publikoje visų senųjų rašy
tojų raštus arba sunaikinę, 
arba griežtai uždraudę žmo
nėms skaityti. Ypatingai 
nukentėjęs nabašninkas L. 
Tolstojus. Bet dabar tų;pa- 
čių partijų laikraščiai pla
čiai rašo apie Sovietų Res
publikoj surengtą iškilmin
gą paminėjimą šimto metų 
sukaktuvių nuo Tolstojaus 
gimimo dienos.1 Be to, So
vietų valdžia išleidžia visus 
Tolstojaus raštus, kurių bū
sią anie 95 tomai.

v ■* \
Tegu tie patys priešai kal

ba apie tas dideles sukaktu
ves. Smetonos “Lietuvos 
Aidas” (Nr. 190) praneša:

Tik vakarykščiai grįžusį iš 
kelionės nuvargusį prof. Krėvę 
mūsų bendradarbis drįso pa
kamantinėti apie tas iškilmes, 
kurias šventė visas kultūringa
sis pasaulis.

Prof. Krėvė su žmona išvy
ko iš Kauno rugsėjo 8 d. ir 
atvažiavo Maskvon rugsėjo 10 
d. iš ryto.

Tą dieną iškilmės prasidėjo 
Didžiajame teatre iškilmingu 
posėdžiu, kurį atidarė švietimo 
komisaras Lunačarskis savo 
paskaita apie Tolstojaus kūry
bą ir jo pasaulėžiūrą,, pabrėž
damas, kuo būtent Tolstojus 
priimtinas nūdienei Rusijai ir 
kuo jis išsiskiria su sovietiš
kąja ideologija. f ,

Po Lunačarskio turėjo, pa
skaitą prof, “i Sakulinaš apiė 
Tolstojų, kaip menininką ra
šytoją ir Karskis -rrr apie Tol
stojų, kaip pedagogą.

Po paskaitų orkestras gra
žiai pagrojo Bacho rapsodiją 
ir Bethoveno 9-ją simfoniją. 
Tuos muzikos kūrinius Tolsto
jus ypatingai mėgęs.

Pagaliau prasidėjo sveikini
mai; sveikino įvairių kraštų 
universitetų, mokslo ir meno 
organizacijų atstovai tiek iš 
užsienių, tiek iš SSSR; Lietu
vos mokslo ir meno' organiza
cijų vardu sveikino prof. Krė
vė, atstovaujamųjų organiza
cijų vardu, įteikė dar sveiki
nimą raštu.

Rytojaus dieną įvyko kitas 
posėdis Rusijos dailiųjų menų 
muziejuj, tik kviestinei publi
kai ir užsienių delegatams da
lyvaujant. Pirmininkavo Lu
načarskis.

Čia skaitė paskaitą Koganas 
ir Gusievas — Tolstojaus arti
mas žmogus, šitos paskaitos 
buvo daugiau informacinio po
būdžio, kaip Tolstojaus muzie
jaus kūrimas, jo relikvijų- rin
kimas ir tt.

Tam pačiam muziejuj ekspo-

Yra apčiuopiamų ženklų, kad 
buržuazinėj Europoj išnaujo 
pradeda kurtis revoliucinė pa
dėtis. Franci joj eina visa eilė 
masinių streikų. Francūzų ka
pitalistų laikraščiai skleidžia 
gandus apie tariamus “komuni
stų suokalbius” ir ragina val
džią suimt kairiuosius darbinin
kus į geležinę saują. Vokietijoj 
streikuoja Šiaurės Jūros laivų 
statymo darbininkai. Įvyko su
sikirtimų tarp komunistų vado
vaujamų streikierių, iš vienos 
pusės, ir prieš juos* einančių so
cialdemokratų, iš kitos pusės. 
Rengiasi streikuot Muenchen- 
Gladbach audėjai. Silezijos ka
syklų srityje tęsiasi streikas 
25,000 mainierių. Skleidžiasi 
darbininkų reikalavimai visoj 
šalyj pridėt darbo mokesnio.

Lodziuje ir aplinkiniuose 
miestuose, Lenkijoj, streikuoja 
100,000 audėjų. Tatai suteikia 
didelio neramumo fašistinei 
Pilsudskio valdžiai. >

Jeigu valdžia nuslopintų 
streiką, — rašo New Yorko 
Evening Post (spalių 9 d.) — 
tuomi būtų sulošta į rankas ko
munistų, kurie paskutiniuose 
rinkimuose turėjo didelių lai
mėjimų lėšomis vidutinių socia
listų.

Pilsudskiniai socialistai, todėl, 
vartoja lapės politiką; stengiasi 
įkalbėt streikieriams, kad gra
žiuoju susitaikytų su fabrikan
tais (reiškia, kad nusileistų, pa
siduotų).

Nors Lenkijoj Komunistų 
Partija yra uždrausta, nelegalė 
ir neturėjo galimybės viešai} 
veikti rinkimų kampanijoj, ta
čiaus ji pasiekė stambių laime- puota eilė dalykų^ ęurištų su

pabaigtos Meno Teatre vaidin
tu Tolstojaus veikalu Skaz^- 
ob Ivanie duračkie.”

Nors komunistai savo kalbo
se pabrėžė, kad Tolstojus 
jiems priimtinas, jų pasaky
mu “nuo šios vietos iki tos 
vietos,” tačiau į jo 100 metų 
iškilmių ruošimų įdėjo daug 
triūso ir rūpesnio, kad to di
džio žmogaus atmintis būtų 
tinkamai pagerbta.

O Kauno klerikalų “Ry
tas,” kuris visokios lygsva
ros nųstojd berėkdamas,’ 
kad bolševikai “visus moks
lininkus išžudę” ir “visas 
senų rašytojų knygas sunai
kinę,” rugs., 26 d„ jau seka
mai kalba apie Tolstojaus 
vardu įsteigtą muziejų:

Tolstojaus muzįejąus kolekf 
cijos gali pasigirti savo pilnu
mu ir egzempliorių įdomumu, j 
Užtenka pasakyti, kad muzie
jus užima 12 didelių šviesių 
kambarių,, neskaitant didžio
sios galerėjos.

Muziejus dabar pertvarky
tas chronologiškai biografiniu 
principu. Jis apima ne tik vi
są Tolstojaus gyvenimą, visą 
jo kūrybą, visą literatūrą, su
rištą su Tolstojum, bet ir visą 
Tolstojaus giminės geneologi- 
ją, surištą su Odojevskiais, 
Puškinais, Tiutčevais, Trubec- 
kiais, Volkonskiais ir kt. Pir
mame kambaryje, kuris ski
riamas Tolstojaus vaikystei ir 
kūdikystei, yra aliejiniais da
žais paveikslas: “Kur užkasta 

JŽalioji lazdelėj”,—■ vieta, kur 
Tolstojus, Vaikas* būdamas, 
ieško stebuklingos paslapties, 
kaip padaryti pasaulį' laimin- 
gą> \ < ii’L

Labai Lmfflnįoš’ Tolstojaus 
Sevastoį)pliį'-pąpyš^kymėlių; ko
rektūroj, kūr yra‘ paiiėš ‘Tols
tojaus, Turgenev^ ir Čže'rny- 
Ševskįo pataisinėjimai.- Į Tais 
Sevastopol io. apsakymėliais, 
kaip žinoma, Tolstojus debiu
tavo plačiojoj literatūroj.

Pirmų nuotraukų korektūrų 
ir net Tolstojaus rankraščių 
muziejuj yra^ nemaža. Yra ir 
reti litografuoti Tolstojaus 
raštų leidiniai^ kurie buvo caro 
valdžios uždrausti ir platina
mi nelegališkai.

Labai įdomus L. Tolstojaus 
. apsakymėlio-“Kuo žmonės gy

vena’ ’ rankraštis autografas. 
Jo yra 17 redakcijų, paties 
Tolstojaus perdirbtų. Kaip ži
noma, kai kuriuos savo kūri
nius jis perdirbinėjo po 25— 
30 ir net 40 kartų.

;Ištikrųjų; Tolstojaus arti- 
nįiausiui draugu iki mirties 
buvo ne koks ten smalavirių 
Bulgakovas, bet Čertkovas. 
Į pastarąjį Tolstojus buvo 
labai įsitikėjęs; Tolstojaus 
moteris manėj kad jos vy
ras perdaug pasiduoda 
čertkovui ir- delei kilda
vo net šeimyniškų barnių. 
Sakoma, kuomet Tolstojus 
padarė testamentą, jog visi 
jo kūriniai pavedami visuo
menei, Tolstojienė manius, 
kad tai buvo darbas po įta
ka Čertkovo.' Jinai šukei- 
didžiausį alasą prieš savo 
vyrą ir Čertkovą. Tai buvę 
tįk kelis metus prieš Tolsto
jaus mirtį, i Tolstojus nebe
iškentęs ir buvęs išėjęs iš 
namų, palikdamas savo pa
čią ir visą šeimyną. ^Paskui 
sugrįžo atgal.- 'Be abejonės, 
Čertkovas turėjo' pasitrauk
ti iš Tolstojų namų. Tačiaus 
Tolstojus palaikęs slaptus 
ryšius su Čertkovu ir juomi 
daugiausia pasitikėjęs. Pa- 
galiaus, kuomet Tolstojus 
pradėjo kovoti su mirČia, 
Tolstojienė nusileidus ir pa
kvietus Čertkovą, kad jis 
būtų prie jos vyro mirties, 
kaipo ištikimiausias jo gy
venimo draugas.

Tai matote, ko verti sma
lavirių “Naujienų” plepalai, 
kad Bulgakovas “buvo ge
riausias Tolstojaus draugas 
iki mirties.”

RIEBUMAI VALGYJE

Smalavirių “Naujienos” 
Bjauriai Apšmeižė 
Sovietų Valdžią.

Ištraukoje iš “L. A.”

Kelvergas, Spalių 11, 192
• ii . ? ■ • >

A; L D. t D., Tai Mūšy Klasine Tvirtovė

jimų rinkimuose, išstatydama 
savo kandidatus skirtingais 
darbininkų grupių vardais.

Komunistai ypač yra drūti 
Lodziuje, kaip žymi, ir įpinėUs 
New Yorko kapitalistų laikraš
tis.

Komunistai, kaip ir visuomet, 
stovi pirmose darbininkų kovos 
eilėse. Lenkijos fašistinė vy
riausybė ir socialdemokratai bL 
josi, kad Streiko, sutriuškinimas 
dar stipriau pastūmėtų darbi
ninkų minias į komunistų pusę.

i \ . * >

PITTSBURGH, PA

Spalių 13 d., 8 vai. vakare, 
Partijos raštinėj, 805 James 
St., N. S. Pittsburgh, įvyks ma
sinis visų A. D. (K.) P. narių 
mitingas,, kuriame drg. W. W. 
Weinstone išduos raportą, iš 
Komunistų Internacionalo 
šešto kongreso. z

Visi nariai dalyvaukite, nes 
išgirsite labai daug naujo.

Dist. Organizatorius.

didžiojo vyro atmintimis; žy- 
į ihįą vietą ųž’ėrne , .To)sį)j.ą^s 

rankraščiai, kurie liudija, kaip 
Tolstojus, rašė savo žymiuosius 
veikalus. u p į' ' •

Tą patį'.’ vakarą visi svečiai 
išvyko į Tolstojaus bu v. sody
bą Jasnąją Polianą. • *

Ten svečius sutiko Tolsto
jaus duktė.

Jasnają Poliana šiandie yra 
tikras Tolstojaus muziejus.

Svečiai aplankė Tolstojaus 
namus ir jo gražiai sutvarky
tą kapąt Ten buvo eilė pa
skaitų ir kalbų.

Iš Jąsnos Polianos grįžus 
Maskvon vėl biivo visa eilė pa
skaitų įvairiose vietose, /do- 
miausia paskaita buvo čertko- 

, vo, Tolstojaus sekretoriaus ir 
jo* artimo- žmogaus. Šis prele
gentas nušvietė ■ daug Tolsto^ 
jaus asmens bruožų. ;, !| 

Pažymėtina dar sveikatos 
komisaro Siemaškos paskaitą 
“Mokslininkų namuos’ ’—.‘Tol
stojus, kaip liaudies auklėto
jas.”

Rugsėjo117 d. iškilmės: buvo
• : r . ? f A X 4 ■

pa
braukėme tą vietą, kur kal
bama, kad Tolstojaus sekre
torius Čertkovas davė pa
skaitą, apie Tolstojų. Sma
lavirių “Naujienos” (rugs. 
12 d.) edito riale melavo; 
kad buvus kilus mintis “pa
kviesti dalyvauti iškilmėse 
nabašninko ’Tolstojaus bu
vusį sekret0rių\ ^timiau- 
sią* jo draiug^,' p? Bulgakovą, 
kuris dabar gyvena ^užsie
niuose.” Bet, girdi, Sovietų 
valdžia to žmogaus neįsilei
do, nes jis “nėra ištikimas 
sovietų valdžiai.” Ir užbąi-. 
gia šitą purViną fniėlą: ' ■

Vadinasi, bolševikai “pager
bė” Tolstojaus atmintį, neįsi- 
leisdami į flįusiją žmogaus, 
kuris buvo geriausias jo drau
gas iki jo mirtinos! Aišku, 
kaip.jie pasielgtų ,su pačiu 
Tolstojum, jeigu jisai šiandie 
butų gyvas.
Gi prof. Krėvė praneša, 

kad Tolstojaus sekretorius 
ir artimiausias draugas da
lyvavo iškilmėse ir skaitė 
įdomiausią. paskaitą apie jo 
gyyęnimą ir darbus/ be,t; tai 
'buvo Čertkovas, o nę Ęulgar 
kovas.' O. “Naujienos” ■ Tols
tojaus draugu padarė'-kokį 
ten kontr-rėvoliuciOnierių 
Bulgakpvą' ir prakeikė So
vietui: valdžia.

Kūnas, kaip ir kokia kita 
mašina, reikalauja kuro jį va
ryti. Kūnas gauna pajėgą iš 
maisto, kurį sunaudoja ir ku
ris pavirsta į energiją. Kuro 
suteikianti maistai yra cukruj 
krakmolas ir riebumai. Iš tų 
maistų riebumai lengviausia 
suvirškinama, ir greičiausia 
pavirsta į šilumą ir energiją, 
bet perdaug riebumų apsunki
ną- skilvį 7ir kįtūs virškinimo 
organus, šaltame ore turime 
valgyti daugiau riebumų.

Kuomet kalbame apie riebu
mus, paprastai manome, kad 
tas reiškia mėsos riebumus, 
taukus ir lašinukus, bet ir 
daugybė kitų maistų turi rie
bumų, kaip tai Smetona, svies
tas, šokoladas ir kokoa, alyvos 
ir riešutai. . . '

Visi riebumai, kiek yra ži
noma, turi kokio nors kuro ir 
suteikia tiek pat energijos. 
Svaras riebumo suteiks 2 ir 
vieną ketvirtdalį sykius tiek 
energijos kūnui, kiek suteikia 
svaras cukraus, krakmolo, ku
dos mėsos ir t. t. Matome, 
kad riebumas yra koncertruo- 
tas maistas—perdaug koncen
truotas, kad vieną valgyti—ir 
todėl turime vartoti riebumus 
su kitu maistu, kaip kad 
sviestą su duona, Smetoną su 
“oat meal,” aliejų su salo
tomis.

tLabai daug rašyta ir kal
bėta kas link vartojimo keptų 
(fried) valgių. Paprastai ma
noma, kad keptas maistas ken
kiu sveikatai. . Priežastis to 
yrą, kad daugybė šeimininkių 
nejrųoka kepti maistą, ' per
daug permirkydamos jį tau
kais. Sveikiems žmonėms ir 
vyresniems /vaikams galima 
dūojti kepto maisto, bet ne per
daug. Kepant riebumus, pe
reik pergreit įkaitinti.

Nors beveik Visi riebumai 
turi: panašią energijos vertę, 
bet vis tiek kai kurie riebumai 
neturi vitamino “A,” kuris yra 
labai reikalingas augimui. 
Sviestas ir smetona, ir riebu
mai nuo inkstų, kepenų yra 
ypatingai svarbūs. Nors dar
žovės turi užtektinai to vita
mino, daržovių aliejus jo ne
turi.

Dabartiniu laiku yra gerai 
vartot daug riešutų. Reikia 
atsimint, kad riešutai yra la
bai sukoncentruotas maistas, 
gausingas riebalais ir kitomis 
reikalingomis kūliui medžia
gomis..' ‘ Taigi, < riešutai " pątys 
savaime ' gaji - sudaryt pilną 
maistą.; todęj i neprotingą, yra 
po didelių .pietų , paskui‘dar ir 
riešutus saujomis valgyti ;> tuo 
būdu- persivalgomą, / viduriai 
perdaug apsunkinama^

Spalių mėnesis tai yra A.L. 
D.L.D. agitacijos mėnesis. Vi
si klasiniai susipratę darbinin
kai darbuojasi tam, kad dides
nį skaičių savo klasės draugų 
įtraukus į Amerikos- Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jų. i

Kasgi yra ALDLD? Tai yra 
lietuvių darbiriinkų klasinė ap- 
švietos ir kultūros organizaci
ja. Jos nariai moka narinių 
mokesčių į centrą per metus tik 
$1.50, apie 25 centus kuopos ir 
apskričio reikalams, taip kad 
per metus kiekvienas narys mo
ka ne daugiau kaip $2,.00. Gi 
už tuos pinigus gauna visas A. 
L.D.L.D. Išleistas tų metų kny
gas, kurios kas metai siekią nuo 
$3.50 iki $5.00 vertes. Pavyz
džiui, ALDLD. nariąi, už 19g6 
metąs gavo tris knygas: drg. A. 
Bimbos T stori j a Klar,
šių Kovos Amerikoje,'' 608 pus- 
lap., vertė $2.25; U. Sinklerio 
knygą—“Kaip žmonės Be Ponų 
Gyveno," 245 pusi., vertė $1.00 
ir Pokrovskio 
Istorija" 320 
$1.75. Viso 
vertės $5.00. 
metais (1927) 
roslavskio knygą 
432 puslapiai, vertė $2.00 ir Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus sutaisytą kny
gą “Pasaulio Stebuklai" 416 
puslapių, vertė $2.00, viso 848 
puslapių, vertė $4.00. Tai ar ga
li rastis dar geresnis patogu
mas- darbininkui bei darbinin
kei, kurie tik nori klasiniai bei 
aplamai šviestis, mokytis, la
vintis, įsigyti knygas pigiau ir 
parankiau, kaip kad jas gauna 
ALDLD. nariai ? Suprantama, 
kad ne. Gi šiais metais jau vi
si ALDLD. nariai gavo po kny
gą “Ugnyje" 432. pusi., vertė 
$2.00 ir dar gaus po dvi kitas 
knygas. Tikrai ALDLD. na
riams dvigubai tiek vertės kny
gomis atiduoda, kiek’ nuo jų 
gauna, o tą mes padarome tik 
todėl, kad susivieniję apie 7,000 
proletarų ir turėdami savo prie
šakyje tokius draugus, kuriems 
apeina hę Šiltos vietelės, ne jų 
asmeniniai reikalai, / bet! ‘ visbš 
darbininkų klasės 'reikalai, kla
sinė apšvieta ir darbinihkijoš 
pasiliuosa^imas, pajėgia pigiai 
pagaminti knygas. Mūsų Virši
ninkai dirba padėdami savo 
energiją ir laiką dykai, nes jie 
dirba ne pasipelnymo delei, bet 
del pasiliuosavimo darbininki
jos. Mes mokame sekretoriui 
tik $360 per metus. (Kitų srio- 
vių tokios organizacijos sekre
torius turėtų ne tik apmokant 
pilną algą, bet dar ir pagelbi- 
ninkus. Pas mus to nėra.

A.L.D.L.D. jau gyvuoja 12 
metų. Per savo gyvavimą iš
leido jau 24 knygas, viso apie 
8,000 puslapių darbininkiš
kos klasinės apšvietos. Apie 
knygų vertę daug nereikia 
kalbėti. Kiekvienas supras, 
kaip darbininkui svarbu žino
ti Amerikos darbininkų klasi
nė istorija, ir ją mes pilnutė
liai turime d. A. Bimbos kny
goje. Kiekvienas supras, 
kaip yra svarbu žinoti apie 
Leniną ir jo mokinimą, ir tą 
mes turim knygoje “Leninas.” 
Kiekvienas supras, kaip yra 
svarbu žinoti apie karus ir jų 
baisenybes, ir čia mes turime 
knygas: “Karė KprDęlei?” ir 
“Ugnyje,” kurios kaip veidro
dyje parodo, < kodėl ;kyla ,ką-v 
rai ir, jų j baisenybės. |Kięk-j 
vienam svarbu žinptį apie 
naujus išradimus (ir pąsąulinį 
progresą, bei nąo.kslo stebuk
lus ir vystymosi ir čįą mes tu
rime knygą “Pasaulio Stebuk
lai.” Kaip svarbu darbinin
kui žinoti apie savo sveikatą 
ir žmogaus kūno subudavoji- 
mą, ir tuom klausimu mes tu
rime puikiausią knygą “Darbi
ninko Sveikata.” Kiekvienam 
svarbu žinoti apie darbininkų 
ir valstiečių valdomą Rusiją, 
ir tuom klausimu mes turime 
knygas:! “Rusija 1919 m?’ ir 
“Rusijos Istorija.” Kaip svar-

knygą—“Rusijos 
puslapių, vertė 

1173 puslapius, 
Dabar pereitais 
vėl gavo d. Ja- 

“ Leninas”

. bu .‘susįpažinti ’su marksistiniu 
klasiniu riiokihimu, ir šiuom 
klausimu mes turime knygas: 
“Karolio Markso Teorijos Si<- į 
tema,” “Istorinis Materialia-; 
mas,” “Komunizmo A-EUC,” 
Francūzų . Naminis Karat/’. 
“Aštuoniolikto Briumero” ir 
kitas.

Kiekvienu svarbiu klausimu 
mes, darbininkai, rasime tei
singą atsakymą, nurodymą bei 
pamokinimą. A.( L. D. L. D> 

! knygose. Mūsų knygos yra 
klasinės, revoliucinės ir moks-. ’ • r 
lines. A.L.D.L.D. knygos, ,tai jT, į | 
yra klasiniai koyos: įrankiai už A ,____ __ •_ J_____ K •_
Re apšvįetos>j be klasinio žino- 
jimo, mes negalime būti kovo- :- 
tojais už savo klasinius reika-i- 
lūs, o tą žinojimą galimą į-1 
gyti tiktai iš klasinių knygų, " 
laikraščių, prelekcijų iri kla?'r 
sinėSe mokyklėlėse.' v Kitokių ’ 
priemonių mes, darbininkai, 
neturime. ; 1 ! • 1 ■ ; ►

A.L.D.Ę.D., neapribuoja sa-( s 
vo darbą tiktai knygų leidi- ; 
mu. Mūsų Draugija turi; virš 
200 kuopų, 13 apskričių ir 
apie 7,000 narių. Mūsų kuo-t 
pos rengia prakalbas, prelek- > 
cijas, organizuoja mokyklė-; • .?
les, apšvietos vakarus, pasi- 
lihksminimus, vakarienes, ba-b •
liūs, perstatinėja teatrus, or-;^... ; 
ganizuoja jaunuolius, ■ renka 
aukas streikuojantiems darbi- 
ninkams; kas metai mūsų kuo-, / 
pos surenka tūkstančius dole
rių kovojantiems proletarams. 
Mes surinkome tūkstančius,do- 
lerių Rusijos badųoliams, kaT į
da buvo patikus nelaimė pa- -/ , 
volgės sritį. Mes surinkome »
tūkstančius dolerių ir Lietu- r*;- 
vos darbininkų klasinei, kpvai.f < «- 
Mes energingai rėmėme ir re-* .
miame politinius kalinius ir 1
politines bylas. Mes visomis ;-o,\ 
jėgomis kovojom ir kovojame ... „ 
prieš .fašistinį, smąką kaip„t,.t 
Lietuvoj, taip ir Amerikoj. Ir 
todėl vi§ų tautų klasiniai; susi*; .,P<, 
pratę; darbininkai. žino A.L.D.. ,
L. ‘D., kaipo] klasinę, :kultūn- 
nę ir revoliucinę lietuvių »dąn- ..v 
bininkųi organiząciją.i '

*Me&«iEteatsiliekame» iii spaų-j»(.
dos, mūsų laikraščių, .klausi- 
mu.'. Mes, kaip yįsia. Drąugija^j 
taip ir apskričiai bei kuopo^|9«J;įjl 
daug geibėjom ir dabar gelbs-<

, time vienatinį anglų kalboj J 
darbininkų dienraštį “D. Worr. jo- 
kerį.” Mes prisidėjom ir prie nr u į 
pastatymo ant tvirtų kojų 
dviejų lietuvių darbininkų 
dienraščių Amerikoje—“Lais
vės” ir “Vilnies.” Mes pagel- 
bėjotn sutvirtėti darbininkų 
savaitraščiui “Rytojui”—Ar
gentinoje ir t. t. Ir vien tik , . M 
del suminėtų nuveiktų A.L.D, 
L. D. prakilnių darbų, jau yra 
garbė prigulėti kiekvienam ) . ,1 
lietuviui ir lietuvei darbinių- ... i 
kui prie A. L. D. L. D. PrĮ-..^. 1 
gulėti prie klasinių kovotojų,,.^.'! 
mokintis, lavintis ir kitus mo- 1 
kyti, gviesti ir traukti į klasių 
kovos 'lauką už darbininkijoj\ J* J 
pasiliųosavimą, už civilizaciją, J į 
už progresą; prieš imperialis-,J". 
tinius karus, prieš bedarbes, 
vargus ir visą kapitalistinę 
naudojimo sistemą. Visi daų-,<;Oii- 
bininkai ir darbininkės, kurie, 
simpatizuoja “Laisvei,” A.L.D. )fi t - 
L.D. ir darbininkų kovos rei-į’* 
kaląms, privalo laįke §io.ągitąr..,^., 
cijos mėnesio patapti Ą.L.D.L,, 
D. nariais ir užsiprenumeruoti 
mūsų organą “Laisvę?’j ' Nęs (;< 
tik’tąi: organizuotai meš' pąjeę-: J“ 
simp apginti' savp darbihin-, , 
kiškus reikalus ir teises., ‘ j .•

ii kA
< M ■

k.:.

pasiliųosavimą darbininkijos. ,ų , * I

H.

>.l

Pir-

j

I |

5 Kuomet t žmogus’^ valgo per
daug riebumų, - tai 'visų tų rie
bumų nepajėgia suvirškint vi
duriai ; riebalai tuomet 'ilgiau 
pasilieka ■ pilve, • negu koks ki
tas maistas) ir-ten daro* ne
tvarka viduriu- dirbime.

* : h FJL; L S.
♦

< < < i i t > \ f -TT; v 7

Suareštavo Tris Komu J
nisty Vadus Austrijoj - £
VIENA, Austrija

madienį policija suareštavo 
.tris Austrijos • Komunistų^ r 
Partijos Centro Pildomojo V'”' 
Komiteto narius. Juos kai- ' 
tina “šalies išdavystėj” s^- ?c-? 
ryšy su fašistų ir socialistų 
demonstracijomis pereitą 
nedėldienį. .

Socialistai, vietoj < kovoti, :^ 
kad, nepaleisti fąšistąms^der ^; 
monstruoti, apsaugojo y fa- ;u. 
šistų > : demonstraciją nuo^** 
darbininkų; o po fašistų^ de*- ■ 
monstracijos 'sUi’ei 
demonstraciją. ' 

. t ■ .• ' •• s > >• r:
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VIEŠAS ATSAKYMASKANDIBATAMS 
1PARKERIUS

Daugelis draugų kreipiasi bedarbė. Tik, suprantama, 
prie manęs su laiškais, ar pa-įtas niekados nepabaigtas dar- 
tarčiau pirktis jiems farmasjbas. Ilgos valandos ne taip 
ir <kaip Amerikos farmeriai į jau farmerį nukamuoja, kaip 
verčiasi? Jie visi, veik išim-jkad nukamuoja fabriko darbi- 
tinai, skundžiasi sunkiu miestų I ninką. 
gyvenimu, sunkiu dirbtuvių 
darbu, bosų sauvalėmis, ky
šiais ir bedarbėmis.

Kadangi šiam klausimui at
sakymas yra veik vienodas,

[tai kad sutaupinus laiką iri ėjo kaimynas ar draugas, su
siekiąs tokias išlaidas, ir kuo-|sėdo, parūkė pypkes, pasišne- 
mlz veik visi klausėjai yra'bučiavo ir niekas jį neragina 
“Laisvės” skaitytojai bei mūsųĮPrie darbo. Perkarsta, jis ga- 
šeimynos draugai,—sumaniau [Ii po medžiu išsitiesti ir pa
duoti viešą atsakymą visiems * 
ir tikiu, kad “Laisvė” suteiks 
mūsų reikalams vietą.

Mat, farmerys dirba 
iš ukvatos ir nors netiesiogi
niai, bet mano, kad jis dirba 
sau, ant tyro oro ir neturi bo
so ant savo sprando. Kada 
nori, atsisėda ir pasilsi. At-

ar “Vilnį,” tai būtų jau laikas 
pradėti kalbėti, kad įvedus į 
mūsų spaudą ir “ūkininkų 
įkyrių.” Bet, kol dar nežino
me ar tokis skyrius užsimokės, 
tenkinkimės tik informacijo
mis ir pradėkime rašyti ko
respondencijas iš ūkininkų gy
venimo, jų bėdų, kuom kurios 
valstijos ūkininkai verčiasi ir 
kaip

BOSTONO IR APIELINKĖS 
SKYRIUS ■

NORWOOD, MASS.

ba-

verčiasi ?
Draugiškai,

Senas Vincas.

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 3 d. turėjo įvykti 

dele “Laisves

Ar Verta Pirktis Ūkės Ir Kaip 
Ūkininkai Verčiasi?

Draugai darbininkai! 
manykite, kad jūs, bėgdami iš

gulėti, o vakare ilgiaus padir
bėti. Lyjd, jis gali sau su pa- 
čiuke stuboj paflirtuoti. To
dėl, nors ūkininkas daugiau 
kaip dusyk dirba ilgesnes va- 

■[ landas, bet jis to visai nejau- 
[čia ir nenustoja energijos. Jis 

^e‘;jaučiasi neprigulmingas, lais
vas,o kas gi tos laisvės netrok-

dirbtuvės ant ūkės, pabėgsite §ta ? Tarp ūkininko ir fabriko išnaudojimo. darbįninkonuo kapitalistų i 
Kaip fabrikų darbininkus, 
taip ir mažažemius ūkininkus, 
be jokios mielaširdystės, laiko! 

j savo naguose viena ir ta pati 
geležinė ranka—kapitalistas. . , , . . . . .
Kaip jums už darba kapitalis- kan> ,ant, koj«’. kuon!et a7 
tas nužeria nuo savo stalo tiki™odal P'ln>> tai pavalgyti turi 
trupinius, taip ūkininkams už kl>, ,r s“ ba(1£T™u1 jokių rei- 
ptTduktus mokama tik tiek,i kal\ netu''h?et kel,ant!s « 
kiek kapitalisto-perkupčiausimlesto ant _ukes’ ta'P sak,ant 
loska, o ne kiek tie produktai P'™uose menesiuose naujokas 

tverti, ar kiek ūkininkas užĮir \url Pagroti—ką valgysi- 
juos teisingai turėtų gauti.1 me ' 
Nuo kapitalistų išnaudojimo 
iW nekur nepabėgsime ir kol 
kapitalizmo tvarka gyvuos, iš
naudojimas visur mus suras.
Velnią, kurio nėra, tikintieji 
žmonės atsikrato rožančiais, 
škaplieriais bei šventu vande
niu. Kapitalistas gi, juo dau- 
giaus poteriausi, tuo daugiau 
tave išnaudos ir jeigu tu ne
užmokėsi jam procentus ar ant 
paskirto laiko sumą, jis tavo 
paties škaplieriais tave pa
kars. • Atsikratysime jį nuo 

*<javo sprando tik tada, kada 
drai dirbdami nuversime 
jitalutinį surėdymą ir visą 

y. ią paimsime į savo rankas.
'Tačiaus, jeigu kurie iš drau

gų turi tiek ištekliaus, kad be 
didelės skolos-mortgičiaus ūkę, 
gyvulius, mašinas ir padargus 
gali įsigyti—patariu atsisvei
kinti su dirbtuve, miestu ir ei
ti ant ūkės.

Bet jeigu ūkę pirkdamas 
užsitrauksi mortgičius, gyvu
lius, padargus, sėklą, trąšas ir 
kitus reikalingus ūkio dalykus 
paimsi ant taip vadinamų “no
tų”—neilgai, drauguti, ta ūke 
džiaugsiesi. Dirbsi, kaip mu
las tu, dirbs tavo moteris, 
dirbs nepilnamečiai vaikučiai, 
o skola, ne žaizda, neužgis. 
Čia procentai už mortgičius, 
procentai ant procentų už į 
la/^ą neužmokėtas notas, tak- 
sar ir kiti galai—tik pinigų ir 
pinigų reikalavimai—greitai 
tave paalsys ir jei ne šerifas 
ištaksavos tavo skolose pasken
dusią ūkę, tai pats, viską pa- 
lik^i, pabučiavęs į sienas, su 
tuščiu kišenium—bėgsi vėl į 
miestą, kaip drūtas.

Jeigu ūkę (tik budinkus ir 
žemę) perki, padėkim, už 
$4,000 dolerių, tai tiek pat 
privalai turėti ant gyvulių, pa
dargų, pašaro, sėklos, 'trąšų ir 
nemažą sumą ant smulkių bei 
netikėtų dalykėlių. Juk ark
lį, rudens metu, galima nusi
pirkti ir už 10 dolerių, o už 
pakinkus ir dąr nė vienus, tu
rėsi užmokėti mažiausia po 30 
dolerių. O juk su pakinkais 

istorija dar neužsibai- 
gia.^Reikia dar ne vieno ve
žimo, reikia žagrės, akėčių, 
drapako, pjaunamos ir grėbia
mos mašinų, arkliui patkavų, 
pasjaro ir kit ko.

fts pats yra ir su ūke. Tu
ri susitaupęs trejetą tūkstan
tukų, tykšt ir turi ūkę. Bet 
kaip to už 10 dolerių arklio 
istorija su jo nupirkimu nepa
sibaigia, taip ir ūkės istorija 
su j’os nupirkimu neužsibaigia 

▼tai viena.
*Antra vertus, jeigu eidamas 

ant ūkės (kalba eina apie ma
žažemius ūkininkus) manai 
tapti turtingu ar pasilsėti, 
skaudžiai, drauguži, apsivilsi. 
Toks daiktas, kaip pralobimas 
ar poilsis ūkininkui visai ne
pažįstami kaimynai. Taip 
pat farmeriai nežino, kas yra

yra toks skirtu
mas, kaip tarpe senovės 

’.džiauninko ir amatninko.
Kuomet ūkininkas jau 

gyvenęs, atsistojęs, taip

bau-

apsi- 
sa-

Tačiaus, tos “dievo” dova
nos—rūpesčių pas ūkininką vi
suomet yra perviršis, overpro- 
dukcija. Miestiečiui viena 
galva, vienas rūpestis. Far
merys turi vieną galvą, bet 
šimtus rūpesčių. štai užėjo 
kokia pavietrė ir pradėjo 
kraustytis iš šio pasaulio vištos 
—rūpesčiai ir nuostoliai. Pra
dėjo sirgti ir mirti kiaulės— 
rūpesčiai ir nuostoliai. Susir
go karvė, susižeidė arklys, 
karvės įsilaužė per tvorą ir 
pridirbo iškados kaimynui, tas 
paėmė tavo pilietes į nelaisvę, 
ar pašaukė pas skvajerą—už
simokėk, kas neverta. Užėjo 
audra, nudraskę stogus, išvar
tė bei įedai iškapojo javus, 
sulijo nupjautą šieną, vabalai 
užpuolė augmenis, žiurkių pri
viso tiek, kad jau arkliams 
kanopas pradėjo graužti—vis 
rūpesčiai, vis nuostoliai ir vis 
ant to nabago farmerio bied- 
nos galvos.

i Ar Patartina Lietuviams Pirk
tis Ūkės New Jersey Valstijoj?

Ypatingai pietinėj New Jer- 
sės valstijoj lietuviams, kurie 
nėra apsipažinę su daržovių 
auginimu, nepatartina čion 
pirktis ūkės. Kodėl? Todėl, 
kad pietinėj šios valstijos da- 
lyj ūkininkai, išimtinai verčia
si tik iš daržovių, kaip tai: to- 
mėčių, pipirų, binzų-šabalbonų, 
saldžių bulvių, skvašių, voter- 
melenų ir kitokių lietuviams 
svetimų augmenų.

Kad sėkmingai mūsų apie- 
linkėj ūkininkauti, reikalingas 
ir praktiškas patyrimas. O ū- 
kininkui vidutiniai apsipažin- 
ti su daržovių auginimu, ima 
keli metai laiko. ūkininko 
praktika, tai ne cigarmeikerio: 
sugadinai vieną cigarą, daryk 
kitą, trečią ir ketvirtą, ūki
ninkas turi progos tik vieną 
sykį į metus praktikuotis ir 
iki įsigysi šiokią tokią nuovo
ką apie daržovių auginimą, 
ims keli metai laiko.

Kiek man žinoma, tai ar
čiausia prie lietuvių stovi ūkės 
jMichigano, Pennsylvania ir 
Massachusetts valstijose. To
se valstijose, ar bent jų daly
se, ūkės panašios į Lietuvos 
ūkės. Ten, didžiumoj, ūkinin
kai verčiasi javais ir pienu. 
Todėl patyrimas ir praktika 
daug greitesni, negu,pas mus.

Tai tiek, ką aš jums, drau
gai, galėjau paaiškinti apie 
ūkės bei ūkininkus. Jeigu kas 
draugams dar neaišku, ar kas 
praleista, klauskite tiesiai per 
“Laisvę,” o aš, pagal savo ži
nojimą, stengsiuosi suteikti 
jums informacijas iš ūkininkų 
gyvenimo.

Jei nėra perdėta, kaip val
diškos statistikos parodo, tai 
Jungtinėse Valstijose lietuvių 
ūkininkų randasi apie 10,000, 
ir jeigu didžiuma iš jų skaito 
mūsų laikraščius, “Laisvę,”

di- 
vajaus konfe

rencija, kuri buvo šaukiama 
Bendro Komiteto, bet kadangi 
iš netyčių ant tos dienos buvo 
sušauktas A. D. P. 3-čio Dist- 
rikto labai svarbus generalis 
susirinkimas, kuriame buvo 
verčiami visi Partijos nariai 
dalyvauti, tad iš tos priežas
ties lietuvių frakcijos didžiu
ma narių negalėjo dalyvauti 
vajaus susirinkime. Bendras 
Komitetas nutarė šaukti dar| 
vieną “Laisvės” vajaus didelį 
susirinkimą 14 d. spalių, 1214 
Spring Garden St., 2-rą vai. 
po pietų.

Tą dieną bus nedėldienis, 
kuriame paprastai visi Ii uosi 
nuo užsiėmimo, tai bus proga 
atsilankyti visiems į šaukiamą 
susirinkimą. -Visi “Laisvės” 
šėrininkai, skaitytojai, simpa- 
tikai ir progresyvių organiza
cijų atstovai šaukiami į šį su
sirinkimą. Tikimasi turėti ir 
svečias, drg. P. Buknys. Pas
taruoju laiku ant Philadelphi- 
jos veiklesnių draugų įsigyve
no apatijos efektas, išrodo, 
kad jau nėra tokio hegemoni
jos ūpo; nors sudaro tam tik
ras aplinkybių sąlygas, vie
nok, draugai kreipkim dau- 
giaus domės i svarbesnius už
davinius. P h i 1 a d e Iphijos 
draugų pozicija ir solidaru
mas pastaruoju laiku išlaiko 
rimtą harmoniją. Pas neku- 
riuos draugus dar šiek tiek pa
siliko antagonizmo, kurie ap
leido mūsų veikimą ir visą 
idėjos sentimentą, gi pas tuos, 
kurie veikia, antagonizmas 
nyksta, o tas priduoda daug 
energijos—solidarumo idėjos
procedūrai. Nieko taip ne
trokštu, kaip draugiškumo, 
rimtumo, paprastumo ir sim
patijos pas draugus, o tas pas 
philadelphiečius turi būti įvyk
dyta. Pabėgėliai iš mūsų 
tarpo ir disciplinos laužytojai 
prisikalė save prie gėdos stul
po ir laukia iki visas komunis
tinis pasaulis nusilenks prieš 
juos ir išpažins savo “kulpą,” 
kad pasilikom partijoj ir tę- 
siam ant toliau savo idėjos 
darbą. Tie draugai, kurie pa
bėgo iš viso progresyvio judė
jimo, dabar sabotažuoja drau
gų direktyvą. Nors ir jiems 
patiems išeitų ant naudos ge
ri draugų įnešimai, patarimai, 
bet jie atakuoja, niekina ir 
puošiasi tuščia garbės ambici
ja. Toki komunistai visi at
sidūrė menševikų, sandariečių 
abaze ir pasidarė viso labo 
simistais murziais būtino 
munistinio judėjimo. Jie 
kosi to naravingo arklio
stinkto ir pataikauja tam žmo
gui, kuris likosi išmestas iš 
partijos už jo negerus darbe
lius, kurie už jį liudijo ir įvėlė 
pačią partiją ir nekuriuos 
“Laisvės” štabo draugus, čia 
taip išeina, jei mes nelaimė
jome, tai štai jums špyga ir 
pačiai partijai.

Tai disciplinuoti komunistai 
buvo, kad atbuvę suspendavi
mo terminą, uodegą parodė 
Partijos lojalumui. Ar gi jūs, 
draugai, gerai padarėt?

Jei tu esi stiprus idėjos ko
munistas, tai da turi būti stip
resnis disciplinos principe: būk 
partijoj ir priparodyk, progai 
pasitaikius, kad tu pasitaisei ir 
esi tvirtesnis partijos būklėj. 
Visame pasaulyje komunistų 
vienybė kuriasi, 
to eilės tvirtėja 
ką tas reiškia? 
lumo discipliną, 
draugai, ar tik 
dot?

pe- 
ko- 
lai- 
in-

bendro fron- 
kasdien. O 
Reiškia loja- 
Apsižiūrėkit, 
jūs nepakly-

Radiolas.

' SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

spalių, Liet. Amerikos Pi- 
svetainej, 13 St. George 
Pradžio 6-tą vai. vakare.
lietuvių orkestrą iš So.

t" • ;
LietnvaitS

FOTOGRAFIST®
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9:39 ryte iki 

I po pietą
Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

Kaklaraiščių (naktaizų) 
lių rengia L. D. Susivienijimo 
44 kp. Įvyks Columbus dienoj, 
12 d. 
liečiu 
Avė.
Grieš
Bostono.

Tai bus smagiausias laiko 
praleidimas. Visi atsilankykite* 
Už gražiausias ir madniausias 
“naktaizas’’ bus duodarpos dova
nos vertės 15 dolerių. Todėl 
visi dalyvaukime tame baliuje. 
Baliaus pelnas bus sunaudotas 
darbininkiško 
lams.

judėjimo rcika-

i Darbininkė.

MT. CARMEL, PA.'
žuvo Trys Mainieriai ,

Spalių 2 d., Richards kasyklo
je, Susquehanna kompanijos, 
užgriuvo du mainierius — Jos. 
Lasky, 22 metų, ir Jos. Sitko, 
24 metų. Abiem nulaužti spran
dai. Tris valandas vėliau, tą 
pačią dieną, Alaska kasykloje, 
Readingo kompanijos, skalos 
puldamos iš viršaus užmušė lie
tuvį Zigmą Kundrotą, 38 metų. 
Velionį Kundrotą išėmė dar gy
vą, bet už valandos laiko mirė.

S. V. Ramutis.

lt —• Itu — Nl — nu — Ittl —-- IM —— HM •— NN _ M — Ml —— NU —— MV ——

t 1 Tel., Stagg 5043 |
I i • i ¥! Pranešimas Visuomenei Į 
f Kas su Angell Bieliausku biznį I 
i darysit, tas ! niekados nesigrau- į 
įdinsit. Ąš parengiu su.naujausios* 
i mados pArengimais, duodu viską, J 
a kas tik reikąlinga <(el šermenij. Į 
IPer mane galit pasilaidęt tik už! 
| $150.00—pilnos šermenys. į
■ Ateikįt/ ir persitikrihkit, taiį ta-| 
| da pamatysite ir kitiems pasaky-? 
I site. Manau,’ kad būsite užganė-A 
i dinti. ; ; ! • • . H . '

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti iVLąisyę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimu ' •* ‘ 1

Visais reikalais rašykite
i “LAISVĖ”! i

46 Ten Eyck St., !
i i > Brooklyn, ■ N. Y

UŽ

MATTHEW P. BALLAS |
(BIELIAUSKAS) •

FUNERAL DIRECTOR i 
GRABORIUS 
Notary Public

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

im-——vn—nu—— -nu

Ball Phonai Poplar 7S4ft

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

GBAB0RIU8
BALZAMUOTOJ A$

PHILADELPHIA, PA.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką. tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap-Į 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso ‘ 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžoliii nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-1 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, .skaudėjimo po krū-| 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, Į 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-j 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika-1 
tą, panaikins minėtas ligas. I

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

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

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

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda 'lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitSs i 
mane .o gausite1 tikrai profesionalę 
pagelbąj. J^reipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA. , , 

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

Pasitarki! su Or. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SP1NDULIAI ,IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. Z I NS
110 EAST 16th SI, N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valančios: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS * i 
“LAISVĖJE”. !

lux

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRE SAL
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

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

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

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

CO.
Brooklyn, N. Y.

DEL NAUJŲ FORNIŠIŲ, NAUJAS STORAS
464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Brooklyn, N. Y. i -

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372



et H

Puslapis Ketvirtas ■)

‘JtašV kavines, ŠM tarpu La Bakoj. Sėdi-

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
BALTIMORE, MD.

I. Ketvepgas, Spalių

me vienoj didelėj, tarsi lietuviškas kloji
mas vietoj: be jokio estetinio skonio, be pa
dailinimo, kai garadžius. Mat, biznis čia ir 
be to neša didelius pelnus tiems, kurie yra 
savininkai arba nuomuotojai.

Čia vieta dar ir tuo ypatinga, kad mo
terys dirba stalų patarnautojomis. Tai tik 
La Bokos “tos rūšies” kavinėse. Visam 
Buenos Aires mieste niekur nematysi res
torane ar kavinėse moteriškių dirbant sta
lų patarnautojom. Sykį šių žodžių rašyto
jas užklausė vieno asmens, kodėl, jo many
mu, Argentinoje moterys nesamdoma prie 
stalų aptarnavimo, jis atsake: “Vyriškiai 
svečiai jas akimis suėstų.”

Rugsėjo 28 d. Amalgamei- 
tų unijos lietuvių skyrius 218, 
su pritarimu vietos generalio 
skyriaus, buvo sušaukę kriau
čių masinį mitingų. Kriau
čių labai maždi atsilankė, tik 
apie 100. Pasirodo, kad vie
tos kriaučiai norėtų gauti di
desnes algas ir geresnes darbo 
sąlygas, bet į šaukiamus mi
tingus nesilanko ir prie unijos 
priklausyti nenori.

Kalbėjo vietos unijos mana- 
džeris P. Rudik, vietos gene- 
ralis organizatorius Mazdanik 
ir unijos organo redaktorius 
drg. L. Prūseika. Apie vieti
nių kalbas nesakysiu, tik tiek 
pasakysiu, kad draugas Prū
seika pasakė labai gerą pra
kalbą. Jis stačiai stebėjosi, 
kad vietos lietuviai kriaučiai 
negali tarpe savęs susitarti to
kiame klausime, kaip unija, 
kurioje gali prigulėti įvairių 
pažiūrų žmonės,' nes jie visi 
kovoja už' pagerinimą savo bū
vio, už didesnes algas ir tt.

Aš turiu pasakyti, kad vie
tos lietuviai kriaučiai nori, kad 
generalė valdyba loštų durne
lių roles, kaip ir pirmiau bu
vo. Mat, pirmiau kaip tik 
prasidėdavo sezonas, tai tuo
jaus visus išvesdavo į streiką, 
surašydavo į uniją, susirašiu
sieji užsimokėdavo po dolerį 
į uniją ir streiką laimėdavo į 
porą dienų, pakeldavo algas 
ir vėl grįždavo į darbą. Bet 
laimėję streiką jau daugiau 
nemokėdavo į uniją ir dirbda
vo visą sezoną. Sulaukus ki
tą sezonį, vėl ta pati istorija 
pasikartodavo—unija išvesda
vo į streiką, darbininkai užsi
mokėdavo po dolerį, streiką 
laimėdavo ir vėl dirbdavo nie
ko nemokėdami į uniją. Da
bar jau to nėra, dabar genera
lė valdyba nori, kad pirmiaus 
visi darbininkai priklausytų 
prie unijos, o jau paskui juos 
visus išveš į streiką.

Reikia pasakyti ir tą, kad 
tūlas gaivalas, kuris vadinasi 
Geležėle, laike Prūseikos pra
kalbų stovėjo palei duęis ir 
vis kėlė lermą. Matomai, jis

(Tąsa)
Prieina prie mūs yiena jau viduramžė 

“panelė” ir kalba tą. pačią maldelę—varnos 
a mi casa? Gavus nelinksmą atsakymą, 
prašo jai užfundyti kavos puoduką. Drg. 
K. pašaukia. Ji sėdasi.

—Kokios tautos?—klausiu jos.
—Austrė.
—Senai Argentinoj?
—Aštuoneri metai.
—Kaip senai šitam “biznyj?”
—Arti tiek pat laiko.
Kalbanti lenkiškai, vokiškai, rusiškai, 

francūziškai, ispaniškai ir angliškai. Bet 
pradėjus man į ją angliškai šnekėti, paaiš
kėjo, kad beveik nieko negalinti.

—Išmokau tik tiek, kad galėjus į na
mus pasivadinti amerikonus.

Amerikonai čia įvertinami daugiau, 
negu kas kitas. Užtenka dėvinčiam ame
rikoniško styliaus rūbais vyriškiui įeiti vi
dun, kad būtų apspistas iš visų pusių “mer
ginom.” Amerikonai čia, mat, daugiausiai 
turtingi, gerai uždirbą, bei jūreiviai, iš ku
rių daug lengviau gauti doleris. O doleris 
čia vaidina viską. Del jo čia tas urmas ir 
pasižeminimas vaidinamas.

—Daug lietuvaičių dalyvauja šitam biz
nyj?—mano draugas klausia “viešnios.”

—Per paikos šitam darbui—buvo atsa
kymas.—Jos įpratę geriau sunkiai fąbrike 
dirbti už 40 centavų per valandą mo- 
kesties.

Va prie mūs ir kita. Ji vidutinio ūgio, 
apie 25 metų amžiaus, tamsaus būdo ir juo
dų akių moteriškė. Atsisėdus prie mūs 
stalo, drąsiai ir tyra angliška kalba prade
da į mane šnekėti—tą pačią pasaką pa
sakoti.

—Ką žinai, kad aš šneku angliškai?— 
juokdamasis sakau.

—Jūs drabužiai amerikoniški—gaunu 
atsakymą.

—Tai iš to sprendžiate?
—Mes turime visapusiai pažinti žmo

nes, jei norime daryti biznį.
—Iš kur esi—iš Anglijos?
—Iš Newarko, Jungtinių Valstijų—at-! 

sako ji.
Esą jau šešeri metai kai Argentinoje. 

Čia tasai biznis einąs geriau, negu kur ki
tur.

Pasėdėjus trejetą valandų, išėjo va lau
kan. Per tą laiką tūlos, pasigavę po “kli
jentą,” nusivežė į namus ir jau vėl sugrį
žo, jieškodamos naujų “draugų.” Bendra 
kaina nuo 10 iki 20 pesų (vienas argenti- 
niškaš pesas—apie 46 centai Amerikos pi
nigais). Už naktį—nuo 20 ir augščiau.

—Kitą kurią naktį nulysime į Bokos 
kavines—kalbėjo K. Ten bus įdomesnis 
reginys.

Kalbamos rūšies kavinės, kur, apart gė
rimų, perkamos moteriškės, turi specialius 
iš miesto leidimus. Jų Buenos Aires mieste 
nėra perdaug, bet už tai visos perpildytos 
nakties paukščiais. Į kurią tik,įeisi apie 
12—1 v. nakties, visur matysi šimtus mer
gų ir vyrų. Tačiaus ir jos turi tam tikrus 
laipsnius. Esančios miesto centre, aišku, 
su augštesniais laipsniais. Čia besilankan
čios “viešnios,” skaitomos gražesnėmis ir 
už tai jų kaina augštesnė. Dalis tos rūšies 
kavinių randasi La Bokoj, apie kurią buvo 
minėta. Čia, ant gatvės Pedro Mendoza, 
kuri vingiuoja Riochelio paupiu, prie tos 
vietos, ką stovi perkeltuvas, gabenantis 
žmones iš Buenos Aires į Dock Sud, visa 
eilė tos rūšies užeigų. Jų vardai daugiau
sia angliški: “Boston Bar,” etc. Ypatinga 
ši vieta. Einant ja nakties metu, matai 
prie durų pastatytus vyrus, šaukiančius 
praeivius užeiti. Šaukia visokiom kalbom, 
įvairiais balsais. Daug sykių pabrėždami 
kalba angliškai,. kad kuodaugiausiai įtrau
kus vidunz anglų’, kurių aplink šią vietą ne
trūksta, nes čia, kaip sakyta, upėje sustoja 
daug laivų. j ;,

Ir vėl turime vakarą liuosą ir vėl mu
du su d. K. darome ekskursiją į “nužiūrė-

La Bokos Kavinėj
Lauke lietus lyja. Šiltas, švelnus va

saros lietus. Viduj, svieto—keletas šimtų. 
Vyriškiai daugumoj su kepurėmis ant gal
vų apgulę stalus. Aplink juos sukasi “vieš
nios.” Jos skubiai, apsukriai ir energingai 
darbuojasi, siūdamos nuo viėno stalo prie 
kito, kol gauna “klijentą.” O jei visiškai 
nesimato vilties gauti, tuomet per duris 
laukan skubi jr smunka į šalimais stovin
čią kavinę. Ten—ta pati misija.

Tarpe tos žmonių minios neretai matai 
vieną kitą jūreivį—-dažniausiai anglą arba 
amerikoną—girtą besisukantį. Aplink jį 
kelios mergos stovi. . Kiekviena traukia į 
save, kaipo brangų daiktą. Šitose kavinėse 
ir orkestrai grajina—iki 1 vai. nakties, pil
nas orkestras, o vėliau—neoficiališkas: du 
trys muzikantai. Jie grajina visokių tau
tų erzinančias melodijas. Apart argenti- 
niškų tangų gražių melodijų, išgirsi čar- 
lestoną, etc.

Mudu sėdim prie stalelio ir geriame 
juodą kavą—vadinamą cafe express. Mūs 
patarnautoja sena, raukšlėto, kažin kokio 
keisto ir aitraus veido moteriškė. Ispaniš
ka kalba laužyta. Apart ispaniškos, ji var
toja dar šešias kalbas. Vartoja praktiko
je, ne teorijoj, kuri jai visiškai nežinoma ir 
nereikalinga.

—Kaip senai čia dirbi?—klausiu jos.
—Kelinti metai jau,—bejausmiai, šaltai 

atsako senė.
Išgirdus mudu kalbant lietuviškai ir 

ji prisidėjo prie mūs su lietuvišku “kaip ei- 
!nasi?” v

—Tamsta ir lietuviškai kalbi?—aš ir 
vėl. .

—Kada tai mokėjau labai gerai, bet 
šiuo tarpu apmirštu}’ : ; ;

—Iš Lietuvos?
—Ne, iš tos vietos, kur dabar randasi 

Latvija,—gavom atsakymą.
—Lietuvaičių čia daug užeina?
—Nemačiau nė vienos. Nuo manęs jos 

nepasislėptų.
—Senai šitam krašte?
—Virš 20 metų.
Norėjau klausti, kokis jos buvo užsi

ėmimas pirmiau, bet moteriškė buvo pa
šaukta prie kito stalo. Gi mano bendras 
pradėjo aiškintį:

—Matai, kokis likimas. Ji kada tai, 
kuomet buvo jauna, užsiimdavo kaip ir ki
tos čia. matomos “viešnios.” Nusenus, likus 
be sveikatos, kol kas priimta už stalų pa
tarnautoją.

Bet man vis tik buvo neaišku, kaip ga
li tokią seną, l>e sveikatos čia laikyti, kad 
ir stalų patarnautoja. Užklausus, moteriš
kė atsakė:

—Jei ne mano kalbos, senai būčiau bu
vus išmesta. Žinojimas daug kalbų mane 
išgelbsti. Čia ateina daug įvairių tautų 
žmonių, kurie dažnai nemoka vietinės kal
bos. Aš galiu by kada susikalbėti.

Paaiškėjo, kad ji ir angliškai susi
kalba.

Pradėjus kalbėti su ja angliškai, prisė
do prie mūs stalo viena “viešnia.” Ji ar
gentinietė. Iš Cordobos provincijos. Juo1 
dom akim, rausvo veido merga.

—Amerikonai blogi žmonės—ji kalba 
ispaniškai-kasteljaniškai.

—Kodėl?
—Jie nužudė Sacco ir Vanzetti. Jie 

negeri...* \

HARTFORD, CONN.
DR. A. L. CEASARi
DAKTARAS IR jCHIRUP' 

Specialistas del visų , ligų t 
racijų: Ąkįų. Ausų, . 
Gerklės.' Naujausi Diagną||t)r t> 
Gydymo Būdai i >

’ 127 East 84th Street*.’ 
Tarp Park ir Lexington

NEW TORE CITY |
Valandos: 10ziki 12 A M.; 6 d 
8 P M Nedaliomis 10 iki 1 P t

Spalių 2 d. Laisvės Choras 
buvo surengęs draugišką vaka

vo vien del choriečių ir tik 
leista merginoms atsivesti savo 
tėv.us, tai susirinko 80 asme
nų.

Gaspadinės A. Zimmerman, 
M. Margaičiūtė, A. Seliokiūtė 
ir H. Seliokiūtė pagamino gar
džių užkandžių. Laike valgy
mo pasakė po keletą žodžių: 
O. Giraitienė, Visot'skis, B. 
Muleranka, J. Bertašius ir M. 
J. Vaitiekus. O., Bertašienė at
nešė gėlių ir papuošė stalus.

Užkandus, J. Keveris su sū
num pagriežė, o jaunimas pa
sišoko.

Visi choriečiai linksmi, sma
gūs. Kiele patyriau, tai cho
ras kaip piniginiai, taip ir na
rių skaičiumi stovi gerai.

Klip Klapt.

norėjo prakalbas išardyti. Betį relį. Kadangi (parengimas bu-

(Daugiau bus)

tym for this paper By FlstaCO YOU KNOW WHY - - - it’s So W To Get fl Check Gashed ?
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 1

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston, Masą.

Tel., So. Boston 0304 W.

LIETUVIS GRABORIUS

■ ■ 
i

matydamas, kad publikoj ne
randa pritarimo, smuko į skie
pą. Tas gaivalas iš Philadel- 
phijos atmaršavo pėsčias į 
Baltimorę ir dabar vėl ren
giasi pėsčias maršuoti atgal į 
Philadelphiją. Mes palinkėsi
me jam laimingos kelionės.

Susirinkusieji draugo Prū
seikos prakalba pilnai pasiten
kino.

Unijos manadžeris pranešė, 
kad kiekvienos lietuvių kriau
čių dirbtuvės darbininkai bus 
šaukiami į taip vadinamą šap- 
mitingį. Todėl kiekvienos 
dirbtuvės darbininkai, pašauk
ti į tokį mitingą, turėtų susi
rašyti į. uniją. Jeigu mes vi
si priklausysime prie unijos, 
tai galėsime geriau kovoti už 
didesnes algas ir geresnes dar
bo sąlygas, negu kad dabar 
turime. Kaip minėjau, kriau
čiai jau neprivalo laukti to
kių dalykų, kaip pirmiau, kuo
met kiekvieną sezoną unija iš
vesdavo darbininkus į streiką 
ir tuomet jiems pakeldavo al
gas. Kurie sako, kad kam 
man mokėti nuolatines į uni
ją duokles, aš palauksiu, kuo
met ateis sezonas, unija išves 
darbininkus į streiką, tuomet 
užmetėsiu dolerį ir užteks, tai 
labai klysta, nes to jau, kaip 
minėjau, nesulauks. Geriau 
dabar prisirašykite į uniją, 
mokėkite duokles ir patys dar- 
buokitės, dalyvaukite susirin
kimuose, kovokite su visa kuo, 
kas tik negera.

Lietuviškas Skaptukas.

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-3 po pietų . 
6-8 vakare

Nedeliomis pagal sutarti; . > •
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tei. 7806-2

WATERBURY, CONN.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš l&jOOO žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

kas- 
Bile

VISI BALSU
buržujai—demokratai ir rep. 
—už savo partijų kandidatus 
muose ant prezidento . Suvieu 
Valstijų. Susipratę darbininkai* j 
rie pažįsta savo reikalus g 
balsuos už savo kandidatu 
nistus, t. y., Darbininkų Pa 
prezidentus Wm. Foster. Vieno 
si supratlyvi vyrai, rūkytojai 
cigarų, tai nėra skirtumo— 
BALSUOJA pakeliant piri 
yra geriausi JOHN’S—JON*j> C 
rai, todėl kad jie labai ma'ropū 
rūkant puikiai/kvepia, nes net . 
sėdinti draugai džiaugiasi, sak 
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigl 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų Jlį 
geriausias Amerikoje, arba po v 
PETRO Cigaras. vi

Norintieji . ge 
riausio patar 
nąvimo ir u 
žemą kainą nu 
liūdimo valan 
doje, šaukite 
pas: INSURANCE

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Automobilių Mokykla

darbininkai ] 
pro g r el 
viški biznis 
ne tik Bnx 
ne, bet ir kit 
miestuose 
sur reikalą: 
Rest an 
rijose, Užeit 
Kliubuose, < 
Balių ir fttoi

bi:

John Naujokas ___
hei kituose bizniuose lietuvių -j 
bystės ■ draugų cigarų viršmin 
vardais, tik pakeliant pirštą, oi 
site cigarą, kuris visiems pati 
jog rūkydamas džiaugsies, 
cigarai garantuojami. Cigp 
siunčiame ant pareikalavirr 
kitus miestus biznieriam" 
tiškiems žmonėms, daug 
vis tiek, ir lėšas apmoksiu*, 
cigarai labai geri, bet pigūs, nea 
tų dirbtuvių tokius cigarus* 1 
mūs, Storuose pardavinėja po 1 
o JOHN’S Cigarai tik 10 cl 
Reikalaujant adresuokit: \ 1

Naujokų Cigarų Diroėjl
267 Division Street, Brooklyn, M

Praktikos pamokos išardyt, bu| 
syt ir sudėt visokius motorus* 
apie elektrą, važiąvimą anfe* 
kių kainų mašinų ir ant 
Pilnas kursas Šoferio-MecL 
kur vedą lietuvių ir anglų ka 
gerai žinomas ir per 16 metų 
tyres instruktorius L. TIKNI 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. ud
NEW YORK AUTO SCH< 
228—2nd Avė., cor. Utį Sū J
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DABBIHWKII LITERATUHOS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkai J, ALEK8IS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley ! Ave., Brooklyn, N. T.
1G. BACHES, Iždininkai, Box 861, Union Co., Union, N. J.

Puslapis P^nHas

labui.išklausę pirmi- Delegatas. »

PATERSON, N. J.

Džei-fem-Kęi

MARCY BATHS
VYRAMS

i

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

padėtis 
mūsų

su kitomis dar- 
organizacijomis 
Amerikos Darb. 
partiją, Amer.

dar la- 
leidiniu v

ĮSPŪDŽIAI IŠ A. L. D. L. D 
VI APSKRIČIO SUVA

ŽIAVIMO

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

Todei 
nes, ' <

nupiginamas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti.

Rich- (Komunistų) ____ _______
mond-Philadelphia. Už tą kuo- Liet. Organizacijų Priešfašisti-

M

REZOLIUCIJA A. L. D. L. D.
Vr APSKRIČIO KONFE

RENCIJOS PREZIDEN
TINIŲ RINKIMŲ 

KLAUSIMU

Mes, ALDLD. VI Apskričio 
delegatai, susirinkę į konfe
renciją 30 d. rugsėjo, Burling
ton, N. J., pareiškiame:

Kadangi šiais metais įvyksta 
Jungtinių Valstijų prezidento 
rinkimai, kuriuose, kaip se
niau, taip ir dabar, kapitalis
tinės partijos—republikonai ir 
demokratai — apgavinės dar
bininkus, verbuodami jų bal
sus; . ,

Kadangi Socialistų Partiją 
■ jau senai nuėjo vergauti kapi

talistams. ir aplamai išnaudo
toji! partijoms, atsižadėdama 
net klasių kovos; ir

Kadangi šiais metais prezi
dentiniuose rinkimuose klasi
nės apšvietos delei dalyvauja 
ir šios šalies darbininkų kla
sės ir biednųjų farmerių par
tija — Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija, kuri vie
natinė teisingai gynė ir gina 
pavergtųjų reikalus,—todėl 
mes vienbalsiai pasisakėme už 
A.D. (K.)P. kandidatus W. Z. 
Fosterį į prezidentus, Gitlowa 
j vice-prezidentus ir kitus kan
didatus. Mes kviečiame visus 
lietuvius darbininkus, piliečius 
šios šalies, remti visais gali-

liuosavimo darbui ir pradėti 
energingą lavinimosi darbą 
tam, kad pralavinus didesnį 
skaičių draugų ir draugių, 
kad pasidarytų platesnis mū- 
jsų aktyvas, nes daugiau pra
silavinusių narių daugelyje 
kuopų dar stokuoja. O dar
bininkas tik tada sekmihgai 
gali darbuotis savo klasės rei
kalams, kada jis žino, kur jis 
eina ir kaip jis eina prie savo 
tikslo. Visi energijos ir pa
siryžimo pilni delegatai ir de
legatės spaudė viens antram 
ranką ir pasižadėjo grįžti į 
kuopas darbuotis dar su di
desne energija darbininkų kla
sės

liciją sįsrkįfojmų LOWELL, MASS

ir teikti rinkimų kampanijai 
finansinę paramą.

Rezoliucijų Komisija:
A. Laurinavičius,
J. Griciūnas,
D. M. Šolomskas.

paaugsime ant kelių šimtų na
rių.

Taipgi nurodė, kad Centro 
Komitetas turi išsidirbęs pro
gramą del knygų leidimo ir 
jau ne tik būsimiems metams 

I yra ruošiamos knygos, bet net 
del 1930 metų rankraščiai jau 
rengiami, ši 
biau pagerins 
turinį.

Delegatai,
ninko raportą, kalbėjosi: 
“Drg. Prūseika tartum veidro- 
dyj parodė mūsų Draugijos 
gyvavimą, stiprėjimą ir busia- 
mus darbus.“ Ir ištiesų, dele
gatai gavo žinių netik apie J. 
Valstijų teritorijoj gyvuojan
čias A. L. D. L. D. kuopas, 
bet ir apie' augimą mūsų įta
kos Kanadoj, taipgi susikūri
mą A. L. D. L. D. kuopos Mas
kvoj—S. S. S. R.

Darbininkų reikalams išau- 
kota sekamai: A. L. O. P. S., 
“L,.“ “V.,“ “Darb. Balsui,“ 
“Daily Workeriui,“ “Rytojui“ 
ir New Bedfordo audėjams po 
$5.00; A. D. (K.) L. Frakcijų 
Agitacijos Fondui $50.00, nes 
šis fondas turi finansuoti visą 
komunistinį darbą lietuvių 
tarpe. A. D. (K.) Partijos 
rinkimų kampanijai $10.00 ir 
šiam pačiam tikslui delegatai 
dar suaukojo virš $18.00, reiš
kia darbininkiškai agitacijai 
laike prezidentinių rinkimų 
duota virš $28.00. Kitais me
tais mes paaukodavom iki 
$400.00,-- šiais metais iš iždo 
aukojom $95.00, peš piknikas 
pasitaikė lietuje, tai gąvom 
pelno tik $130.00. Apskričio 
agitaciniam darbui ižde liko 
del 1929 m. apie $200.00, nes 
be pinigų nieko negalima būtų 
nuveikti.

Rezoliucijų klausimu priim
ta tik viena nauja rezoliucija>1 Ucl Lili Vlvllcl 11 Ct U J Ct 1 CZ.VllULiJ eij

30 d. rugsėjo buvo ALDLD. i būtent, atsikreipimas į lietu
vi Apskričio suvažiavimas vius darbininkus Jung. Valsti- 
Burlington; N. J. Delegatų jose> kad energingai remtų A. 
dalyvavo nuo 12 kuopų 42. ” 

.Nedalyvavo -tik dvį* kuopos.
Viena iš Bethlehem,* Pa., nes 

' tai ;maža lietuvių kolonija ir
todėl esanti nedidelė ALDLD. 
kuopa ir, veikiausiai, finansi
nės lėšos neleidžia dalyvauti.
Antra—nebuvo oficialių dele- 

'gatų nuo 47 kuopos,

D. (K.) Partijos darbą prezi
dentiniuose. rinkimuose. Ki
tais1 klausimais, kaip ve: Jau
nuolių klausimu; mūsų ameri
kinės ir užsienio spaudos klau
simu, santikių 
bininkiškomis 
ir jų tarpe su

“Laisvėje” buvo rašyta, kad 
mūsų kunigėlis išsiuntinėjo 
parapijonams laiškus, reika
laudamas iš jų po 50 dolerių. 
Bet nesulaukdamas, reikalau
jamos sumos, nes parapijonai 
nesiskubina su siuntimu, pra
dėjo pats po stubas vaikštinė
ti. Tik jau dabar nereikalau
ja po 50 dolerių, bet kiek kas 
duoda. Vienok ir lankantis 
po stubas didžiuma parapijo- 
nų atsisako duoti.

Ir štai, kuomet daugiau su
sipratę parapijonai atsisako 
kunigui aukoti, tai, mūsų socia
listai ne tik patys : aukoja, bet 
ir kitus agituoja aukoti, duoti 
dievui ant garbės.'

ALDLD. 83-čios kuopos susi
rinkimas, kuris buvo šaukiamas 
nedėldienį, 7 spalių, neįvyko. 
Mat, kuopos “viejklesni” drau
gai subatoj turėjo balių SLA. 
101’ kuopos naudai, kur, mato-; 
mai, susitarė, kad' ALDLD. kuo
pos susirinkimą laikyti pas 
draugą Petronį Singeac’e ir sy
kiu užbaigti buvusio baliaus 
reikalus.

Susirinkimas buvo garsintas 
2 vai. Draugai atvažiavo prie 
svetainės apie 3-čią valandą, 
bet tūli, nei motorų nesustabdę, 
suėjo į salę ir pradėjo nurodi
nėti, kad mažai bus (buvo 12), 
nes visi važiuoja pas draugą 
Petronį. jKiti pataria susirinki
mus laikyti paprastais vakarais, 
nes nedėldienį niekas nenori ei
ti į susirinkimus, visi nori išva
žiuoti į “kontrus. ” Dar vienas 
kitas įeina į svetainę, bet neina 
sėsti, visi stovi 'prie durų ir lau
kia važiuoti. Tuoj eina per du
ris, sėda ir važiuoja. Pasilieka
me ,vos penki. Tariamės, ką da
rytį. Važiuoti pas draugą Pe- 
tronį ne visi galim, nes ne visi 
turime automobilius. šaukti 
šiokiais vakarais susirinkimus 
irgi negerai, nes daugelis drau- Į dieną, 
gų dirba naktimis, o antra, juk 
susirinkimai visada buvo nedėl- 
diehiais, tai kasgi be susirinki
mo turi tiesą perkelti.

Taigi nusprendėme šaukti 
dar kartą ateinantį nedėldienį, 
14 d. spalių, tūo pačiu laiku, t. 
y., 2 vai. po pietų ir toj pačioj 
(Lapės) svetainėj.

Draugai, jeigu jūs per 4 mė
nesius, nuo gegužės iki spalių, 
neprivažinėjot ir negalite vieną 
pusdienį pašvęsti saVo organi
zacijos reikalams, tai tas paro
do, kiek jums rūpi organizaci
ja. Jeigu laikas, vieta, ar kas 
kitas netinka, tai žinot ką pa
daryti — ateiti į susirinkimą ir 
nutarti taip, kaip didžiumai 
tiks. Susirinko ’tiek daug svar
bių reikalų, kurių atidėlioti ne
galima. Taip toliaus elgtis, tai 
tiesiog prasikaltimas pačių 
prieš save.

Tikiuosi, kad draugai šiam 
svarbiam dalykui atkreips aty- 
dos

čią vienas žmogus ‘smarkiai 
susirgo ir tapo nugabentas li
goninėn. Kada jis buvo taip 
jau silpnas, kad negalėjo nei 
šnekėti, tai pribuvo kunigas, 
pradėjo kalbinti, kad išsispa- 
viedotų, jš viso gyyenimo, pri
sirašytų prie parapijos, užsi
mokėtų duokles' ir kad savo 
pinigus paliktų “bažnyčiai.”

Bet čia pat buvo to žmo
gaus žmona ir pareikalavo^ 
kad kunigas duotų jos vyrui 
ramybę. Todėl kunigas, nie
ko nepešęs, apleido ligonį.

Ar ne keista, kuomet vyras 
prie mirties, o čia pasilieka jo 
žmona ir vaikai, tai kunigas 
agituoja, kad jis savo sutau
pytus centus paliktų jam, o 
ne šeimynai.

Tai bent kunigo sąžiningu
mas ir meilė artimo!

Jacksono audinyčiose darbi
ninkams padidino darbą. Ku
rie iki šiol prižiūrėjo po 32 
stakles, tai dabar pridėjo po 
16 ir dabar jau turi prižiūrėti 
po 48 stakles.

Na, o kiek darbininkams 
pridėjo algos? Nagi, nuo 1 
dol. į savaitę iki 25 centų į

Ar tėi reikia didesnio 
iš darbininku pasityčiojimo ? •

Jeigu kuris darbininkas pa
siskundžia užveizdai, kad sun
ku in negali spėti apžiūrėti 
tiek daug staklių, tai užveiz- 
da tu o j aus : liepia -eiti laukan 
iš dirbtuvės,'1’nes- užtektinai 
būsią tokių; kurie’spėsią visas 
apžiūrėti. '•

Prie tiek mašinų ne bile 
kas gali ir išlaikyti, turi būti 
darbininkas stiprus ir dirbti, 
kaip arklys.

Svarbus Pranešimas
/Ateinančią su'batą, spalių 13 

d.,' 7:30 valandą vakare, ru
sų kliube, 340 Central St., į- 
vyksta labai svarbios prakal
bos, kurias rengia A.L.D.L.D. 
44 kp. Kalbės vienas iš ge
riausių kalbėtojų drg. R. Mi
zara, ką tik sugrįžęs iš Argen
tinos, kur paskutiniuoju laiku 
suvažiavę iš Lietuvos tūks
tančiai žmonių. Draugas Mi
zara iš ką tik suvažiavusių 
žmonių yra gerai patyręs da
bartinį Lietuvos gyvenimą.

Taigi, jo prakalba Lietuvos 
klausime, kaip ir kitais svar
biais klausimais, bus nepapra
stai svarbi.
: Taipgi čia noriu atkreipti 
atydą visų ‘‘Laisvės” skaity- , 
tojų, kad ne tik patys atsilan
kytų, bet i,r kitus kviestų da
lyvauti šiose prakalbose. Šiose' 
prakalbose : išgirsime daug 
naujų dalykų, kurie mus visus, 
už into f esu os. N e p ra 1 eiskite
progos.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ” ’

JUOZAS KAVALIAUSKAS
' 1 * Į ' » «

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell_____
Keystone.

TELEFONAI:

__________  Oregon
__________  Maįn

AMERICAN 
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177^0474 44 Mokyki a su Reputacija”
Būkite SavystoVūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio ;

Mūsų ekspertai instruktoriai' išmokins jus' važiuoti ir taisyti visokiu 
jšdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos paėmus išsimoki
nusiems. Būkite sayystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visviėri verta žinoti ir.'bus jums ant naudois žinojimas, 
kaip operuoti'automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų,, 
taipgi ir moteriškių klases. , . .
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

pą davė raportą drg. P. Za-:nj0 Susivienijimo klausimu, 
leckas—- apskričio finansų sek-i Lietuvos įr Liet. Komunistų 
retorius._ Ten lietuvių koloni- j Partijos klausimais, patvirtin- 
ja didelė, reakcionierių spėkos £a pereitos ir užpereitos kon- 
tvirtos, reikia dėti pastangų, j ferencijos rezoliucijos ir ragi- 
ikad sudrūtinus ir . išauklėjus; nami nariai jų dvasioj darbuo- 
tenykštę ALDLD. kuopą. i nes įajs klausimais nieko

Iš kitų kuopų raportų pasi- naujo neįvyko, ir todėl nebu- 
rociė, kad mes dabar turime vo reikalo kartoti toj pačioj 
VI Apskrityje 430 narių, tai dvasioj priimant naujas rezo- 
bjskį mažiau, negu kad ture-1 “ 
jome laike šių metų sausio 
mėnesio konferencijos. Vienok 
tas nereiškia, kad mūsų ap
skritys nupuolė. Laike sausio 
mėnesio suvažiavimo mes da
rėme atskaitą už čielus metus, 
gi dabar iki pabaigai šių me
tų mes dar turime virš tris 
mėnesius, o kas svarbiausia, 
tai agitacijos mėnesį. Jeigu 
visi draugai ir draugės ener
gingai pasidarbuo; 
šio mėnesio męs lengvai ture- draugų: Senas Vincas, D. M. vus kapus, 
sime apie 500 narių. šolomskas, A. G. Jatužienė, A. I jo visas pastangas, kad kaip

Laurinavičius, K. Pieta, Jakš-lnors užkirtus kelią vietos lie- 
čiūtė ir Jezelskiūtė. Jis susi
darė iš plačios 'apielinkės net 
penkiųi kuopų ir galės gerai 
prižiūrėti apskričio reikalus. 
Linkėtina draugams, sėkmingai 
darbuotis. Taipgi, smagu, kad 
dd« Jakščiūtė ir Jazelskiūtė

liucijas.
Sekamą konferenciją nutar

ta laikyti Philadelphijoje, nes 
pačioj Phila. yra net 5 A. L. 
D. L. D. kuopos, ir artimoje 
jos apielinkėje dar 4, reiškia, 
viso prie daikto net 9 kuopos, 
todėl yra parankiausiai laikyti 
konferencijas ten, kur dau
giausiai kuopų, kad padarius 
mažiau kelionės išlaidų.

Komitetas del 1929 metų rastus smūtkus, kuomet vietos 
tai iki sau- išrinktas vienbalsiai iš šių susipratę lietuviai įsigijo lais-

ir atliks savo pareigas.
Edw. Kinder is, 

Organizatorius.

NASHUA, N. H.
daVietos kunigėlis su visu 

vatkų būriu apturėjo nepap-

is

sime apie 500 narių.
Drg. P. Piungis davė rapor

tą, ne tik už save, kaipo susi
siekimo raštininkas, bet ir už 
jlirmininką, kuris negalėjo at
silankyti. Iš jo raporto paaiš
kėjo, kad valdybai darbavosi 
pagal išgalę. Vienok jau nuo 
senai yra žinoma, kad ęrgąni- 
zacijos bujojimas priguli ne stojo į komiteto1 darbą, jos ga- 
vien tik nuo valdybos, bet la
biausiai nuo darbštumo viso 
aktyvo. Kiek teko patirti, tai 
d. P. Piungis labai sėkmingai 
dirbo raštininko vietoj.

Pirmu kartu, kaip gyvuoja 
mūsų apskritis, jo konferenci
joj dalyvavo ir d. L. Prūseika 
—A. L. D. L. D. pirmininkas. 
Jis užvažiavo važiuodamas iš 
Baltimorės. 
boj perbėgo per visus apskri- 
čius, davė vėjo tiems, kurie 
mažai darbuojasi, atidavė kre
ditą' tiems, ‘ kurie 1 energingai 
dirba organizacijai. ' Iš jo kal
bos pasirodė, kad aplamai, ne
paisant didelių streikų kasyk
lų apielinkėje ir siaučiamos 
bedarbės, mes ir šiais metais

lės įdėti savo energiją mūsų 
i organizacijos darbui.

AplamaL konferencija buvo 
< pavyzdinga. Jokių asmeninių 
užsipuolimų nebuvo, pasirodė 
vieninga, bendra linija, , jun
gianti visus delegatus ir vieš
patavimas komunistinės dva
sios, komunistinio nusistatymo 

i kaip A. D. (K.) Partijos na- 
Jis savo prakal-Į riuose, taip ir pas tuos narius, 

kurie nėra partijos nariais. 
Smagu, kad mūsų‘ klasinės or
ganizacijas nariai "žino ir ■ su
pranta/kad A. D. (K;)į parti
ja, tai yra jų klasės ■ partija.*

Konferencija baigėsi su d. 
D. M. Šolopisko prakalbėle, 
kuris kvietė visus*..ir visas, dar
buotis darbininkų klasės pasi-

Jis ir davatkos dė-

tuviams kapą pirkime. Sa
koma, ka<Ę net su lenkų kuni
gu važiavę .pas vyskupą tar
tis, bet ir čia nieko neatsiekė. 
Per pamokslus išplūdo tuos, 
kurie rūpinasi laisvų kapų įsi
gijimu, išvadino juos atskalū
nais ir tt. »

Dabar jau kapams vieta nu
pirkta ir nusamdytas žemmie- 
ris, kuris išdalins į vadinamus 
“lotus.“ Kaip tik bus išdalin
ta į lotus, tuojaus galima bus 
juos pirkti.

Todėl visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai galite dabar dė
tis prie laisvų kapų bendrovės 
ir pirkti lotus. Informacijų 
galite kreiptis pas finansų raš
tininką J. šimutį, 69 Pearson 
Ave.,. Nashua,/N?;Y., .arba; pas 
K:’1 BaraiiskV’P.' ’ O/ Box '' 9%; 
Nashua/ N.’- H? • . ■ '!■

BįcĮiarbei siaučiant mūsų; 
mieste ; višokie' plėšimai ■ ir už- 
puoliąiąi' ’. žymiai*/, /padidėjo; 
Dažnai įvyksta plėšikų su po-

Spalių 14 d. čia įvyks pra
kalbos; pradžia 6:30 vai. va
kare. Kalbės drg. R. Mizara, 
kuris yra sugrįžęs iš Argenti
nos. Visi vietos lietuviai turi 
atsilankyti, nes draugas Miza
ra daug naujo pasakys apie 
lietuvių gyvenimą Argentinoj.

Viską Patyręs.

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun-: 
goję? Kodėl ten kas metai’ 
kyla darbininkų algos, o gyve- i 
nimo reikmenų kainos puola? I 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun- ( 
goję 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? ; j

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

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MES MATĖME

SOVIETŲ RUSIJOJEĮ
Šią svarbią knygutę galite ( 

Įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite Įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street,
Brooklyn. N. Y.

Telephone, Stagg 8326
9745

Naujoviškiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedeliais

Dieną ir naktį 
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais,

Sere domis 
Ketvergais 
Pėtny.čiomis 
Subatomis 
Nedėlipmis 

, t dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N.; Y.i ;

Krikščionybe ir Darbininkai
Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio

nybė ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
centų.

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopia- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie
tos ir informacijų žiupsnis, f

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ir jie 
rūpinasi darbininkų reikalais, šioje brošiūroje yra 
glėbiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištikrųjų rūpi. 

: Čia skaitytojas gaus atsakymą į tai, kaip kunigai at- 
L sineša linkui darbininkų, karų, streikui ’revoliucijos, 

darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. 
Taip pat čia yfa nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią^ kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėlyj laike 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role klasių kovoje.

Užsakymus tuojaus duokite šiuo antrašu: “Dar
bininkių Balsas,” 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Kai yra žmogaus amžinas priešas.—Šaltis. Jis ne. tik sunkiausias 
ligas jvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) :
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolfc prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietfiji- 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y»?
Z-------------- --------------------- ORDER BLANK:________________ »______ -

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

Vardas ________________________
No-------------------------------------------
Miestas _____________________
Miestas_______________________

State------—
State.

PIRTIS
UVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A
EAIlLri* Nlio 9 V. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75cr </" Vvuiy

- ’ ’ M. TEITELBAUM, Manadžerū
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

DETROITO LIET^IV DARBINW!^ APT1EK0S
Čia randasi dvi lietuviuos aj’/.Jcos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne negu kur kitur dabartiniu laiku.

A.M. KISHON,AptiekoriusSayihinkas
8781 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 1046 CHENE ST.. DETROIT

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedčliata Ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipūrimo: Rusiškas, Turkiškasr ir 
garo * vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; Į 
taip/pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patamavitau.: 
29^31 Morrėli Street, tarp Cook irtDebevoise Sts., 
/TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN* Mb T.

Telefonas:^ Pulaski 1090



■ ■

Puslapis šeštas T. > ’' i į S
..    ■ 1 1 1    1,1 * —    

VIETOS ŽINIOS
POLITINĖS PRAKALBOS

VISŲ KOMUNISTŲ 
ATYDAI

VISI NEDĖLIOJ Į 
VAKARĖLĮ

bus Visi būkite ir kitus raginki-4 Ateinantį sekmadienį
dalinama palei stubas lapeliai j te eiti į S.L.A. 83 kp. rengia- 
“Kodel Kiekvienas Darbinin- mą vakarėlį, kuris įvyks nedė- 
kas Turi Balsuoti už Komuni
stų Kandidatus.” Visi Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
nariai turi susirinkti į Brook
lyno sekcijos naują svetainę, 
kuri vadinasi “Brooklyn Wor
kers’ Center,” po num. 56 
Manhattan Ave., arti Broad
way, tarpe 10‘ir 12 vai. ry
te. Nei vienas draugas nebufs 
paliuosuotas nuo šito darbo.

Taip pat mes prašome mū
sų partijos simpatizatorių pa
dėt lapelius dalinti. Partijos 
tikslas yra, kad pasiekti su la
peliais kiekvieną Brooklyne 
stubą. Tai didelis darbas ir 
reikia daug spėkų.

A. Bimba,
Sekcijos VI Organizatorius.

I uui v ctivcvx nulio £ v J no 11CUC

lioj, “Laisvės” svetainėj. To
kios progos da nebuvo ir ne
bus. Drg. Daugėla jau kepa 
didelį pyragą. Elena, Marijo
na, Jakštienė—rūpinasi bufe
to sutvarkymu. Jos kepa, ver
da, perka, kad tik būtų navat- 
niau ir skaniau. Nevalgykit, 
negerkit, neikit kitur.

Na, o programa? Čia gau
name leidimą paskelbti publi
kai tik pirmą punktą vienos 
dainelės: ; ,

Oi, mergyte, tu mano mergyte, 
Oi, mergyte, duok man pakasyti 
“Duok man pakasyt galvytę, 
“Duok man pakasyt galvytę!

“Oi galvytę, oi galvytę, 
O, o!

IŠ PRAKALBŲ APIE 
GIMDYMO KONTROLĘ

sve-

Daugiau skelbti šios dainos 
uždrausta. Ją visi galės gir
dėti—juoktis ir džiaugtis—tik 
tie, kurie bus vakarėlyje, šią 
dainą sudainuos 
tas ŪFA. Visi 
6 vai. vak.

vyrų kvarte- 
būkite laiku,

Komisija.

PARENGIMAS ATIDARYMUI 
NAUJOS KOMUNISTŲ 
BUVEINĖS

Spalių 20 d., šeštadienį, bus 
šaunus parengimas atidary
mui Brooklyno Darbininkų 
Centro, kuris bus nauja buvei
nė Amerikos Darbininkų Par
tijos šeštos sekcijos. Bus gra
ži muzikos ir dainų programa. 
Taip pat 
35 centai

Naujos 
vieta: 56
le Brdadway.

šokiai. Įžanga tik 
ypatai.
komunistų buveinės 
Manhattan Avė., ša-

PRAPUOLĖ TRYS 
MERGINOS

Jinai 
būtina

Policija sušilus jieško trijų 
jaunų merginų, kurios nese
nai kažin kur dingo. Jomis 
yra: Maude Mangiaue, 16 me
tų; Rose Arghrie, 15 metų; 
Helen Kohut, 12 metų.

ir

Antradienį “Laisvės 
tainėj įvyko prakalbos gimdy
mo- kontrolės klausimu, su
rengtos Lietuvių Darbininkių - 
Susivienijimo kuopos. Susi
rinko nemažas būrelis vyrų ir 
moterų, bet galėjo būti ir dau
giau.

Pirmiausia kalbėjo d. K. 
Petrikienė. Jinai nurodė, 
kaip buržuazija draudžia kel
ti šitą klausimą, draudžia dar
bininkėms moterims susipažin
ti su šiuo taip svarbiu reika
lu. Visoki įstatymai vargin
goms motinoms neleidžia ap
sisaugoti nuo didelių šeimynų. 
Išdykę “moralistai,” kunigai 
ir davatkos taip pat palaiko 
darbininkes motinas tamsybėj 
tuo 'klausimu.

Draugė' Petrikienė ragino 
moteris! šviestis, organizuotis ir 
kovoti prieš supuvusius įstaty
mus, kurie uždraudžia teikti 
gimdymo kontrolės informaci
jas, prieš tą sistemą, kuri yra 
priežastis visokios tamsybės ir 
išnaudojimo.

Paskui kalbėjo Mary Pak
roff, vyriausia slaugė gimdy
mo kontrolės klinikos, 
taipgi pabriežė, kaip
darbininkėms moterims susipa
žinti su gimdymo kontrolės 
klausimu. Pakroff nurodė, 
kiek žalos atneša didelės šei
mynos varginguose namuose, 
kaip mažas darbininkų uždar
bis neleidžia turėti dideles 
šeimynas. Didelės šeimynos 
neša žalą vaikams, tėvams ir 
visuomenei. Sakė, kad kiek
viena motina turi teisę žinoti, 
kaip galima apsisaugoti nuo 
gimdymo,’jeigu jinai nenori 
gimdyti. Kiekviena motina 
turi turėt teisę ant savo kū
no. • .

Toliau Pakroff aiškino apie 
New Yorke įsteigtą gimdymo 
kontrolės kliniką. Ten yra 
septynios gydytojos ir vienas 
gydytojas. Klinikoj duodami 
geriausi patarimai, kaip apsi
saugoti nuo didelių šeimynų. 
Įstatymai varžo. Todėl klini
koj neduoda patarimų • toms, 
kurios nesenai vedę, yra svei
kos ir dar neturi kūdikių. Bet 
patarimus gali gauti visos mo
tinos, kurios jau turi kūdikių 
arba jaučiasi nesveikos. Už 
patarimus nuo biednų nieko 
neima. Užmokėt reikia tik už 
vaistus, kuriuos klinikoj duo
da. Visai biedniems netgi ir 
tuos vaistus duoda veltui.

Į Susivienijimo kuopą gau
ta 3 naujos narės ir Darbi
ninkių Balsui” 4 nauji skai
tytojai.

PRIE KO PRIVEDĖ 
KAZYRĖS

Frank Colabro, 39 metų 
amžiaus italas, jieško polici
jos apsaugos nuo juodrankių. 
Sako, kad jis gauna grūmojan
čius laiškus. Viskas prasidėjo 
nuo kazyrių. Nesenai susiėjo 
penki italai ir kazyriavo iki 1 
vai. ryto. Susipyko ir susišau
dė. Vienas kazirninkas ant 
rytojaus mirė. O dabar Cola- 
bro, kuris irgi ten buvo, 
gauna ramybės nuo savo 
vusių “frentų.”

MOTERYS 
DARBININKĖS!

5IAUC1Ų SUSIRINKIMAS

i šį vakarą, 8 vai., įvyks 
Brooklyno čeverykų darbinin
kų susirinkimas Lorrainę Hali, 
790 Broadįvay. Jį šaukia nau
ja Nepriklausoma čeverykų 
Darbininkų Uhija'. 'Visi lietu
viai, kurie toj pramonėj dir
ba, būtinai ateikite į šitą svar
bų susirinkimą. .......... ...

ne- 
bu-

Šiandien įvyksta Darbinin
kių Susivienijimo Pirmos Kuo
pos susirinkimas, ' “Laisves” 
svetainėj, 8 vai. vakare.

Dabar eina mūsų organiza
cijos vajus, tad yra labai 
svarbu visom narėm ateiti ir 
pricįęti savo petį, prie vajaus 
darbų ir prie, svarstymo darbi
ninkių reikalų.

Taipgi nuoširdžiai -kviečia
me ateiti į mūsų susirinkimą 
moteris, kurios dar nepriklau
so prie Darbininkių Susivie
nijimo. Ypač kviečiame tas 
drauges, kurios per mūsų pra
kalbas, antradienyj, pasižadė
jo ateiti, ir prisirašyti.

Norma.

MONŠAINO AUKŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

Tarpe šeštadienio ir antra
dienio New Yorko mieste mun- 
šainu nusinuodijo 34- žmonės. 
Jungtinių Valstijų prokuroras 
Charles II. ;Tutt|le pako, kad 
federalė “grand džiurė” tuo- 
jaus pradės tyrinėjimą, kas 
tuos nuodus daro ir pardavi
nėja.

New Yorko Darbininkių Fe
deracija rengia politinį “sym
posium,” kuris įvyks šiandien, 
ketvirtadienį, 11 d. spalių, 
7:30 vai. vakare, Cooper 
Union svetainėje, 8th St. ir 
4th Avė., N. Y. C. Po kalbų 
atstovių nuo visų partijų bus 
taip vadinamas “šiaudinis” 
balsavimas už prezidentinius 
kandidatus.

Kadangi šiais metais ren
giasi balsuoti nepaprastai di
delis skaičius moterų, apskait- 
liuojama, jog New Yorko val
stijoj registru osis balsuoti 
apie du milionai moterų. Už 
tai yra svarbu ir darbinin
kėms balsuotojoms pasirodyti 
su savo balsais.

Delei to svarbu visom daly
vauti tokiam susirinkime, kur 
bus kalbama apie politines 
partijas ir ką jos 'žada pilie
čiams. Sykiu svarbu -ir dar
bininkėm savo “šiaudiniais” 
balsais parodyti, kur jos sto
vi.

šiame susirinkime kalbės 
Ray Ragozin nuo Darbininkų 
Partijos, kandidatė 23-čiam 
“assembly” distrikte, Brook
lyne; ponia Anna Moskowitz 
Kross, nuo Demokratų Parti
jos; ir ponia Alice Mc-Kay 
Kelly, nuo Republikonų Par
tijos. Socialistų Partija atsi
sakė prisiųsti savo atstovę.

Būkime visi ir visos šiose 
prakalbome.

Norma.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 13^8 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus pėtnyčioj, 12 spa
lio, po No. 7042 Link Court. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai tu
ri dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų, kuriuos 
turime aptarti. Kiekvieno nario pa
reiga ateinant j susirinkimų atsives
ti naujų narį, nes šis mėnuo yra 
A. L. D .L. D. vajaus mėnuo. To
dėl atlikit savo pareigų.

Org. P. Cibulskis.
(243-244)

EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 
bus ketverge ,11 skalių pas Norkų, 
102-34—91st Ave./ Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai susirinkite, yra svarbių rei
kalų aptarti. •• ‘ '

Org. K. Kreivėnas.

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Darbininkių 

Susivienijimo 1 Kp. svarbus susirin
kimas Įvyks ketvirtadienį, 11 d. spa
lių (Oct.), “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten’Eyck St., pradžia lygiai 8 vai. 
vakare.—yisos narės ateikite į šį su
sirinkimų, taipgi naujų narių atsi
veskite prisirašyti prie kuopos. Yra 
kviečiamos ir tos draugės, kurios 
dar nepriguli prie susivienijimo, at
eiti ir prisirašyti.

Sekr. A. Klučinienė.
(242-243)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WILKES-BARRE, PA.

AIDIEČIAI!

Penktadienio vakare, apart 
repeticijų, bus laikomas spe
cialia susirinkimas, kuriame 
bus svarstomas svarbus moky
tojo klausimas. Todėl, aidie- 
čiai, visi iki vienam, padėkit 
į šalį kitus reikalus ir būkite 
ant repeticijų šį penktadienį.

A. Jeskevičiūtč, Pirm.
(243-244)

A.L.D.L.D. 43 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus nedėlioj, 14 spalio, 
B. Poteliūno svetainėj, 54 Bank St. 
Pradžia 10 vai. ryte. Šis susirinki
mas bus labai svarbus, nes turime 
labai svarbių reikalų, kurie liečia 
darbininkų klasę ir agitacijos mėne
sį. Kurie dar neturite knygos “Ug
nyje,” tai gausit ir galėsit sma
giai pasiskaityti. Todėl kiekvieno 
nario pareiga atsilankyt į šį susirin
kimų. Nepamirškit atsivesti ir nau
jų narių. s »

Sekr. J. V. Stankevičius.
(243-244)

DAINININKAS POVILAS 
STOGIS IŠVAŽIUOJA 
LIETUVON

“Laisvės” redakcijoj lankė
si Chicagos lietuvis daininkas 
Povilas Stogis. Sakė, kad va
žiuoja Lietuvon pasiviešėti. I 
Užklausus, gal mano ten apsi- | 
gyventi, atsakė, jog jokių to
limesnių planų neturi. Vis
kas priklausysią nuo to, kaip 
ten patiks ir kokia bus atmos
fera.

Stogis turi nepaprastai storą ’ 
balsą ir yra gerai išsilavinęs 
dainininkas. Per pastaruosius 
kelius metus daugiausia daina
vo angliškuose teatruose.

Rep.

KRUTAMI PAVEIKSLAI 
IŠ MAINIERIŲ KOVOS 
LAUKO

Labai įdomūs krutami pa
veikslai iš mainierių streiko 
lauko bus rodomi penktadienį, 
spalių 12 d., 8 vai. vakare, ir 
sekmadienį, spalių 14 d., 2 
vai. po pietų. Pelnas eis mai
nierių šelpimui. Verta tuos 
paveikslus pamatyti.

Vieta: Manhattan Lyceum, 
66 East 4th St., N.Y.C.

IŠNAIKINA 
MUSES—UODUS 
ir kitokius namu 

vabalus

Brooklyn LABOR LYCEUft
DARBININKŲ IŠTAIGA.

ttalės dėl Balių, Koncertų,
Sdetų, Vestuvių, Susirinkimų Ir Lt, 
Pulkui steičius su naujaisiais jtalr^ 
mail. Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS^
959 Willoughby Am>

Tat R842 Stagjr.
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WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos svarbus susirinkimas 
bus nedalioj, 14 spalio, po No. 29 
Endicott St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi nariai malonėkit ateiti, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi išgirsite 
delegatų raportų iš konferencijos. 
Taip jau kviečiame atsilankyt ir pa
šalinius ir susipažinti su mūsų or
ganizacijos veikimu.

Organizatorius.
(243-244)

CLEVELAND, OHIO
A. Ž. V. Draugijėlės pamokos pra

sidės nedėlioj, 14 spalių, Lietuvių 
svetainėj, 6935 Superior Ave. Pra
džia 10. vai. ryte. Visų darbininkų 
vaikai privalote atsilankyti.' Taipgi 
ir tėvai dalyvaukit pirmose pamoko
se.

J. Dominaitis.
s (243-244)

NEWARK, N. J.
L. D. S. A. 10 kuopos: susirinkimas 

bus pėtnyčioj, 12 spalių, pas d. Žu
kauskienę, 566 S. Clipton St., East 
Orange, N. J. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visos nares susirinkit, yra svar
biu reikalų. Org. O. S.

(242-243)

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 14 spalių (October), 
10 vai. ryte, draugijų svetainėj, 24th 
St. ir Michigan Ave. Nariai bei na
rės, dalyvaukite susirinkime aptarti 
draugijos reikalus. Atsiveskit nau
jų narių prirašyti j A.P.L.A.

Sekr. J. Povilaitis.
(242-243)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

tarpe 20 ir 28 metų amžiaus. Mel
džiu atsišaukti ir su pirmu laišku 
prisiųsti ir savo paveikslų. Aš esu 
30 metų amžiaus, 5 pėdų ir 10 co
lių augščio, sveriu 165 svarus, plau
kai tamsūs, akys rudos. Moku ang
liškai kalbėt ii- rašyt.—A. T. S., 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(243-245)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS opereiteris, vyras ar 

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

REIKALINGAS PARTNERIS 
j gerą ir pelningą išdirbystės 

biznį,
kuris galėtų prisidėti su 2 ar 
3 tūkstančiais dolerių del pa
didinimo biznio. Pats galėtų 
dirbti ir prižiūrėti kituš dar
bininkus, nes man tankiai pri
sieina išvažiuoti sp biznio rei
kalais, tai kad partneris galė
tų biznį varyti. Priimsiu ir 
nepatyrusį, išmoksit bedirbda
mi. Rašykite taip: P. O. Box 
38, Philadelphia, Pa. 240-45

PARDAVIMAI
... .——

PARSIDUODA bučemė ir grosemė, 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais 

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

Pranešimas 
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop.,
ir

BEAUTY PARLOR 
persikelia į naują vietų—nuo 463 
Lorimer St., skersai gatvę, ant 
GRAND ST., antros durys nuo 

Lorimer St., šalia aptiekos.

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Street 
(Prie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

. Tel.,' Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kainą prieinama
; J. BaĮtrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

■ ■: t-. ’»’!! -: ’:‘ ' Ketverte,' Spalių H,* 1928

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

JF ir Amerikonišku Stilium d
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
F J* MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

' JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenuė

maspeth: n. y.

Tęl., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALI ORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel. Lackawanna 218t

Otto Meyer, M. D.
245 West 4 3rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS . j

X-Spinduliu Diagnoza < 
(Priešais “Bridge Plaza” ’ į 

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. .' j
VALANDOS: 

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

Telephone, Stagg 4409

A RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

Graborius - Undertake?
1 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.

MALONAUS PASIMATYMO

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.

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

KUNDROTO; TIKRlj LIETUVIŠKI VAISTAI! 
; ‘ Kiekvieną^ iš )nūsų getąi Žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

i visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys, ir kitokie naminiai 
vaifetai. MČsų žmohžs taip pigiai^ naminiais Vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodama? , tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

: geriausiai IjJatarnĄUti,' pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomu gydančių, vaistų, tarpe kurių ir

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių
Gvazdikėlių
Imbiero šaknų
Juodšaknių
Kadugio uogų
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų
Mėtelių
Medetkų

; žemiau paduotus.
[Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių , 
Bernardinų 
Bezdų žiedų ! 
Badijonų 
čepronėlių 
Čoorių 
čyščių 
Dobilų » - . r 
Daržų našlelių ----------,
Devinmečių dumropių Mėlynių uogų 
DzingeliU Našlelių
Dagilių ' t Puplaiškių 
Debesim Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kitokių

Lelijų šaknų
.Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių
šalmėčių
Šalavijų .
Seneso lapelių
šafronų
Trijų devynerių

Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų

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
, 229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y,

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
; IPhone, Greenpolnt 2017, 286O-M14 -




