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Teismas įvyks mieste Nu- 
za, kur specialė didelė kem
pė tapo pastatyta. Teismas 
prasidės sekantį ketvirtadie-

darbo department© moterų 
biuras.

jis galėtų atsikelti 
vaikščioti.

I Telefonu Susisiekimas Tarp 
Ispanijos ir Amerikos

Klausimai, Kuriuos Pilietis 
Darbininkas Turi Atsakyt

Išeina Kasdien, Apart

ės už Hooverį

Kuomet motina sužinojo, 
kad jos duktė pabėgo, ji nu
ėjo į Vujic namus. Mergina 
parpuolus ant kelių malda
vo atleidimo ir prašė leisti 
su savo mylimuoju apsives
ti, bet mdtina 'išsitraukė pei
lį ir nudūrė ją.

Policija ją areštavo.

Darbininkai, balsuokite už 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos kandidatus, kurie 
kovoja už jūsų reikalus.

, šilta Chicagoj
Chicago.-— Ketvirtadienį, 

spalių 11 d., buvo šilčiausia 
spalių 11 d. nuo 1893'metų. 
Tuomet šiluma siekė 81 laip
snį. Ketvirtadienį šiluma 
siekė 87 laipsnius. Daugelis 
Žmonių važiavo į “byčius” 
maudytis. ’ . ’

Šalčiausia spalių 11 d. bu
vo 1906 metais, kuomet bu
vo 27 laipsniai virš zero.

MADRID, Ispanija.— Da
bar daromi bandymai įvesti

težins, o Išlaimčsit

Bogota, Colombia.— Co 
lombijos valdžia planuoja iš 
leisti anti-komunistinį įsta, 
tymą. • > <

skutinė diena užsiregis
travimui. Nepamiršk.

4. Kiek suagitavai pilie* 
čių darbininkų balsavimui 
už komunistų tikietą?

21,000 Lenkijos Valdininkų 
Patraukta Teisman

Sovietai Augštu Titulu Apdo 
vanojo 5 Darbininkus Lietuva Pasirašė Prekybos 

Sutartj su Sovietais

Motina Nužudė Dukterį, Kam 
Pabėgo su Vaikinu

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X ’ .

ZEPPELINAS PASUKO 
TOLI I PIETUS, KAD 

IŠVENGTI AUDRŲ

Advokatas Pašovė 
Veterinorių

LOS ANGELES, Gal. — 
Robert Meals, jaūnas dakta
ras iš Hollywood, trečiadie
nį pats sau pasidarė opera
ciją — išsiėmė “appendix” 
(akląją žarnelę). Į trečią 
dieną po operacijos jau tiek

Mussolini Sako, kad Italijos 
Spauda “Laisviausia”

Newton, Mass.— Nenorė
dama liudyti prieš kitos mo
ters vyrą, kurį ji sako mylė
jo, Mary Modonia, 17 metų 
amžiaus mergina, nusišovė.

MARIAMPOLĖ.— Rugsė 
jo 17 d. po Marijonų vienuo 
lynu (po koridorium), ka 
sant skiepą darbininkai ra.

Washington.— Tik vienas 
trečdalis šios šalies valstijų 
turį kokį nors įstatymą, 
draudžiantį moterims nakti
mis dirbti pramonėj, pasak

KAUNAS.— Rugs. 24 d. 
tarp Lietuvos ir Sovietų Są
jungos tapo pasirašyta pro
vizorinė didžiausio palanku
mo principu sudaryta pre
kybos sutartis. ,

Eietuves-fašistinė-valdžia 
nori vesti plačią prekybą su 
Sovietų Sąjunga.

nepranešama.
Didžiausias mūšis įvyko 

Uruapan, kur 50 maištinin
kų kovėsi su kariuomene 
per kelias valandas po prisi
rengimo išsprogdinti taru-

Elizabeth, N. J.— Ketvir
tadienį čia sergantis pasiu
timu pono McKinley šuva 
nutraukė lenciūgą ir pabė
gęs apkramtė aštuonis vai
kus Bayway distrikte.

Bengal, Indija.—* Šiame 
.mieste yra apie 1.400 teksti
lės dirbtuvių. Moterų dir
ba ‘53.000; nepilnamečių 
vaikų dirba <36,500.

Streikieriai organizuoja 
pikietuotojų būrius, kad iš* 
vesti į streiką dar pasilikų* 
sius dirbti darbininkus, ku
rie nepriklauso prie unijos.

Apie ketvirtadalis darb
davių priklauso prie šilkb 
išdirbėjo susivienijimo ir ji£ 
dar vis laikosi savo nusista? 
tymo nepripažinti unijos. 
Bet daugelis savistovių 
darbdavių jau parodė savo 
pageidavimą sutikti pakelti 
darbininkams algas ant 10 
nuošimčių, bet unija pareiš
kė, kad ji nemananti kalbėti 
apie sąlygas su bile darbda* 
viais iki pirmadienio.

Išvogė Sakrameiitus
Iš Liubavos parapijos, Ma- 

riampolės apskr. bažnyčios 
nežinomų piktadarių iš kie- 
liko išvogtas “Sakramen
tas” ir suplėšyti altoriaus 
paveikslai ir apdarai. ^Pik
tadarystėj įtariama tos pa
rapijos psichiškai ligota 
mergaitė. 7

Lenkijoj 
darbininkų kova didėja. Lo
dzėj ir kituose tekstilės pra
monės centruose streikuoja 
suvirs 100,000 tekstilės dar
bininkų. Socialistai ir fa
šistinė valdžia deda pastan
gas sulaužyti streiką, bet 
streikieriai pasirengę tęsti 
kovą po komunistų vadovy-

Sydney, Australija.— Ge
neravai rinkimai Australi- 
lijoj įvyks lapkričio 17 d. 
Komunistai nutarė statyti 
savo kandidatus Queensland 
valstijoj prieš Darbo Parti
jos kandidatus.

do žmogaus griaučius. 
Griaučiai dar smarkiai dvo
kia ir rasti kniūpščioj — su- 
sirietusioj padėty (žemyn 
galva ir kojom). Vienuolyno 
mūras jau senai statytas. 
Prieš karą jame taipgi vie
nuoliai kunigai gyveno.

BERLYNAS.—Vokietijos 
tekstiliečių streikas, kuris 
prasidėjo Muenchen-Glad- 
backe spalių 3 d., prasiplėtė 
į Reino sritį ir dabar jau 
viso" streikuoja 55,000 darbi
ninkų. Pradžioj sustreika
vo 25,000 darbininkų.

Pittsburgh.— Čia valdžia 
leidžia visoms partijoms lai
kyt masinius mitingus Car
negie Music svet., tik Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jai neleidžia. Toj svetainėj 
ne tik republikonai ir demo
kratai laiko susirinkimus, 
bet ir Socialistų Partija ir 
Socialistų Darbo Partija. 
Jos, mat, nepavojingos ka
pitalizmui’.

Plocko apygardos teisme 
prasidėjo didelė mariavitų 
byla. Teisiamas mariavitų 
arkivyskupas Kovalskis, kal
tinamas, kad 1925 ir 26 m. 
jis svetimoteriavęs su 5 ne
pilnametėmis savo auklėti
nėmis ir su keliolika vienuo
lių. Byla yra tikroji sensa
cija. < Joje dalyvauja apie 
150 reiškėjų; kaltinamasai 
aktas apima apie 900 maši
nėlę rašytų puslapių. Dalis 
bylos einą uždąromis: duri
mis. Apygardoj rūmai yra 
apgulti minių žinOnių. Bylą 
labai reklamuoja krikščio
niškoji spauda, paduodama 
bjauriausių jos smulkmenų 
ir manydama, kad tuo būdu 
pavyksią galutinai sudiskre- 
dituoti mariavitų bažnyčią 
visuomenės akyse, su kuria 
paskutiniuoju laiku ten la
bai paaiškėjo katalikų baž
nyčios kova.

Neleidžia Komunistams Lai 
kyti Susirinkimų

Terre Haute, Ind.— Lewi
so mašinos viršininkai var
de sugriautos United Mine 
Workers ,of America unijos 
vedė derybas su kasyklų sa
vininkais del padarymo su
tarties, bet derybos pairo.

prezi
dentas, ir ministerių pirmi
ninkas Bartel.

Sulig seno Austrijos įsta
tymo, kuris dar yra galioj 
Lenkijoj, visi nariai nuban- 
krūtintos draugijos yra in
dividualiai atsakomingi'už 
organizacijos skolas.

Kaltinamieji didžiumoj y- 
ra gelžkelio policistai ir mo
kyklų viršininkai. Nuo 
draugijos nubankrūtavimo 
jau numirė 700 kaltinamų-

pikietuojamos streikierių. 
Ketvirtadienį jau buvo su
registruota daugiau kaip 
keturi tūkstančiai streikuo
jančių darbininkų. Registra
vimas tęsiasi unijos rašti
nėj, Turn Hali. Aprokuoja- 
ma, kad dabar streikierių 
skaičius pasiekęs iki 5,500."

, Riverside,i Cal.— Kuomet 
čia vietinėj krautuvėj tapo 
sugauta žiurkė, tai moksli
ninkai negalėio išaiškinti, 
prie kokios rūšies ji priklau
so. Ji visai kitokios veislės, 
negu vietinės žiurkės. Bet 
pagalios mokslininkai iš Ca- 
lifornijos Universiteto, kur 
žiurkė tapo pasiųsta, išaiš
kino, kad tai yra aleksan- 
driška žiurkė: tos veislės 
žiurkių randasi Afrikoj. 
Dabar klausimas yra: kaip 
ji čia galėjo dasigauti?

LONDONAS.—Penktadie
nį ištiko eksplozija Paungde, 
Indijoj, trūkus Burma Alie
jaus kompanijos dūdų lini
jai. Pranešama, kad žuvo 
apie 47 asmenys.

Pranešimas iš Rangoon sa
ko, kad daug žuvo moterų. 
Daug žmonių labai apdegė.

Tyrinėjant sužinota, kad 
karštis buvo naudojamas 
taisant bei lopant dūdas. 
Manoma, kad del to ištiko 
eksplozija. 'Po sproginio už
sidegė aliejus dūdose ir išti
ko didelis gaisras.

47 ŽMONĖS ŽUVO NUO 
EKSPLOZIJOS INDIJOJ

Rado Griaučius Po 
Vienuolynu

BELGRADE, Jugoslavija. 
— Ponia Pukoric trečiadie
nį nužudė savo dukterį Ra- 
milda už tai, kad ji pabėgo 
su neturtingu vaikinu, norė
dama su juo apsivesti.

Tai buvus gražiausia mer
gina Semlin distrikte. Iš 
namų pabėgo su Ivan Vujic. 
Su juo ji ilgai mylėjosi, bet 
jos motina draudė jaL su 
juo apsivesti, nes jis yra 
biednas, o ji buvo turtin
giausia mergina toj apielin-

New York.— Rašant šią 
žinią, penktadien, pavakarį, 
gauta pranešimas, kad Graf 
Zeppelinas, vokiečių milži
niškas dirižablis su 60 žmo- 
mių, lekiantis iš Vokietijos 
Amerikon, kovoja su audro
mis ir negali greitai lėkti. 
Tuo laiku jis buvo apie Azo
res salas. Kad išvengti au
dinį, Dr. Eckner, dirižablio 
valdytojas, pasuko į pietus 
ilgesnėn kelionėn. Planuo
ja pasiekti Jungtines Vals
tijas per Bermudų. Todėl 
aprokuojama, kad dirižablis 
turės viso keliauti apie 6,- 
600 mylių, kol pasieks Lake
hurst, N. J. Manoma, kad 
tik pirmadienį jis atvyks, 
išbuvęs apie 100 valandų 
ore. Pasažieriai susirgę nuo 
supimo.

Atlanta, G 
valstijose, kur yra tvirtai 
įsigalėję 1 klaniečiai ; (Ku 
Klux Klan), Hooverio šali
ninkai meilinasi prie jų, kad 
gauti kuodaugiausia jų baL 
sų. ’ Tą patį daro ir demo
kratai.

“Balsuokite už Hooverį ir 
baltųjų viršenybę”, tai yra 
iškeltas Čia Hooverio šali
ninkų obalsis.

O Smith o šalininkai taip
gi vartoja tokį pat obalsi. 
Jų kalbėtojai sako: “Bal
suokite už Smithą ir baltųjų 
viršenybę.” '

PATERSONO STREIKUOJANTI AUDĖ
JAI MASINIAI P1K1ETU0 J A DIRBTUVES

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re*

mus:
X. Ar jau užsiregistra

vai, kad galėtum balsuoti, 
lapkričio ė d. už' Darbi* 
ninku, (Komunistų)’ Par
tijos tikietą? , , ' 
; 2. Nuęjus užsiregistruo
ti, kuomet registravimo 
viršininkai padavė jums 
pasirašymo blanką, ar 
.blanką sulenkęs įmetei į 
dėžę nepasirašęs nei 4iž 
vieną iš trijų kapitalisti
nių partijų, republikonų, 
demokratų ir socialistų,, 
kurios yra pažymėtos ant 
blankos?

3. Ar savo draugui dar
bininkui dirbtuvėj, unijoj,, 
draugijose patarei užsire-

Meksikos K a r iuomenė 
Kovoja su Maištininkais

Lenkijos Angliakasiai
Grąsina Streiku

Komunistų Masinis 
Susirinkimas Londone

KAUNAS. — Rugpjūčio 
mėnesį iš Lietuvos emigra
vo į Argentiną 130, Brazili
ją 34, Afriką 140, Kanadą 
93, Uruguajų 34, Amerikos 
Jungtines, Valstijas 119, 
Meksiką 8, Kubą 16, Palesti
ną 5. Emigracija padidėjo 
į Argentiną ir Afriką ir žy
miai sumažėjo į Kanadą. Iš 
viso rugpjūčio mėnesį emi
gravo 573 žmonės.

, Prienai.—. Rugpjūčio 24 
d. priv. advokatas p. Saba
liauskas, bešaudydamas. kie
me į taikinius iš šautuvo 
montekristo, pataikė Vete- 
rinoriui Valiūnui į koją. 
Sužeistam . padaryta opera
cija. i Jų santykiai buvo ne
kokį, todėl žmonės visaip 
kalba.

Washington.— Iždo mini- 
steris multi-milionierius 
Mellon ketvirtadienio vaka
rą per radio agitavo pilie
čius balsuoti už Hooverį ir 
palaikyti Republikonų Par
tiją valdžioje. , Girdi, jei 
Hooveris bus išrinktas, ant 
toliaus bus užtikrinta “geri 
laikai” — “prosperity?*. Ži
noma, bus užtikrinta geri 
laikai milionieriams. j i

PITTSBURGH.—čia gau
ta pranešimas, kad pereitą 
ketvirtadienį Lewiso mušei
kos peršovė į ranką Joe Pol
ką, kovojantį mainierių eili
nį vadą iš S tau ton, III. Už 
tai, kad jis organizuoja mai- 
nierius į tikrą mainierių 
uniją, į Nacionalę Mainierių 
Uniją, trys gengsteriai už
puolė jį ir norėjo nužudyti. 
Paleido kelis šūvius. Polkai

KAUNAS.— šiemet ligi 
rugsėjo' 1 d. Kaune pastaty
ti 91 mūrinis, 25 akmeniniai 
ir 144 mediniai gyvenamieji 
namai. Daugiausia statoma 
Žaliakalny. Tai busimasis 
moderniškas Kaunas.

Šioj srity neatsilieka ir 
lenkai. Prie kampo Vytau
to prospekto ir Miško gatvė
se baigia statyti didžiulį 
modernišką narna. Namas 
turės 3 augštus. Tai jų bu
simieji gimnazijos rūmai.

Apytikriais daviniais, 
Kauno namų statyba, išsky
rus valdiškus rūmus, atsei- 
na apie 14—15 milionų litų.

tik ranka tapo sužeista. 
Kuomet Polka parkrito, 
gengsteriai greitai nubėgo, 
manydami, kad tapo nužu
dytas.

Vokietijos Teks Ii liečiu
Streikas Plečiasi

noma, kad greitu ląiku bus 
įvesta telefonu susisiekimas 
^arpNew Yorko ir Madride 
Aprokuojama, kad trijų rrri- 
nutų kalbėjimas kainuos 
tarp $60 ir $70.

Per keturis metus Ispani
jos telefono sistemą valdė 
Amerikos Telefono Kompa
nija. Sekančiais metais iš
sibaigia kompanijos - kon
traktas su valdžia, ir telefo
no sistema bus pervesta į is
panų rankas.

America unijos, pareiškė: 
“Aš remiu poną Hooverį, 

j nes aš skaitau jį Amerikos 
didžiausiu industriniu diplo
matu. Aš tikiuosi, kad jis 
bus išrinktas ir jaučiu, kad 
jo išrinkimas atneš šaliai 
nepaprasto progreso laiko
tarpį.”

Lewis pranešė, kad spalių 
17 d. jis sakys prakalbą uz 
Hooverį per radio’ New 
Yorke.

Tai jau antras žymus dar
bo unijų pardavikiškas va
das pasisakė už Hooverį. 
Nesenai pasisakė už Hoove
rį William Green, preziden
tas Amerikos Darbo Fede
racijos.

WASHINGTON. — John
L. Lewis, pardavikiškas 
prezidentas sugriuvusios 
United Mine Workers of

Einant keleiviniam trauki
niui 23 nr. pro Mačėnų su
stojimo vietą iškrito iš trau
kinio keleivis Svetikas Bro
nius 27 m. ir pateko po 
traukinio ratais. >

Svetikui traukinio ratai 
nupjovė kairiąją koją ir su
laužė’dešiniąją. Svetikas y- 
ra iš Ramygalos miestelio, 
Panevėžio apskn i .Nukentė
jęs; tuojau buvo nugabentas 
į Kėdainių m. ligoninę. !,

MASKVA.— Sovietai ap
dovanojo penkis paprastus 
darbininkus augštu titulu 
“Darbo Didvyris.” Už ilgą 
ir aktyvišką revoliucinį vei
kimą titulus gavo: mainie- 
rys, metalo darbininkas, 
dailydė, elektrikierius ir 
gelžkelio darbininkas.

Taipgi titulas suteiktas 
keturioms mokytojoms ir 
trims mokslininkams.

ROMA.— -Čia fašistų laik
raščių redaktorių ir mana- 
džeriu suvažiavime diktato
rius Mussolini pasakė pra- 

I kalbą, aiškindamas, kokia 
turi būt Italijos spauda. Jis 
sakė, kad Italijos spauda 
esą “laisviausia” visam pa
sauly. Sakė, kad laikraš
čiams leista viską kritikuo
ti, apart fašizmo. Prieš fa
šizmą negali pasakyti nei 
vieno kritikos žodžio. Mus
solini sakė, kad spauda gali 
laisvai rašyti apie mokslą, 
dailę, literatūrą ir muziką, 
ir net galinti'pavadinti Mus
solini “antrarankiu smuiki
ninku,” bet riei žodžio prieš 
fašizmą. ; -G

Nuolatos ateina būriai 
darbininkų iš dirbtuvių už
siregistruoti unijos raštinėj. 
Didžiuma tų darbininkų nė
ra unijos nariai; jie arba y- 
ra buvę unijos nariai ir iš 
jos išsimėtę arba dirba prie 
tokių darbų, kur iki šiol

Užpuolė Plėšikas
Nežinomas plėšikas, apsi

ginklavęs revolveriu, rugsė
jo 7 d.- įsiveržė į pil. A. T. 
butą Stačiūnų vai., Pavel- 
džių kaime. . Plėšikas iš jos 
atėmė 300 litų pinigų, ja pa
čią išniekipo ir pą^islėpė. 
Kriminalinė , policija daro 
žygius piktadarį surasti.

LONDONAS.—Šiomis die
nomis Anglijos Komunistų 
Partija surengė milžinišką 
masinį mitingą Trafalgar 
Aikštėj, pačiame Londono 
centre. Tai1 buvo pradžia 
rengimosi prie besiartinan
čių visuotinų rinkimų. Visoj 
aikštėj plevėsavo raudonos 
vėliavos. Minia didžiumoj 
susidėjo iš bedarbių darbi
ninkų. Komunistų vadai 
sakė prakalbas.

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad Jalisco valstijoj 
keturiose vietose kariuome
nė susikirto 
kais. Kiek asmenų žuvo

Tuo pačiu sykiu Augštes- 
nės Silezijos ir Dombrowa 
mainieriai grasina paskelbti 
streiką, jeigu jiems algos 
nebus pakeltos ant dvylikos 
nuošimčių.

Sakoma, kad šita darbi
ninkų kova veda prie skili
mo Socialistų Partiją. Eili
niai nariai pasipiktinę vadų 
išdavyste.

PATERSON, N. J.— Jau darbininkai nebuvo orgarii* 
veik visos šilko audinyčios zuojami į uniją. „..Jį

VARŠAVA.— Skolintojai 
patraukė teisman apie 21,- 
000 valdininkų ir valdžios 
darbininkų, kaltinamų nu- 
bankrūtavime Lemberg 
Draugijos, kurią jie buvo 
suorganizavę. Ta organiza
cija subankrutavo trys me
tai atgal ir daugelio žmonių 
pinigai dingo. Tarp kalti
namųjų yra profesorius 
Moscicki
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Kaip Atsiliepia Sąmoningi Siuvimo: Pramonės 
Darbininkai Apie Įvairią Partiją 

Kandidatus Rinkimuose
Ką susipratę darbininkai ma

no apie įvairių partijų kandi
datus šiuose prezidentiniuose 
rinkimuose, tai matome iš siu
vimo dirbtuvių darbininkų at
stovų konferencijos, kuri perei
tą antradienį įvyko New Yorke. 
Tie delegatai atstovavo desėt- 
kus tūkstančių organizuotų vy
riškų ir moteriškų drabužių 
siuvėjų, kailiasiuvių, kepurnin
kų ir kitų tos pramonės darbi
ninkų.

Šavo priimtoj rezoliucijoj 
tie dirbtuvių delegatai sako apie, 
republikonus ir demokratus su 
jų kandidatais Hooveriu ir 
Smithu:

“Republikonai ir demokratai, 
būdami valdžioje visos šalies 
arba įvairių valstijų, pasirodė 
esą kapitalistų klasės tarnai. 
Jie nužudė Sacco ir Vanzettį; 
jie šaudę mainierius Coloradoj, 
jie sudaužė mainierių streiką 
Pennsylvanijoj, Ohio ir Illinois 

^valstijose; jie leido indžionkši- 
’ hųs ir naudojo valstijinę ir 
miestinę policijos spėką prieš 
streikierius; jie pasiuntė mari
nus, kad'; šaudytų Nicaraguos 
ir Chinijos darbininkus ir val
stiečius. Kaip republikonų, 
taip ir demokratų senatoriai 
rėmė imperialistinę Washing
ton© valdžios užsienio politiką, 
kuri veda linkui naujo pasau
linio karo.”

Toliau, drabužių dirbtuvių ko
mitetų delegatai rezoliucijoje 
dėsto, kaip demokratai ir repub- 
likonai valdininkai, be skirtumo, 
kriušino streikus, ' terorizavo 
streikiėrius ir visur padėjo fab
rikantams vest kampaniją prieš 
darbo unijas. Socialistų Parti
ja gi virto paklusniąja kapita- 
listif tarnaite:

“Hillquitas, kuris yra ‘sme
genys’ Sigmano programos, y- 
ra galva Socialistų Partijos. 
Beckermanas, ‘garsus* Amal- 
gameitų Kriaučių Unijos geng- 
sterių vadovas, yra kitas So
cialistų Partijos lyderis. Soc. 
Zaritskis, kuris pats išreika
lavo iš kapitalistinių teismų 
indžionkšinus prieš Kepurnin
kų Unijos lokalus Bostone ir 
Chicagoj, irgi yra vadas So
cialistų Partijoje. O socialis
tų ‘Forward’ (dienraštis), ku
ris apmoka gengsteriams, gin
kluotiems mušeikoms, užpuli- 
dinėjantiems unijas, yra Socia
listų Partijos tvirtovė... Socia
listiniai Amalgameitų Kriau
čių Unijos vadai pavertė tą 
darbininkų organizaciją 
kompaničną uniją.”

“Labor Unity” už Spalių 
Mėnesį.

Jau išėjo iš spaudos ir yra 
platinamas kairiųjų unijis- 
tų organas “Labor Unity” 
už spalių mėnesį. Tai labai 
svarbus žurnalas ir kiekvie
nas angliškai skaitantis dar
bininkas turėtų įsigyti ir 
skaityti.

Šiame numeryje telpa 
straipsniai apie maįnieriį ir 
audėjų naujas unijas ir šių 
pramonių darbininkų sun
kias kovas su darbdaviais 
ir unijų biurokratais. Drg. 
W. Z. Fosteris, Darbininku 
(Komunistų) partijos kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus,* , straipsnyje 
“New Tasks of the Trade 
Union Educational League” 
plačiai lukštena problemas 
viso kairiojo sparno Ameri
kos darbo unijose. Yra 
straipsnių apie . darbininkų 
judėjimą kitose šalyse. Tel
pa programa Raudonojo 
Darbo Unijų Internacionalo.

“Labor Unity” pavieniai 
numeriai parsiduoda po 20

Drabužių dirbtuvių darbinin
kų konferencija, todėl, klausia: 
ar galima šiuose rinkimuose 
darbininkui balsuot už republi
konų, demokratų bei socialistų 
kandidatus? ir griežtai atsako, 
kad NE! Jie šaukia darbo 
žmones iš viso vieko pasidar- 
buot už kandidatus Darbininkų 
(Komunistų) Partijos, kuri 
taip narsiai ir taip garbingai 
vadovavo ir vadovauja darbo 
žmonių kovoms (Passaice, New 
Bedforde, Fall River, mainierių 
streike, drabužių darbininkų 
streikuose ir kt.).

Tie drabužių darbininkai, toy 
del, užbaigdami 
ją, šaukia:

šalin Hooverį 
lin darbininkų 
unijų griovikus socialistus! Bal
suokite už Darbininkų (Komu
nistų) Partijos kandidatus, po 
/Kūjo ir"Pjautuvo ženklu!

i centų, o metine prenumera- 
ta $2. Antrašas: 2 West

1 15th St., New York City.

savo rczoliuci-

ir Smithą! ša- 
pardavikus ir
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Kodėl Lewisai Stoja už Republikonų 
i Hooverį?

Sugriautos senosios mainie-| Melionas su senatorium 
Vare’u buvo pirmieji, kurie 
nominavo Hooverį kandidatu 
į prezidentus šiemetiniame re
publikonų partijos suvažiavi
me. Nominuodamas Hooverį 
į prezidentus, Melionas pui
kiai žinojo, kad Hooveris ly
giai, kaip ir Coolidge’ius, siela 
ir kūnu tarnaus lupikiškam 
Meliono ir kitų kapitalistų biz
niui prieš darbininkus. Mel
ionas, pasirinkdamas tą kan
didatą, neabejojo, j„0g Hoove
ris suteiks jam Įr kitiems ka
syklų savininkams ’ visokerio
pos paramos, kad ištaškyt 
mainierių uniją ir kitas darbi
ninkų industrines organizaci
jas. . ’

Kas liečia eilinius, papras
tus mainierius, tai jie negali 
žiūrėti į Hooverį, artimąjį 
Meliono bičiulį-talkininką, ki
taip kaip į užkeiktą savo prie
šą.

Bet mainierių pardavikui 
Lewisui Hooveris patinka, to
dėl kad ir Lewis tikrenybėje 
varė ir varo tą patį mainierių 
unijos naikinimo darbą. Lew
is dabar vykdo terorizavimo ir 
žudymo programą prieš nau
jąją Nacionalę Mainierių Uni
ją. Lewiso agentai šiomis die
nomis pašovė dar vieną eilinių 
angliakasių darbuotoją Juozą 
Polką (Illinojuj) už tai, kad 
jis suorganizavo naujosios*uni
jos lokalą.

Tokiems ir panašiems smur
to žingsniams prieš kovojan
čius mainierius Lewis tikisi 
gaut drūčiaųsios talkos iš re
publikonų valdžios. Todėl jis

rių unijos ‘’prezidentas” John 
L. Lewis pasiskelbė remsiąs re
publikonų , kandidatą į prezi
dentus Hooverį, už kurį kal- 

‘ bėsiąs per radio ir šiaip mi
tinguose. Angliakasių parda- 
vikas Lewis tvirtina, kad, iš
rinkus Hooverį prezidentu, už
stosiąs nepaprastas “gerovės 
ir progreso” laikotarpis. Ir 
taip Lewis kalba ne tik savo 
vardu, bet ir vardu visų ka
syklų darbininkų, nors didžio
ji jų didžiuma atsimeta nuo 
išdaviko Lewiso vadovybės ir 
dedasi ,;į naują Nacionalę Ka
syklų Darbininkų Uniją.

Kuom gi Hooveris taip pa
sitarnavo angliakasiams, kad 
Lewis jį perša, kaipo “mai
nierių kandidatą” į preziden- 

f' tus?
Hooterls buvo miriisteris tos 

Coolidgė’iaus-Mellono republi
konų valdžios, kuri žiauriai 
laužė mainierių streikus, ypač 
pastarąjį minkštosios anglies 
Kasėjų streiką. Meliono, alų- 
mino trusto ir minkštųjų ang- 
liakasyklų savininko vakari
nėj Pennsylvanijoj, kazokai ir 
specialiai šerifai daužė, šaudė 
ir areštavo streikierius; taškė 
streikuojančius angliakasius 
laukan iš bakužių aštriausiuo
se žiemos šalčiuose; Schoon- 

. makeris; Meliono teisėjas 
Pittsburghe, išleido žiauriausią 
indžionkšiną, atimantį mainie- 
riams streikavimo teises. Teis
mai toj republikonų kunigaik
štystėje Pennsylvanijoje smer
kė ilgiems metams kalėjimo! 
kovojančius mainierius ir ištei
simo tokių mainierių žudyto
ja .

Komunistai Švedijos 
Rinkimuose.

Paskutiniuose rinkimuose 
į Švedijos parlamentų Ko
munistų Partija laimėjo še
šias vietas, o pereitam par
lamente teturėjo keturias. 
Paduotų už komunistų kan
didatus balsų buvo 122,726. 
Sulyginus su 1924 metų rin-? 
kimais, kuomet už komuni
stų kandidatus tebuvo pa
duota 63,000 balsų, laimė j i- 
maš; labai ^didelis,^ • r;

Tas aiškiai parodo Švedi
jos darbininkų kairėjimą.
Juk prieš komunistus šiuose « > 
rinkimuose atkakliausiai; ko- 
vojd ne tik konservatyviš- . ■ 
kos partijos, bet ir socialde
mokratai. Nežiūrint to, di
deli būriai darbininkų ėjo ir 
balsavo už komunistus.

gamyba, sulyg Ekonominės 
Tarybos pldno, padidės ant 
20 nuoš. (tai yra, nuo 10,- 
900 milionų rublių iki 13,- 
100 milionų). Sunkioji pra
monė padidės ant 22 nuoš., 
o lengvoji ant 18 nuoš.

Širma pinigų del apgynimo 
darbo padidėp ant 9 nuoš. o 
del statymo naujų gyveni
mui butų pakils ant 19 nuoš. 
Gamybos išlaidos bus suma
žintos ant 5.9 nuoš. Produk
tų kaina bus numušta ant 
1.1 nuoš.: ■ ■ ' <

įiais ekonominiais metais, 
kurie prasidėjo su spalių' 1 
d., į Sęyietų prąiponę . bus 
įdėta 2110 milionų rublių, 
arba 27 nuoš. daugiau, pegju 
pereitais metais.- Vienas 
milionas rublių skiriama 
moksliniam! pramonės tyri
nėjimui.

Gryno pelno, atmokėjus 
visas gamybos išlaidas, pra
monė duos, sulyg apskait- 
liavimo, 1152 milionų, o kuo
met pereitais metais tedavė 
740 milionų. Iš tų įplaukų 
525 milionai eis darbininkų 
būklės pagerinimui, o 625 
milionai pasiliks kaipo pra
moninis susikuopimas.

Taigi, mūsų priešų nuola
tinis sapaliojimaš, kad So
vietų ūkis esąs paslikas, nė
ra vertas nė išvalgyto kiau
šinio. Iš virš paduotų skait
linių mes matome, kad So
vietų ūkis nuolatos kyla, 
nuolatos progresuoja. Ir 
tai beveik be jokios pasko
los iš užsienio. Tuo tarpu 
visos kapitalistines, europi
nės šalys visai prasiskolino 
Amerikos kapitalistų kiše
nini. Ta pati fašistų gau
jos kamuojama Lietuva iki 
mįšų ųtaiĮk^diH 
sienini.

Po fašistinio perversmo, 
daug susipratusių darbinin
kų turėjo bėgti iš Lietuvos, 
nes fašistai į Varnius būtų 
išvežę arba žvalgybos ur
vuose būtų budeliai kankinę 
elektros kėdėj e, kol žmogus 
sveikatos neteks.

Daug darbininkų bėgo: į 
S. S. S. R., į Latviją, į Vo
kietiją ir dar tolimesnes'ša
lis. Pelitiniai emigrantai 
Vokietijoj daugiausia ėjo į 
kaimus, nes miestuose nėra 
darbo; žinoma, nemaža iš
važinėjo į didesnius miestus, 
kaip į Berlyną, į Hamburgą, 
į štėtiną ir toliau, o kas ga
vo. l^okį darbelį, tai likosi ir 
mažęsniuose > miesteliuose: 
Eitkūnuose, Tilžėj, Kara
liaučiuj, daugiaušia Prūsi
joj.

Kada Vokietijoj politinių 
emigrantų buvo mažiau, tai 
vokiečių policija į juos ne
kreipė domės ir politemi- 
grantai galėjo tarnauti pas 
buožę, nors ir Už' mažą ne
mokesnį, nes emigrantams 
duoda tiek, kiek buožė no
ri, ir alga būna nedidesnė 35 
markių į mėnesį (apie 9 do
leriai) o vokiečiams darbi
ninkams duoda 60 markių ir 
daugiau į mėnesį. Politemi- 
grantai iš tų pinigų nieko 
daug negali nusipirkti, o 
reikia pirktis drabužių, nes 
dirba savo drabužiais, nors 
ir ne kiekvieną kartą, kada 
gauna užmokesnį, reikia

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

pirktis drabužiai, bet reikia 
žinoti, kad ir trijų mėnesių 
algos negana stiprius drabu
žius nusipirkti. Dirbti rei
kia 14-16 vai. dienoj, o už- 
mokesnį laiku negausi, nes 
gili palaukti, kaipo nepilie- 
tijs. Valgis prast&s duodą-: 
nias, žinoma tik tarnauto
jams, o buožė ką nori, tą 
valgo. ’

Bet taip buvo t i IT tada, 
kada buvo mažiau emigran
tų, o emigrantams vis dau
gėjant kaimuose, policija 
pradėjo išvarinėti sakyda
ma, kad yra savų darbįnin- 
kų pakankamai. ! Pįolitemh 
grantai turi važiuoti į kitą 
vietą, o ten ir vėl tas pats; 
bevažinėdami pravažinėja 
uždirbtus pinigus ir darbo 
negauna. Neturėdamas 
darbo, vaikščioja iš vienos 
vietos į kitą ir kur gauna 
kokį darbelį, tai ir turi dirb
ti už pusdykę, o jei nenori, 
tai vaikščiok be darbo.

Tai toki politemigrantų 
vargai ir visa tai padarė 
Lietuvos “valdonai” fašistai.

Ir kol nebus nuversta bu
delių fašistų valdžia, kol 
viešpataus fašistų budeliai: 
Smetonos, Voldemarai, Ple- 
havičiai ir kiti, tol darbinin
kai turės bėgti į Vokietiją 
ir kitas šalis ir vargti polici
jos stumdomi iš vienos vie
tos į kitą.

Benius.
Karaliaučius, 1928-IX-28.

Sovietų Respublikos 
Industriniai Planai 
Ateinantiems Metams.

So vie’tų Uni j os V y riausia 
Ekonominė Taryba«. paskel
bė savo ekonominius planus 
1928-1929 ekonominiams me
tams, kurie prasidėjo su 
spalių 1 diena. Darbinin
kiškoj respublikoj gamyba 
vedama pagal tam tikrą iš
dirbtą planą, o ne kur ran
ka, kur koja.

Ateinantiems ekonomi
niams metams numatomas 
vėl Sovietų pramonės dide
lis pakilimas. /Industrinė L ė ■ nl'—n—r i- Tir reimiai republikonų’ kandida
tą Hooverį. Amerikos gi Dar
bo Federacijos preizdentas 

’GrCertas, lygiąi to paties plau
ko' žmogus, kaip’ ir Lewis, šau- 
ko žmogus, kaip ir Lewis, iš
leido pareiškimą, kur > giria 
Hodverį už tai,kad jis štoja už 
ateivybes ir ateivių teisių su-* 
varžymą,’ kaip kad prapeša 
New Yorko Evening Posto ko
respondentas iš Washihgtono 
(spalių 11 d.). į

Rrįešai kovojančių mainie
rių, priešai ateivių yra tie po
nai, kaip kad jie pasirodo d.a- 
bar galutinoj savo nuogybėje, 
stodami už streiklaužių Cool-Į 
idge’iaus - Meliono- Hooverio 
partijos politiką.

Tatai matydami, ne tik 
mainieriai, bet ir visi darbi
ninkai turi tinkamai- atsakyt 
tiems niekšams ir 'jų įbruka
miems kandidatams: Su jumis 
mums ne pakeliui! Mes bal
suosime už savo klasės partiją, 
už Darbininkų’ (Komunistų*)' 
Partiją, kuri viena šioje- šaly
je tekovoja už darbininkų1 ręir 
kalusi ’ ' U. y w

iš Plečkaičio “Armijos

Plečkaitis suprovokavo daug 
darbininkų ir . priviliojo juos į 
savo “armiją,” sakydamas, kad 
jis yra didžiausias fašistų “prie
šas” ir Lietuvos “gynėjas,” 
tuom pačiu laiku padėdamas 
Pilsudskiui vykdyti savo planus 
kas link Lietuvos užgrobimo, ži
noma, Pilsudskis jo būtų ir ne
laikęs Vilnijoj, jeigu jis būtų 
buvęs Lietuvos gynėjas, nes Pil
sudskiui reikėjo* Lietuvos, kad 
paskui, užgrobus kitas Pabaltės 
valstybėles, galėtų atvirai prieš 
Sovietų Rusiją pulti, vykdant 
Anglijos-Francijos imperialistų 
planus, o Plečkaitis jam padė
jo ir toks padėjėjas Pilsudskiui 
buvo reikalingas, kad juo prisi
dengus būtų galima pulti ir pa
grobti Lietuvą.

Darbininkai, .matydami Pleč
kaičio užmačias, pradėjo bėgti 
iš jp “ątmijop”ur Jktovįjti prieš 
jo fprov^kacijĮis.i i į ’ H

Mdtyti, kad Plečkaičiai jau 
visur smunka ir darbininkai tik 
komunistų partijoj mato tikrą 
fašistų priešą ir darbininkų 
draugą.

Visas kultūriškas pasaulis ne
senai minėjo šimtametines su
kaktuves gimimo garsaus Ru
są i’žemės rašytojo Levo Tolsto
jaus. Sovietų Sąjungoj ypatin
gu; iškilmingumu atžymėta tos 
sukaktuvės ne vien tuo tikslu, 
kad pagerbti atmintį garsaus 
rašytojo, bet ir tuo tikslu, kad 
dar labiau paskleisti jo raštus. 
Amerikoj šis jubilejus praėjo 
nežymiai. Jį paminėjo tiktai 
tūli storieji žurnalai ir tūli sa
vaitraščiai. Kairioji spauda 
pasitenkino perspaudinimu Le
nino straipsnio apie Tolstojų. 
Tame savo straipsnyje Leninas 
kalbėjo apie Tolstojaus rolę vi
suomeniniame judėjime ir apie 
tai, kaip į Tolstojaus kūrybą 
turi žiūrėti revoliucionieriai.

Lietuvių visuomenei Tolsto
jaus kuriniai labai mažai teži
nomi. Jo geriausi veikalai 
“Karas ir Taika,” “Ona Kare
nina,” “Kreicerio Sonata” nėra 
išversti mūsų kalbon. Jei ne
klystame, lietuvių kalbon yra iš
versta tiktai “Prisikėlimas” (V. 
K. Račkausko) ir dar keli lite- 
ratiniai mažmožiai.

Tolstojus,

tai tas centras, kur dar Tolsto
jui1 gyvam tebesant, keliaudavo 
piligrimai iš viso pasaulio, kad 
pamatyti ir pasitarti su garsiuo
ju Rusų žemės rašytoju., .Ąr su
naikino bolšėvikai Jasna’ja Po1- 
liana, kaipo savotiškos kultūros 
centrą? Nieko panašaus.

Jasnoj Polianoj yra įsteigta 
mokykla, kuri yra savotišku pa
minklu Tolstojaus atminčiai. Jo
je šiuo tarpu mokinasi 450 vai
kų, valstiečių vaikų. Tai yra 
praktiško darbo mokykla,^ kur 
kreipiama labai daug domės į 
agronomiją (žemdirbystę), gy
vulininkystę, kur mokinama 
vienokių ar kitokių amatų. Vai
kai, pabaigę tą mokyklą, yra nė 
vien tiktai prisisotinę įvairio
mis teorijomis, bet yra pasiren
gę įeiti į painų, komplikuotą 
praktikinį gyvenimą. Tiesa, 
toje mokykloje neskiepijama 
ateizmas, nes Tolstojus, nors ir 
kovojo su oficiale pravoslavų 
bažnyčia (“švenčiausias” sino
das jį buvo iškeikęs ir išmetęs 
iš. stačiatikių bažnyčioj), bet 
dievo buvimo jisai neatmetė, šį 
Sovietų valdžios tolerantišku-

Benius
Karialįaucius. 1928-IX-28 d.«

BALTIMORE, MD.
Spalių 17 d., Lietuvių: Spalių 17 d-, Lietuvių sve

tainėj, 852 /jflollins St-, įvyks 
prakalbos, kurias rengią A. D. 
P. vietos organizacija. Pra
džia 8 vai. vakare. Kalbės 
Wm. Fosteris, kurį A. D. P. 
stato kandidatu į prezidentus.

Vietos ir apielinkių lietu
viai turi būtinai ateiti į šias 
prakalbas ir pasiklausyti žy
maus kalbėtojo. Pastaruoju 
laiku mes jau daug girdėjome 
visokių partijų kalbėtojų, bet 
dabar būtinai turime išgirsti 
ir A". D.) P. statomą kandidatu 
į prezidentus Fosterį. šiose 
prakalbose bus Itiaug ir sve
timtaučių

F. S. KlisHis^

kaip žodžio daili-' mą liaudies švietimo reikalų ko- 
ninkas, kaipo literatinės formos misaras . Lunačarskis išaiškino 
meisteris, yra, galinga figūra, sekamai: “Mes giliai esame įsi

tikinę mūsų principų galybe ir 
galybe mūsų dirbamo darbo ir 
todėl nematom didelių sau nuo
stolių, kad bus tokia mokykla, 
kurioj nebus skleidžiama bedie
vybė. Visas mūsų -šalies gyve-1 
nimas veda prie tam tikro tiks
lo. Mes tikime, kad 'mokiniai, 
pabaigę šią mokyklą, susidūrę 
su gyvenimu ir su mūsų galin
ga komunistine propaganda, 
perkeis savo pažiūras.”

Kadangi Tolstojus buvo viso
kios prievartos priešas ir prie
šas visų karų, tai tokioj dvasioj 
vedama ir jojo mokykla.- Delei 
to Lunačarskis padarė sekamą 
pareiškimą: “šiuo klausimu 
mes su Tolstojum nesutinkam. 
Mes sakome esant prasižengimu 
skelbti nusiginklavimą tokiu 
laiku, kada proletarinė valstybė, 
kovojanti už žmoniškumo idea
lus, iš visų pusių yra apsupta 
milionų priešų. Jei mes nebū
tume’ apsiginklavę,!? kad apsigin
ti,"? tai‘.mus jau senai būtų su
triuškinę.” ■ Tačiaus, Sovietų 
Sąjungoj ! pąliuosubjajha nuo 
tarnavimo kariuomenėj įįe žmo
nės, kurie delbavo i religinių įsi
tikinimų ir del tani iikrb šavo

Tolstojus, kaipo pamokslinin
kai, kaipo “dievo žmogus,” kai- 

I po į autorius formules “nesiprie- 
šiįilk blogybei,” kaipo pranašas, 
išradęs nattjus receptus išgel
bėti žmoniją, yra nepriimtinas, 
yhl reakcinis. Garsusis rusų 
mąrksistas Plechanovas (jau 
miręs) kadaise yra išsitaręs*, 
kad “mes gerbiam Tolstojų nūo 
šios vietos iki šios,” bet ne to
lintis. ,Tuomi jis norėjo pasa
kyti, kad darbininkų klasė ne
priima visą Tolstojų. Ji ’panei
gtą, jojo visuomeninę filosofiją, 
bet priima jį, kaipo genialį ra
šytoją, kaipo praeities milžiną.

Literatiniai agentai buržuazi
nės , visuomenės buvo paskleidę 
užsieniuose gandų, kad bolševi
kai degina Tolstojaus raštus ir 
persekioja taip vadinamus tols- 
tojiečius. Faktai jau senai nu- 
gyne tuos paskalus, juose nėra 
nei, žodžio teisybės.

'Miiiint ? šimtmetines Tolsto
jaus gimimo sukaktuves -į; Tols
tojaus šeimynos dvarą Jasnaja 
■Polįana (Tūlos gubernijos), su
sirinko politinio ir •-liter Atihio 
.pasaulio atstovai ir daug svečių 
iš užsiėiiio. J’asnaja Poliana—-

gL •
Prią car^ j valdžios apie tokią’ 

mokyklą negalėjo 'būti nei kal
bos. Jasnoj Polianoj caro ad- 
įpjnistrpcija* , .užlaikė’ dejrkjdnę 
•mokyklą, kam Tolstojus Buvo 
labai priešingas. •: ; , , , .

Vis tik mes į mąnotrte, kad 
Tolstojaus mokyklį reiKetų' nu
šviesti prožektorium naujų idė
jų sovietinės tikrenybės ir nau- ' 
jos pedagogijos dėsniais.

Užsienio svečius, kurie pabu
vojo jJasppj ‘Polianoj, Lunaears- 
kis prašė išsklaidyti tuos me
lus, kurie platinami užsieniuose, | 
būk Sovietų Sąjungoje neger- do
biamą Tolstojaus ątmiątis. Jię 
•prižadėjo’ tatai padaryti:' ‘
, Tolstojaus; jubilej.ui paminėti 
Sovietų valdžia davė 150,000 
rublių. Delei to kaip kas iš
reiškė abejonių: ar verta* leisti
pinigai j tokiam' Įtiksiu*? j Juk • | J 
Tolštbjėš :\Hs ’ tiK hčbuvo lproIe- 
tarinis rašytojas tikroje to žo
džio prasmėje. Kas kita, pa- 
veizdan Gorkis... Bet tie piriigai ’ 
neis kokiems nors bankietams ir , A / 
baliams. Jie bus sunaudoti ( 
Tolstojaus vardo muzėjuų nau- 
jai mokyklai įkurti ir įsteigimui 
ligonbučio Jasnoj Polianoj. šios 
išlaidos yra visiškai pateisina
mos.

Tolstojaus Raštų Vieta
Tolstojus buvo aristokratiškos *(

kilmės. Bet jis neatidavė savo ,?
gyvenimą parazitų visuomenę!, /Jj 
Jo simpatijos buvo ne su dvar-> , 
poniais, ne su kapitalistais. ......I 
Oficialei pravoslavų bažnyčiai. ‘4*4! 
jisai skelbė nepermaldaujamą A,. | 
kovą ir už/tai jį buvo net eks- ■ -JĮ 
komunikavę. Tolstojui mirus 
(1910 m.) Leninas rašė: “Tols- 
tojus davė dailės kūrinius, ku-, 
riuos minios vertins ir skaitys, 
kuomet jos sudarys sau žmoniš
kas gyvenimo sąlygas, kuomet 71,J 
jos nusikratys jungą dvarponių *w’ . 
ir kapitalistų. Jisai nepaprastą ’ J. 
spėka , mokėjo nupiešti plačiųjų 
minių ūpą, ūpą tų minių, kurias ! 
slegia dabartinė tvarka, jis mo
kėjo nupiešti jų padėtį ir išreik- 
šti jų sticįiijinį protesto ir pa
sipiktinimo jausmą... Tolstojus/ 
kaipo (įąilinintas ir galvotojas, 
įkūnijo sąvo kūriniuos^ ypaty
bes savotiškumo pirmosios rusų 
revoliucijos — jos spėką ir jos 
silpnumą.” Tolstojus buvo sa
votiškas atstovas, ideologas tų 
milioninių valstiečių minių, ku
rios buvo galingos ir bespėkės 
tuo pačiu laiku. Tai apie tą 
pilkasermėgę Rusiją poetas Re- 
krasovas dainavo:

“Tu ir varginga, tu ir gausinga, 
Tu ir galinga, tu ir silpna, 
Motina Rusija!”

<•”01

U

Tolstojus aštriai ėmė’ savo 
nagan caro valstybę, jis be pa- ••'T 
sigailėjimo kritikavo jos žanda- * 
rišką esmę, jis nedavė giliuoti 
kazionajai bažnyčiai. Tuomi> W 
anot Lenino, “Tolstojus išreiškė . : 
protestą ir nuotaiką primityvės .: 
valstiečių demokratijos, kurioj ' — 
amžiai baudžiavos jungo, činov- r 
jiinkų sauvalės ir plėšimai suJjĮ i 
kėlė kalnus neapykantos ir pa- - 
giežos. “

Tolstojus buvo priešingas pri
vatinei žemės nuosavybei. Tuo-., 
mi jisai taip pat atvaizdipo vąt-/ 
stiečių psichologiją tam tikr.u’( 
istoriniu įrioiįientu. * Kuomet--' 
valstiečius “paliuosavo” 
baudžiavoj ir Rusijoj ‘ f
plėstis kapitalizmas, grįauj^, 
senas patriąrchales gyvepi^ 
sąlygas, Tolstojus paskelbiat ko- C ' 
Vą * kapitalizmui. Tuomi jisaij/V’ 
taip pat atvaizdina pasipiktini-fl|Į 
mą ir baimę milioninės vajstie-jr^ 
čių minios, kuri staigiai pąjutort*’ * 
kad koks tai nematytas, negir- • ' 
dėtas, bet žiaurus priešas (ka- - .* 
pitalizmas) atslenka iš miestų^.v 
iš užsienio, kad jis gtiaUja se-JB 
nūs gyvenimo papiatus, kad jis 
neša sodžiųn negirdėtą vargą, L 
■prostituciją, sužvėrėjimą. Kaip 
matote, Tolstojus yra tam tik-.....
ros gadynės padaras,\tam tikrb'C ■' 
istorijos laikotarpio produktas 
ir pranašas. ; • i:

Istorija del darbininkų klasės " ® 
yra svarbus .:dalykas. Naujas * ' 
istorijos gaires tiktai tie gali; “ 
pajėgti nustatyti, kurie mokaL . 
ant istorijos metmenų austi dJ. 
naują tvarką. Darbini^kap^ą 
yrė naudinga žinot, kaių tols- 
tpjds kritikavo carb monarch i ją,

(Tąsa ant 3-čio pvulapip.) ,
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Milionuose egzempliorių Tols- 

jjaus raštai pasklis miniose ir 
jomet išsipildys tas, ką sakė

net devynis, stičius susiuvimui 
žaizdos,

puses jisai 
(kuri jam 

o iš kitos

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

SflHetinė knygų leidimo įstai
ga šiuo tarpu kreipia labai daug 
'domės, į tai, kad Tolstojaus raš
tai pasiektų kuo plačiausias mi
nia*. Du pilni Tolst. raštų rinki- 
hia*pasirodys literatinėj rinkoj 
bėgiu metų laiko. Atskiri leidi
niai išeis pigia, prieinama kai
na. Be to, spaudon ruošiama 
jubilejinis raštų leidinys (iš vi
so 94 tomai). Vyriausiu to lei
dinio redaktorium paskirta di- 
’ęlis Tolstojaus draugas čert- 

fH'įvas. Tame leidiny išeis ir vi
sa eilė Tolstojaus raštų ir šiaip 
jau įvairių dokumentų, kurie li
gi šiol dar niekur nebuvo pa-

Penki Sužeisti Automobilių 
Nelaimėje i

420 BOLIVAR RD 
Cleveland, Ohio

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

nupigimmas. 1 u- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl

Pagaliaus, 1926 metais ta
po nuspręsta paliauti po teis
mus bylinėtis ir visas dalykas 
pavesta trečiųjų teismui ištirti. 
Bet ir čia neprieita prie jokių 
pasekmių. Ir tik šiais metais 
unijos advokatas susitarė su 
Lessigo advokatu, kad tą da
lyką išrištų Labor Court.

Sutikus abiems pusėms, tei
smo posėdis įvyko 28 d. lie
pos Patersone ir antras posė
dis įvyko 1 d. rugpjūčio New 
Yorke. Abi pusės, Lessigas ir 
unija, turėjo advokatus, liudi
ninkus ir ėjo pilnas kamanti
nėjimas, galėjo klausinėti liu
dininkus teisėjai ir advokatai. 
Visos kalbos ir visa teismo pro
cedūra stenografiškai .užrašy-

Lessigas išmestas iš 
vienok jis skundžia F. 
už tai, kad jį apšmei- 
teismas del kokių ten 

priežasčių neįvyksta. Tuomet 
unija patarė, kad Lessigas 
skųstų Pilėną ir sutiko išlaidas 
apmokėti. Bet ir tas neįvyko. Šeimyniški Vaidai

Ilgą laiką ėjo vaidai tarp 
dviejų brolių Jono ir Juozo ši- 
pienio. Pagaliaus, spalių 6 d. 
Jonas puolėsi prie Juozo su 
revolveriu. Sesuo Marė Bes- 
ky puolėsi įpykusius brolius 
perskirti. Tuo tarpu Jonas 
paleido šūvį, pavojingai su
žeisdamas seserį. Pasekmė to, 
Marė guli ligonbutyj, Jonas 
kalėjime.

Unijos viršininkai, pamatę 
tokį liudijimą, tuojaus kreipė
si prie advokato, klausdami, 
ką jie turi daryti ir kaip iš
mesti Lessigą. Advokatas pa
tarė, kad kas nors iš unijos 
narių, pasiremdamas Pilėno 
liudijimu, paduotų skundą ant 
Lessigo. Tokį skundą padavė 
Frank Fried ir Lessigas buvo 
išmestas iš unijos.

Spalių 7 d. Mikas Šimans
kis iš Turkey Run parėjo na
mo po įtekme mėnulio spin
dulių. Tėvas Povilas Šimans
kis pradėjo sūnų barti už gir
tavimą. Sūnus įpykęs puolė 
tėvą smaugti. Paskui su ko
kiu tai įnagiu kirto tėvui gal
von. Dr. Petriką turėjo dėt

Nors 
unijos, 
Fried ą

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

DR. Zl NS
110 EAST 16th ST., N.Y.

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

Nedėlioinis: 9 iki 4 po pietų

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

Leninas, kuomet Tolstojus mi
rė: “Mirė Tolstojus ir sykiu su 
juos nuslinko praeitin priešre
voliucinė Rusija, kurios silpnu
mas ir nepajėgumas atsispindė
jo filosofijoj ir kūriniuose ge
niali© rašytojo. Bet jo paliki
me yra tas, kas nenumirė, kas 
priklauso ateičiai. Tą palikimą 
ima sau Rusijos proletariatas.“

Užsienio buržuazija taip pat 
paminėjo šimtmetines sukaktu
ves nuo Tolstojaus gimimo. Ji 
jungia Tolstojaus vardą su 
graudžiais atminimais apie pra
eitį, apie “senus gerus laikus.“ 
Ji moja tai praeičiai, tarytum, 
norėdama ją sugrąžinti. Tolsto
jus jai išrodo, kaip koks aržuo- 
las tarpe iškirsto miško...

Aržuolas? Taip. Bet aplink 
to seno aržuolo jau suaugo mil
žiniškas aržuolynas, kurį jokios 
audros neįveiks. Prie buržuazi
nės tvarkos Tolstojus būtų pa
virtęs sakrameptu saujalei in
telektualų. Prie naujos tvarkos 
Tolstojus yra gyvoji jungė tar
pe praeities ir besikuriančios 
ateities.

, Kokius ryšius darbo unijos 
turi su vąldžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikipenų kainos puola? 
Ar žinite,' kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7| valandos? O gal ir tąsi 

bus naujiena, ikad prie

Spalių 7 d. grįžtant iš Phi- 
ladelphijos, važiuojant į Mai- 
zeville kalną, nežinomas auto
mobilistas, kuomet Julius Ba
rauskas norėjo jį pralenkti, 
pasuko savo automobilių į 
priešakį 1 Barausko Chevero- 
lett. Barausko automobilius 
apsivertė. Sunkiau sužeisti: 
J(^nas Burba ir Agnes Rice. 
Lengviau: J. Barauskas, Ona 
Lapinskas ir Marė Mazyk. Ne
žinomas automobilistas, jaus
damasis kaltų, palikęs sužeis
tuosius, nuvažiavo. Bet kas 
tai spėjo užsirašyti jo laisnių 
numerį, tikimasi, kad jis vė
liau bus suimtas.

S. V. Ramutis.

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui. Neatidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

Kadangi šilko darbininkai 
vėl rengiasi prie streiko, tai 
reikia paminėti, kad 1924 m. 
streiko incidentas jau užbaig
tas ir Adolph Lessig, buvęs As
sociated Silk Workers unijos 
organizatorius, kaltinamas kai
po šnipas ir išmestas iš unijos, 
likosi išteisintas. Jį išteisino 
taip vadinamas Labor Court.

A. Lessigą apšaukė šnipu 
lietuvis šnipas Kazimieras Pi
lėnas, kuris dabar vadinasi 
Casimir P. Palmer. Jis 1924 
metais pridavė prisiektą liudi
jimą, kad jis suradęs tūlos fir
mos detektyvų surašė vardą 
A. A. Lessigo, kuris esąs pažy
mėtas E. 37, ar tam panašiu 
numeriu.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

ta* Laike teismo visi liudiji- 
niai prieš Lessigą buvo klai
dingi, neturėjo jokio pamato. 
Frank Fried pasakė, kad jis 
jokių faktų prieš Lessigą netu
ri ir skundė jį vien šnipo Pi
lėno pranešimu remdasis.

Pasirodė, kad tikruoju skun
dėju ir vienatiniu liudininku 
galėjo būti K. Pilėnas, kuris 
buvo teisman kviečiamas ir 
buvo žadėjęs pribūti, bet kada 
reikėjo, tai ir akių neparodė.

Robert Dunn pakartojo tei
sme, ką jam Pilėnas pasako
jo, kaip jis suradęs Lessigo 
pavardę detektyvų surašė. 
Bet to detektyvų biuro virši
ninkas Edward II. White pa
reiškė, kad Pilėnas melagin
gą liudijimą pridavė, nes to
kios pavardės, kaip Adolph 
Lessig, detektyvų surašė ne
buvo ir nėra. Todėl teismas 
išnešė nuosprendį, kad Adolph 
Lessig nekaltas ir teismas re
komenduoja, kad Lessigui bū
tų sugrąžintos pilnos teisės, 
tai yra, kad jis vėl būtų pri
imtas į uniją. Unija prižadė
jo teismo rekomendaciją išpil-

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI 
RINKIMU KAMPANIJAI

i Prie caro valdžios ar daug 
kas iš darbo minių žinojo apie 
!stojaus veikalus? Labai, la- 

Ųnaža mažuma. O štai da- 
, kada revoliucinės minios 
iliuosavo iš kapitalistų ir 
rponių jungo, Tolstojaus raš- 
jau skaito milionai, o grei- 
fUkaitys dešimtys milionų. 
ialistinis perversmas atida- 
duris milionams žmonių į 

dėlį tų dvasinių tūrių, ku
bais yra Tolstojaus rdštai. Pro- 
etarinės revoliucijos Tolstojus 
lesuprato ir buvo jai priešin

gas, bet tiktai pasidėkavojant 
iai Tolstojus virsta minių skai
dmų rašytoju. O tos minios 
jau mokės atskirti, kas gera ir 

jkas bloga jo raštuose. Jų kri
tikos instinktui ateis pagelbon 
sveiki nurodymai revoliucijos

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir paijstamiem, kad aš atlieku vl- 
sokj 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

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valaihlosu 8-9 rytą 

2-4 po pietų 
6-8 vakare

Nodėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

, (Virš Banko) 
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

• Aukas siųskite šiuo adresu:
Alexander Trachtenberg, treasurer 

National Election Campaign Committee 
43 East 125th Street, New York City

Pilnas teismo aprašymas til
po vietos laikraštyje “The Pat
erson Evening News,” iš kurio 
iškarpą pasiunčiu “Laisvės“ 
redakcijai.

Nebūdamas šilko audėju ir 
tos unijos nariu, nieko negaliu 
sakyti apie vidujinius unijos 
reikalus. Tačiaus gyvenda
mas apie 25 metus tarpe šil
ko darbininkų, pažindamas 
veik visus žymesnius veikėjus, 
tarpe jų ir Lessigą, ypatingai 
nuo 1913 metų didžiojo strei
ko, nes būdamas streikierių 
šelpimo komitete turėjau rei
kalų su Lessigu, o tuomet jis 
buvo vienas žymiausių streiko 
vadų, pasišventusiai ir teisin
gai darbavosi darbininkų nau
dai, buvo persekiojamas, kaip 
ir kiti vadai, todėl nieku bū
du negalėjau tikėti, kad jis 
būtų šnipu, kaip Pilėnas jį pa
skelbė.

Sykiu turiu pasakyti, kad 
Pilėn.as, paskelbdamas Lessigą 
šnipu, atliko savo darbą labai 
puikiai, kaipo šnipas. Jis su
ardė tarpe streikuojančių dar
bininkų vienybę ir pasėjo ne
pasitikėjimą vienų kitais. Tuo- 
mi pasinaudojo darbdaviai ir 
pradėjo elgtis su darbininkais 
taip, kaip su žmonėmis, netu
rinčiais mažiausio supratimo 
apie savo reikalus.

Didžiausia darbininkų ne
laimė, tai jų pasiskirstymas į 
įvairias grupes ir unijas, ku
rios tveriamos vien tik laike 
streikų. Jau tiek čia tų uni
jų buvo, kad sunku jų ir var
dus atsiminti ir jos visos pa
kriko su streikų pralaimėji
mais, palikdamos vien tik vai
dus, užmetimus vieni ant ki
tų. Tik ilgesniam laikui yra 
užsilikus Associated Silk Wor
kers unija. Ji nėra komunis
tų unija, vienok Amerikos 
Darbo Federacija ją nepriė
mė, nes jai pasirodė perdaug 
kairi. Bet ji atsisako prisidėti 
ir prie naujos tekstiliečių uni
jos, kuri pradedama čia orga
nizuoti.

Patersonas, tai žymus kovos 
laukas tarpe darbo ir kapita
lo. Tik ačiū pasauliniam ka
rui, kuris pakeitė aplinkybes, 
padarė permainų industrijoj, 
pakeitė darbininkų psichologi
ją, atitraukė jų domę nuo ko- 
lektyvio veikimo. Bet dabar, 
kasdien darbininkų padėčiai 
blogėjant; pas juos vėl prade
da kilti kovos ūpas.

Vaikas.

Pasitarki! su Dr. Zhis
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

Patarnauju visiems, be skirtumo* 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del į 
manęs skirtumo. Mano'ofisas at-j 
daras dieną ir naktį. Darbą ai-! 

•lieku gerai. Reikalekreipkitės-pasį 
mane, o patarnausiu kuogeriausia. |

, (DOBROW) 
Grand St„ Brooklyn, N. Y,

Telephone: Stagg 8861

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

3120 Chatham Street ’! 
PHILADELPHIA, PA.

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

o patarnausiu kuogeriausia

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ii 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

GRABORIUS

jums 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną ?

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

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią' svarbią knygutę galite 
Įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

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

kas- 
Bile 

jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

kaiį'Jis kritikavo privatinę nuo
savybę. Jo nupieštas tų laikų 
gyvenimo atvaizdas yra didelio 
meisterio darbas. Bet darbi
ninkų klasė ir valstiečių minios, 
įgiję tą dvasinį lobį, negali, sy
kiu su Tolstojum, muštis į krū
minę, dejuoti del savo nuodėmių, 
Miešti apie “tobulinimąsi Kris
tuj,“ tverti kokią tai naują re
ligiją ir skelbti, kad “blogybei 
nereikia priešintis.“ Tai ką, ar 
Įsukryžiavus rankas, tylėti ir 
paukti, kol kapitalistai, kaip kar
veliai, užburkuos? Tolstojaus 
'krinką esamosios tvarkos reikia 
paversti įrankiu revoliucinės ko
vos, kurioje proletariatas loš 
vyraujančią rolę.

Tolstojaus raštuose yra daug 
■priešginybių. Iš vienos pusės 
■jisai puikiausia atvaizduoja ru
sų gyvenimą. Jisai yra ne tik 
rusų literatūros pirmalaipsnė 
žvaigždė, bet ir pasaulinės. Jis 
y^a didelis realistas. Iš kilos 
pusės — jisai “dievo žmogelis,” 
mistikas, kuris knisasi savo sie
loj, įklausydamas mistiškų balsų 
iš apo"pasaulio. Iš vienos pusės 
įjisff/ be pasigailėjimo pliekia 
Visus tuos elementus, kurie savo 
galią remia melais ir kruvina 
skriauda, o iš kitos pusės jisai 
sako, kad neteisybei reikia nu
sileisti. Iš vienos 
eina prieš valdžią 
net Sibiru grąsina) 
pusės jisai skelbia, kad nereikia 
užsiimti politika. Tas priešgi- 
nybes apeiti negalima. Jas rei
kia iškelti aikštėn. Jos nėra 
pripuolamai įvykusios. Jos yra 
išraiška tų priešginybių, kokios 
buvo pačiame gyvenime antroje 
pusėje pereito amžiaus.

419’ Lorimer Street 

Brooklyn. N. Y.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

'el., So. Boston 0304 W.
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BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
(Tąsa)

Po “programos” einam per duris. Bet 
didesnė dalis “gerbiamosios publikos,” vie
toj gatvėn, lenda laiptais žemyn, apačion 
teatro.

—Kur jie eina?—klausiu vieno priete- 
liaus.

—Eina baigti programą—gaunu atsa
kymą.—Čia buvo tik pradžia.

Einu žemyn. Apačioj baras ir karčia- 
ma. Čia visos “artistės” ir apie du syk tiek 
pašalinių, čia “artistės” geria ir lošia ro
les, kurių vaidintojos lankosi La Bokos 
kavinėse...

Paaiškėjo, kad jų “dainavimas” ir “šo- 
tik maska. Čia tikrasis biznis ir 

Ten, ant steičiaus ekspozici-
kiai” 
užsiėmimas.
ja (paroda) jų liemens, jų kūno, čia jis 
parduodamas.

Vėliau man vienas prie telis pasakojo, 
kad šis tai yra gudrus būdas. Juo apeina
ma ne tik pirkėjai, ale ir vyriausybė. Kai
po artistės jos turi pilną teisę eiti apačion 
teatro išsigerti ir ten su vyrais pasikalbė
ti. Karčiamninkai gi tuomi patraukia dau
giau publikos.

Daugelis, daugelis mergaičių, prikalbi- 
įnėjamų kituose kraštuose važiuoti į Ar
gentiną ir tapti scenos žvaigždėmis, atsi
duria šitose rolėse,—į prostituciją.

Pačios gražiausios mergaitės, atga
bentos iš kitur, arba ir vietines, dažnai 
samdomos brangiuose kabaretuose, kur 
sueina turtingesnių buržujų sūnūs. Ten 
vakarais jos priverstos sėdėti ir linksminti 
buržujukus, o naktimis, po viskam—parsi
duoda. ,

Tai antras būdas “patapti turtingo
mis.”

Trečiasis—visiems žinomas ir aiškus. 
Jos gyvena legališkuose vienspalviniuose 
namuose ir laukia “klijentų.” Šis būdas 
praktikuojamas po visą Argentiną, visoj 
Pietų Amerikoj. Kaip į Argentiną gabe
namos vergės, kaip jos ten darbuojasi, pla
čiau pasakys Albert London.

ALBERTO LONDONO PASAKOJIMAI 
IR PRITYRIMAI

Albertas London, kaipo ( laikraštinin
kas, buvo siunčiamas iš Franci jos į Argen
tiną patyrinėti, kaip veikia baltosios vergi
jos palaikytojai ir kokiu būdu jie dasigau- 
na į Argentiną su savo “prekėmis.” Jis 
pirmiau susižinojo su baltosios vergijos 
palaikytojų viršylomis, prašydamas jį su
pažindinti su jų darbais. Pastarieji sutikę 
duoti adresus jų žmonių, besidarbuojančių 
Argentinoje. Grąžon už tai London paža
dėjo nekliudyti jiems jų darbe. London 
yra buržuazinis rašytojas, bet vis tik jis 
stengėsi susipažinti su priežastimis pačios 
prostitucijos, ir su pačia jos funkcija, kuri 
yra gan įdomi. Paduodam jo raštą žymiai 
sutrumpintą, palikdami tik patį branduolį.

Pradėsim jo pasakojimą su Bilbao 
miestu, Ispanijoj, kurip tyrinėtojas nuvyko 
iš Havres laivu Malta. Iš ten trauks Bue
nos Airėn. * * *

Vaikščiojau vienoj iš Bilbao miešto 
aikščių, kur stovėjo daugybė taksi-automo- 
bilių. Netoliese vaikštė viena pora. Vy
riškis priėjęs prie automobiliaus paaiškino, 
kad jis norįs dasigauti prie francūzų laivo. 
Moteriškė pilnu pasitenkinimu laikė įsi
tvėrusi jo rankos.

v —Ar norite dasigauti į garlaivį Mal
ta?—klausiu jų.—Galėtum imti visi trys 
vieną automobilių. Ar tamstos esate fran- 
cūzai?

Jais buvo.
—Vykstate į Buenos Aires?
—Taip.
Turėjau juos du!
Vyriškis buvo kokių 35 m. amžiaus. 

Moteriškė—apie 19-kos. Jis juodbrūvis,. 
mėlynų akių. Gražiai apsitaisęs. Mergai
tė taipgi juodbruvė, geltonai nudažytais 
plaukais. Graži, linksma mergaitė.

—Turime daug laiko. Laivas neiš
plauks anksčiau šešių. '

—Bet jis randasi penkios mylios nuo 
čia.

—Aš žinau, nes juomi atvykau.
Mergaitė klausinėjo, ar labai laivas su

pa. Pasakiau, kad nežinau, nes čia atvyk
stant visą laiką miegojau. Ji pirmu kartą; 
važiuoja laivu. Paklausiau, turbūt: ši- kę- 

\ lionė yra atžymėjimui “medaus mėnesio]” 
•'Jinai žvilgterėjo į savo draugą ir nebeži- 
nį)jo, ką atsakyti. .

. \ važiuoja pirmu sykiu,—kalbėjo 
vyriškis,—bet pasitenkinusi. - į

Jiedu pasisakė, kad atvyko iš San Se
bastian ir kad ten buvo lab% gražu. No
rėjau paklausti, kodėl jiedu^ neėmė laivo 
Franci j o j, ale vyko į Ispaniją, bet vėliau 
supratau: jiedu norėjo išvengti Francijos 
policijos šerengos. Važiavo į Buenos Ai
res. Greit susidraugavom. Jai patiko lai
vas, įdomu buvo matyti tuos apie 450 pa- 
sažierių, plaukiančių juomi. Pagaliau lai
vas pradėjo judintis savo 24 dienų ke
lionėn.

Ji draugiška, mandagi link visų. Žai
dė su vaikais ir kalbėjosi su augusiais. Pa
starieji ją vadino Gailina (višta), o vaikai 
mamita. Jis vadinosi Luci jonas Karle t. 
Ant paso (pasporto) pažymėtas užsiėmi
mas—komercijantas. Jinai Blanka Tuma- 
niutė; jos profesija—modistė (siuvėja).

Oficialiai jiedu nevažiavo sykiu. Jis 
buvo vienoj kajutoj, o jinai—kitoj. Tačiaus 
vakarais ji stengdavosi kiek galėdama il
giau pavakaroti, o einant gulti—pasibučiuo
davo. Porelė išrodė kai meilužiai. Susto
jus Canary Salose jinai nusipirko Malvasi- 
jos vyno. Vieną bonką padavė emigranto 
vaikui. Ji buvo geraširdė.

Sustojus Rio de Janeiro, jis išsivedė ją 
po miestą pasivaikščioti. Kitą vakarą iš
girdau ją beverkiant laive. Kuomet aplei
dome Santos, priėjau prie Lucijono ir pasi
vadinau į laivo saliūną, į trečios klasės sa- 
liūną. Ten aš jam sakiau:

—Tamsta esi “Vidurio” žmogus. (“Vi
durio” žmogus, reiškia baltosios vergijos 
keliaujantis agentas, moteriškių vežioto- 
jas.) Aš...

—Taip. Aš žinau, tamsta važiuoji į 
Argentiną tyrinėti baltąją vergiją. Man 
tai sake stalų patarnautojai, iš jūs kam
bario.

—Labai gerai. Daugiau sakyti nerei
kia. Aš noriu jūs pagelbos.

—Pasirengęs jums patarnauti, bet esu 
tykus žmogus.

—Reiškia jūs?...
—Aš nekeliauju dažnai į Buenos Aires. 

Nenorėjau ten ir šiuo sykiu važiuoti, bet 
mano žmona mane, kad tai nebūt bloga.

—Ar šita mergaitė, ką randasi laive?
—O, ne! Ši yra tik kūdikis. Sakau, 

“žmona”—tikroji žmona, kuri man uždirbo 
jau dvyliką šimtų tūkstančių frankų.

—Kaip sena? >' ’ ‘
—24 mėtų ąnižiaus.' Dar Vieni metai 

ir aš ją paleisiu. Jinai to užsitarnavo. Aš 
neturiu didelės ambicijos. Mes pirksime 
karčiamą Marseilės mieste ir gyvensime ra
miu gyvenimu. Supažindinsiu jumis su ja 
Buenos Aires mieste.

—Gerai, tai kas gi tuomet yra šita jau
na mergaitė?

—Tai priepuolio dalykas. Keturi mėne
siai buvau Francijoj. Nekenčiau važiuoti 
atgal į Buenos Aires. Maniau, kad mano 
žmona galės pati reikalus tvarkyti, nes ji 
gana supratlyva. Bet jinai pasigedo ma
nęs. Turėjau pasiaukoti ir važiuoti. Bet 
važiuoti tuščiomis rankomis neverta. Tad 
ir apsidairiau aplink, ar nesurasiu tinkamą 
daiktą nusivežti.

Buvau prie Napolitain kavinės. Besė
dint, praėjo pro mane jauna mergaitė. Už
kalbinau. Ji buvo prastai apsirengus, nu
dėvėtais čeverykais. Tuojau pamačiau, kad 
ji gali būti by keno pinigu. Mergiokštė sir
go ekzema. Sekančią dieną nuvedžiau pas 
gydytoją... Ji buvo gera mergaitė—tai ne 
jūs tos progresyviškos, laisvos moterys. 
Nupirkau jai marškinius, nes tik vienus te
turėjo; dvi suknias, čeverykus, lietsargį. 
Užfundinau valgyti. Galite įsivaizduoti, 
kaip linksma ji buvo. Vieną gražią dieną 
pasakiau jai, kad važiuoju kiton šalin. Pra
dėjo verkti. Klausia, kur važiuoju. Pasa
kiau, kad Amerikon. “Aš manau, kad jūs 
esate baltosios vergijos biznyj,” jinai man 
tarė, o aš jai atsakiau, kad esu “juodosios 
vergijos biznyj.” Ji pradėjo juoktis.

—Jei tu nori važiuoti su manim—gali. 
Galėsi prie manęs būti, jei norėsi. Čia esi 
nuskurėlė, o ten būsi ponia. Čia skundiesi, 
kad neturi ko valgyti, o ten rūpinsiesi, kad 
perdaug nenutuktum. Ir aš ją paėmiau.

—Ji dar neturi 21 metų amžiaus?
—Devyniolikos. Bet aš parūpinau jai 

popieras. Ji važiuoja su savo vyresnės se
sers dokumentais. Juokingiausias to viso 
dalykas, kad jos sesuo yra vienuole.

—Juokiesi! ,
—Yra vienuolė Šv. Vincento-Povilo li

goninėj, mieste X...
Taigi ši meilės mergaitė pradėjo.dar

buotis savo profesijoj ’ su dievo ‘ mergaitės1 
dokumentais. Išgėrėme antrą bonką šami- 
pano. < ■ ,
•. —Bene tu ją vakar mušei, kati ji ver
kė?

A (Daugiau =būs)

PHILADELPHIA, PA. ' it-gabumus.- Vi-1111UWUU1 aiTBy SUr, ^ur tik yj' z, tosteris
kalba, lietuviai , darbininkai 
traukia į jo prakalbas labiau, 
negu lietuviškos davatkos į at
laidus.

Kodėl Reikia Balsuoti už 
Komunistus?

Daug darbininkų bus suvil- 
ta ir suklaidinta per šiuos se
kančius rinkimus vien dėlto, 
kad pas juos trūksta klasinio 
susipratimo ideologijoj. Dide
lė dalis darbininkų neorgani
zuoti, didelė dalis darbininkų! 
permirkus iliuzijomis po kapi
talistinio raugalo institucijų 
direktyvom, gi kita organizuo
ta darbininkų dalis, po kont
role biurokratinių unijų direk
tyvom, bus viliojami žadančio
mis iliuzijomis, f 
rų laikų darbininkams, kad 
tik darbininkus užkalbėjus 
balsuoti už kapitalistų kandi
datus, o ne už darbininkų kan
didatus. Kodėl kapitalistai 
taip trokšta, kad darbininkai 
balsuotų už jų agentus, o ne 
už savo klasės atstovus? To
dėl, kad jie bijosi labiau, negu 
tas tamsus katalikas išmislyto 
velnio, prarast darbininkų ma
sėse įtekmę ir pasitikėjimą,nes' 
nuo darbininkų tamsumo pri-l 
klauso jų viešpatavimo dienos, 
ir išlaikymas diktatūros antį 
darbininkų produkcijos. Pra-I 
randant darbininkuose įtekmę ££ 
tai reiškia neilgą burzuazijosį fi 
viešpatavimą. Darbininkui; įst -0 j Apsigynimo'Lyga 
vienybe rengia kapitalistams! •

i • • . ii* U L.I II LI et 1 •

A. J. Smitas.

TORONTO, CANADA
| K. A. D. Lygos 145 kuopa 
ir A.L.D.L.D. 162 kuopa buvo 
surengus pasilinksminimo va
karą 15 d. rugsėjo, kuris da
vė pelno apie 15 dol.

23 d. rugs. įvyko tų dr-jų 
susirinkimas, su- 

, Susirin
kime dalyvavo didžiuma na
rių. Atsilankė iš centro K. A. 
D. Lygos narys drg. Shmit, 
kuris trumpoj kalboj išdėstė 
dabartinę darbuotę tos orga
nizacijos, primindamas apie į- 
vykusią katastrofą Williand 
kanale, kur tapo užmušta 9 
darbininkai ir 18 sunkiai su
žeista, ir eina tyrinėjimas to 
viso įvykio. Jis sako, kad 
valdžios tyrinėjimas neliečia 
pagrindo nelaimės įvykio, tai 
Apsigynimo Lyga paėmus ad- 

j vokatą ir mėgina išverst įvy- 
' kio nelaimės priežastį, kad 

t našlaičiams ir 
Po to paaiškini-

„ ... mėnesinis
žydėjimu ge- §aukįas per laiškus.

APDOVANOKITE S A V O 
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 “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn,

LMevattS
FOTOGJRAFIST8 I

• y '■
Fotografuoju, Didinu ir

voju Visokiom Spalva* į
Paveikslu* ♦ ;

Studija atdara kiekviena dMil 
nedaliomis nuo rytt| q 

K po pietf L |
Margarieta Valinį
Room 82 WeitzencoraV

PUBLIC SQUAraP \
Wilkes-Barre, Fa. J

N.

už

pabaigą svieto su obalsiu: 
Kas Dirba, Tas ir Valgo!
Daug neišmintingų, suklaidin- simas, kuris buvo svarstytas, 
tų darbininkų dar tiki, kad, tai gavimas naujų narių. Nu- 
girdi, vis tiek neišrinks d. Fo- tarta šaukti viešą susirinkimą 
sterį prezidentu ir tuo teisina1 ketvirtą nedėldienį spalių'mė- 
save, kad jam geriau balsuoti'nėšio, Occident Hali, 2-rą vai. 
už republikoną arba už demo-'po pietų. Įstojantiems na- 
kratą. Komunistai ir nededa! riams nutarta duoti puikias do
vi Ities, kad jų kandidatai bus vanas. 
išrinkti kapitalistinio aparato 
demokratijos kontrole. Jie de
da pastangas, kad kiekvieno/ 
darbininko pareiga yra paduo
ti savo balsus už darbininkų 
kandidatus, o ne už savo di
džiausius priešus, kurie dras
ko ir ėda darbininkišką kūną. 
Kiekvienas darbininkas, pa- 
Kiekvienas darbininkas, pa
duodamas balsą už savo kla
sės atstovus, varo į didžiausią 
desperaciją kapitalistų klasę; 
kiekvienas darbininkas, bal
suodamas už komunistų kan
didatus, suvaro ilgą Vinį į ka
pitalo viešpatavimo grabą. 
Paduotas tavo, darbininke, 
balsas už komunistų kandida
tus tiek pat reiškia, kaip kad 
ir būtų išrinktas komunistas 
prezidentu anf darbininkų ti- 
kieto. Jei jau tiek darbinin
kai žinotų savo pareigas, tai 
žinokit, kad republikonai su 
demokratais ir socialistų uode
ga eitų šunims buizą malti. 
Kiekvienas, darbininkas, bal
suodamas už kapitalistų agen
tus, balsuoja už šitokią kom
pozicijos vergiją: ilgų valan
dų darbo dieną, už mažas al
gas, bedarbę, kalėjimus, skur
dą, neapykantą, priešginiavi- 
mą, karus, badą, greitą mirtį 
ir už kitas baisenybes, kuriost 
rymo ant imperializmo durtu
vo ir nagaikos. Jeigu balsuo
ji už savo klasės vadovus, tu 
balsuoji už tų, visų baisenybių 
panaikinimą. Ką žada darbi
ninkų gale? Panaikinimą dy
kaduonių viešpatavimo ir po 
prievarta pasiųst tuos parazi
tus į darbą užsidirbti sau duo
ną, kaip darbininkai daro.
• Kodėl pasaulio buržuazija 
siunta ant Sovietų valdžios 
Rusijoj? Todėl, kad ten dar
bininkai atėmė galią iš dyka
duonių ir privertė juos dirbt, 
kurių dalis, iš neapykantos, 
pasikorė savuose palociuose. 
Ot, ką reiškia balsavimas už 
savo klasės vadovybę. Balsa
vimas už komunistų tikiętą, 
reiškia bendro fronto obalsį, 
kuris nutrenks kapitalo karū
ną ant amžių.
' 19 d. spalių kalbės komu
nistų kandidatas Wm. Z. Fos
ter, New Broadway z Arena, 
Broad and Christian Sts. Pa
tartina kiekvienam Philadel- 
phijos lietuviui darbininkui 
nepraleisti šių prakalbų. v Visi 
žino d. Foste.rio lojalumą dar
bininkų judėjime, visi žino jo

A.L.D.L.D. svarbiausias klau-

Nepraleiskite progos.
Svarstant organo “Laisves” 

vajų, išdirbtas planas, surek- 
f. rūtuoti nariai iš šešių ir išda
linti po distriktus po du, kad 
kaip galint pasiekti lietuvį 
darbininką ir supažindinti su 
lietuvių darbininkišku dien
raščiu, kuris yra nupigintas 
vienu doleriu laike vajaus per 
spalių mėnesį.

Gerbiami draugai ir “Lais
vės” skaitytojai Torontoje, jūs 
gerai žinote, kad darbininkų 
spaudą niekas kitas nerems, 
kaip tiktai patys darbininkai. 
Stokite į eilę gavimui naujų 
skaitytojų “Laisvei,” nes tai 
yra darbininko pareiga. Ka
pitalistų spauda turtuolių pa
laikoma, turi užtektinai apmo
kamų agentų. Bet darbininkų 
kas kita, nes jie patys tik nuo 
kapitalistų atlikusių trupinių 
maitinasi ir da iš tų turime 
skirti dalį del savo dieninės 
apšvietos. Anksčiau ar vėliau 
mūsų tikslas bus atsiektas. 
Apšvieta del darbininko bus 
pirmoj vietoj kaip S.S.S.R.

Velėna.

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

stebuklingu 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
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 vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

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

VISI BALSUOJ 
buržujai—demokratai ir repuH| 
—už savo partijų kandida^įl 
muose ant prezidento 
Valstijų. Susipratę darbininkai 
rie pažįsta savo reikalus gyV* 
balsuos už savo kandidatus-*-* 
nistus, t. y., Darbininkų Parti; 
prezidentus Wm. Foster. Viand 
si supratlyvi vyrai, rūkytoją!H 
cigarų, tai nėra skirtumo** 
BALSUOJA pakeliant piritu 
yra geriausi JOH^’S-JONO;1 
rai, todėl kad jie labai maloni 
rūkant puikiai kvepia, nes net! 
sėdinti draugai džiaugiasi, J6B) 
mi: “Drauge, tu rūkai gerą d* 
“DŽ1AN” Cigaras tik 10 centų u 
geriausias Amerikoje, arba 
PETRO Cigaras.

TodeŲdrd 
darbininkai I 
p r o g r ei 
viški biznifl 
ne tik Broj 
ne, bet ir kil 
miestuose —j 
sur reikalai 
R e s t a J 
cijose, Už® 
KliubuoseJ® 
Balių HBftoaJohn Naujokas Balių HMloS 

bei kituose bizniuose lietuj M 
bystes draugų cigarų viršmiiH 
vardais, tik pakeliant pirštą, o ■ 
site cigarą, kuris visiems patą 
jog rūkydamas džiaugsies.^. S 
cigarai garantuojami. Cigarus* 
siunčiame ant pareikalavimo viel 
kitus miestus biznieriamf>||iv^ 'i’J 
tiškiems žmonėms; daugi |Į|||| -I 
vis tiek, ir lėšas apmokijįftr 
cigarai labai geri, bet pigūs, neg- 
tų dirbtuvių tokius, cigarus, 1 
mūs, štoruose pardavinėja po I 
o JOHN’S Cigarai tik 10 caį 
Reikalaujant adresuokit: j

Naujokų Cigarų Dirbėja
267 Division Street, Brooklyn,

JBolJ Phonai Poplar 7846

ADOLFAS F. STANKUS

i 023 MT VERNON ST.,

Automobiliy Mokykla

BALZAMUOTIMa;

PHILADELPHIA. PA

Paryžius.—Franci jos nau
jas submarinas Ondine kur 
tai dingęs. Trečiadienį jis 
turėjo pribūti į Bizertą, bet 
nepribuvo.

Tokio, Japonija.—Penkta
dienį Japonijos valdžia davė 
įsakymą ištraukti 6,000 Ja
ponijos kareivių iš Shantun- 
go provincijos, Chinijos.

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Aštnonias Dienas

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vier 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agentt 

arba I
32 Broadway - New York
NORTH GERMAN >

LLOYD A

ant

DETROITO LIETOViV DARBININKŲ APT1EK0S
čia randasi dvi lietuviuos aplinkos, kuriose galima pirkti vai»« 
tus daug prieinamesne (rates, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8761 JOS? CAMPAU ;AVE.> ir 8046 CHENE ST., DETROIT

Praktikos pamokos išardyt, 81 
syt ir sudėt visokius motorui 
apie elektrą, važiavimą ant 1 
kių kainų mašinų ir ant F< 
Pilnas kursas šoferio-Mėchai 
kur vedą lietuvių ir angių ki 
gerai žinomas ir per 16 metu 
tyres instruktorius L. TIKN! 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 
NEW YORK AUTO AGI 
228—2nd Ave., cor. 14th ( ,Į| 1

KALĖDŲ EKSKURSU 
J LIETUVĄ

Puikiausiu Greitlaiviu

Gruodžio (December) 5-tą Dieną],
Iš NEW YORKO STAČIAI Į CHERBOURG^, 

O Iš TEN GELŽKELIU I KAUNĄ

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelzkeliu- 
jau būsite Lietuvoje, kur linksmai praleisite ^ąlf^ų 
Naujų Metų šventes, pasivažinėsite rogėmis, ramsflpra 

site ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų* būryje
Ekskursiją veda žinomas visuomenės darbuotojas 
Cuąard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. PIJUS BUKšNAITIS J Y

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA. . .Gruodžio 14, Sausio 
MAURETANIA. Sausio 11, Vasario 1 
AQUITANIA............. Vasario 1, Kovti

Užsisakykite vietas ir klausikite paaiškininjų 
čiausiojc mūsų agentūroje, arba rašykite mums:

CUNARD LINE
LITHUANIAN DEPT.

25 Broadway New York



Visur viešpatauja
DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS KAVALIAUSKASJUOZAS

ukontroliuo

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA

kad

‘Mokykla su Reputacija’

VYRAMS

Bodiev

STIPRUS VALGYDAMICHESTER, PA
82-86 MARCY AVENUE

NĄ
•nttvwDwwjrzAj

RUSIŠKA TURKIŠKA

LUZERNE, PA

Miestas
Miestas

Babies 
Love it

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir
Utarninkais

mo
savo 
prieš Bell____

Keystone

Buenos Aires, Argentina 
--Ketvirtadienį čia sustrei
kavo 1.500 prieplaukos dar
bininkų, dirbančių Mihano- 
viteh Kompanijoj. Reikalau
ja pakelti algas.

mhMMHMhNMHKM

_  8L ir Avė.
State---- ——
State-------- —

geriausius 
susidaro di- 
visoj svetai

nes atsiekė 
senai troško, 
nebuvęs, jis 

lietuvi daini- 
ir vėtytas ir 

daug, daina-

Telephone, Stagg 8326
9745

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

Mrs. Winslows 
Syrup

LAISVĖS” REPORTERIO
KUR1J0ZA1

Reporteris labai dėkingas 
tam dainininkui, kuris jam 
taip gražiai išdėstė šitas visas 
teatrų paslaptis.

TELEFONAI:
_________  Oregon 5136
__________ Main 9669

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subątomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį

ŽVIRIBLIS KERTA Į AKĮ 
ARUI

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. ¥.
A. M. BALCHUNAS. Savininkai Tftlonhona Btagu 6583

AMERICAN
AUTO SCHOOL

Phone, regent 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite! Automobiliu Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokfij 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ii- bus jums ant naudos 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 Qty

PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKŠIS, Sekretorius
15 Union Square. New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N

IQ. BACHES. Iždininkas, Box 85S. Union Co.. Union. N. J.

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ii 
Gydyiho Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Trys gariniai kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas it 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavinrtu 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

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

Iš mūsų kolonijos nesimato 
jokių žinių, iš lietuvių ir abel-- 
nai darbininkų gyvenimo. Mat, 
čia darbininkai paskendę gir-

REPORTERIO INTERVIU 
SU LIETUVIU DAINININKU 
APIE AMERIKONIŠKUS 
TEATRUS IR OPERAS

ši sykį Jūsų reporteris būvo 
tikrai laimingas, 
tai, ko norėjo ir 
Kur buvęs, kur 
Nusitinka garsų 
ninką, kuris yra 
mėtytas, matęs 
vęs įvairiuose angliškuose te
atruose. Tuojaus reporteris 
pradėjo iš panagių klausinėti 
jo apie amerikoniškų teatrų 
paslaptis, apie dainas ir daini
ninkus ir t. t.

“Biednam artistui, kad ir 
geram dainininkui bei daini
ninkei be, kokio turčiaus pa
ramos, arba be begėdiško par
sidavimo, jei š eina klausimas 
apie daininihkę,(.yra tiek pro
gų ^patekti į ' amerikoniškų ope
rų, kiek Bęwery pilietis turi 
prųgų patapti Amerikos pre- 
židentu,”, sujudinančiai ir sar
kastiškai wper/ dantis košė - ma
no klausinėjamas lietuvis dai-

Anglių kasyklose labai pra
sti uždarbiai. Mat, visa uni- 7 C.
ja kontroliuoja Lewiso maši
na, tai ir negalima norėti, kad 
kas gero iš jos būtų. Nors 
darbininkai labai mažai uždir
bą, bet ir tai apkraunami vi
sokiais asesmentais, kuriuos 
paskui sunadoja unijos virši
ninkai. Apie nauja unija 
mažai kas rūpinasi. Nors a- 
belnai paėmus, darbininkai de
juoja, kad maži uždarbiai, 
kad juos bosai išnaudoja. Bet 
nesistengia suprasti, kaip nuo 
to išnaudojimo apsisaugoti ir 
kokiu keliu eiti, kad nusikra
čius visa ta jungų, kurį dabar 
velka.

, niriihkas
ta pati kieta dolerio ir supu
vimo ranka, gerbiamasai. Aiš
kus dalykas, kad operose toli 
gražu ne visuomet dainuoja 
geriausi dainininkai bei dai
nininkės.” 1

Paskui, pagalvojęs^, daini
ninkas pradėjo piešti visokius 
skymus, kaip publikoje suke
liamas ūpas tankiai visai pras
tiems 
pool” 
savo

jis pasileidžia rankomis paku 
tavoti prieš savo 
norus. Ir taip 
džiausiąs alasas 
nė j.”

“Bet kas gali
ti ta šimtų ar daugiau pasam
dytų plojikų, juk jie gali ne
ploti, gavę tikietus veltui?” 
užklausiau lietuvio dainininko.

“Nebijok, neapgausi tų, ku
rie juos samdo. Pastatomi 
šnipai, kurio iš visų pusių tė- 
mija, ar tie ‘bomai’ ištikrųjų 
ploja. Kuris savo pareigas 
nenoria’’- arba neištikimai einū, 
tai gauna didelį Rika ir jau 
daugiau jo tarnystė nebereika-

Vienok, ir to jiems neužte
ko.^ Šių metų pradžioj, pus
metinėj, arba speciališkoj, 6-to 
Apskričio konferencijoj, jie 
buvo užsinorėję “išekspropri- 
juoti” ir kitų dešimkę, būk tai 
.už gavimų daugiausia narių į 
savo kuopų, bet jiems tas ne
pavyko, pasidėkavojant tik 
tam, kad konferencija turėjo 
akylų “čekų” ir “suokalbis” 
tapo laiku susektas.

Dabar 6-to Apskričio konfe
rencijoj, buvusioj Burlington, 
N. J., 30 d. rugsėjo, iškilus 
klausimui, kuriai kuopai pri
klauso dešimkė ir unaras, atsi
stojo drg. Šimanskis ir išdi
džiai pareiškė:

“Kas prieš mus gali atsilai
kyti?. . . Dešimtai kuopai pri
klauso dešimkė ir dats oi!”

“Dešimtai, tai dešimtai,” 
sako drg. šolomskas, “bet..., 
ar jūs pripažintumėt mane tei
singu, jei aš pasiųsčiau drg. 
Šimanskų žvejoti į jūres, o 
drg. Švėgždų pas Eastoną, į 
ta kanaliukų, kuriuom mulai 
laivus veža ir sakyčiau:' kaG 
ras daugiau žuvų sugausite, 
tas gausite dovanų ir unarų— 
kų jūs sakytumėte ant tokio 
pasiūlymo, draugai ?”

“Sakyčiau, kad tu esi krei- 
zė.” Pastebėjo kas tai iš de
legatų.

“Tai .dar ne viskas,” sako1, 
drg. šolomskas. “Duosiu | 
jums dar vienų palyginimų.! 
Jeigu kas drg. Galkų įsodintų 
į gerų automobilių, o Sena 
Vincą į jo ladoškų su nusiko- 
rusia lūpa kulneliu jienose ir j 
juodviem skaudėtų po vienai 
dantį, o tas žmogus sakytų: 
kuris iš judviejų pirmiaus nu
važiuosite į Brooklynų, tam 
Dr. Petriką ištrauks skauda-i 
mų dantį dykai. Ką jūs ant 
tokio pasiūlymo sakytumėt?”

“Vienas, iš dviejų, ar Vin-i 
cas ant tokio pasiūlymo spjau-; 
damas, išspjautų ir skaudamų'

Del visokių vidurių ir žarni
nių nesmagumų, paeinančių 
iš dantų dygimo, nėra ge
resnio ir saugesnio kūdi
kiams ir augantiems vai
kams vaisto viduriams.

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybe ir Darbininkai”. Ją išlęldo 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 kuopla- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didėlis apšvie
tus ir informacijų žiupsnis.

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
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkiiiie ir susirinkimėlyj laike 
agitacijos mėnesio, visuose padengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga- 
liina, 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.

ga- 
”:..a
novu 

pagelbėjo
r.cr- 

reitę pajjelbų nc-
I gautis, rhO- 

inkstų, 
sust:prina 

nemigę, pataiso 
ir panagius tru- 

metu Nuga-Tonc pa- 
žmonii, atgauti , savo 
Jos parduodamos pas 
tikra garantija, kad 

gražinami. 
Tik Žiūrėkit, kad 

yra be ver-

CVTUA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EAlIUl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—C_ '
M. TEITELBAUM,’ Manadžeru

Naujai perdirbta Rusi.škai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais 

čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI ’

labai 
įvėrė tiktai 

butelių 
sveriu 

nuovargio i 
ižrodau 

pirmiau. Nuga-Tone
geros kraujo budavotojos, 

ienų. Suteikia 
pra&afina* is vidurių 

svaigulį, galvos skaudėjimą 
Ir pūslės nemalonumus 
nervus, prašalina 
abelną nusilpnėjimą 
Per daugeli 
tūkstančiams

Ad. No. D-6
Buvo taip nervuotas kad ne
galėdavo išdirbti visą dieną

Mr. W. A. Weller, iš Fūlton, Mo., buvo 
nervuotas, nusih>ęs ir labai kentėjo nuo ne
virškinimo. jis svėrė tiktai 117 svarų. Po 
išvartojimo dviejų butelių Nuga-Tone jis 
parašė: "Dabar a:', sveriu 130 svarų 
llu dirbti be nuovargio ir nerviškumo. Einu 
lauk reguliariai ir išrcalau riebesni 
kada nors 
man dikčiai. 
' Nuga-Tonc 
iii ir r*aunp 
virškinime, 
sėjimą, 
kepenų 
silpnus 
apetitą, 
beitus, 
gelbėjo 
aveikatą ir sustiprėti 
visus aptiekorius su 
nuteiks užganė (tinimą arba pinig; 
Nusipirkit butelį šiandien 
būtų Nuga-Tonc . Pavaduotojos

turintiems “good 
dainininkams. “Ir čia 

vaidmenį ^uvaidin-a tas 
visagalintis amerikoniš- 

doleris. Dainininkai ir 
kad ta moteris'dainininkės, ypatingai pastaro

sios, su pagelba turtingų pat
ronų, išdalina veltui tikietus 
kokiam šimtui žmonių, taip va
dinamų profesionališkų ‘inte- 
lektuališkų bomų.’ Tie susėda 
j ‘strategiškas’ vietas ir lau
kia pasirodant dainininkės. 
Kaip tik ji išeina ant estra- 

|dos, tuojaus šita armija pa- 
■ samdytų entuziastų' pasiunta 
' ploti rankomis. Kiti1 žmonės 
'paseka juos.• Pabaigė daihuot, 

I pagal • komandą, tie '‘bomai’ 
laukia, kaip' atsineš publika. 
Jeigu jai patiko ir ploja gerai, 
tai; nusamdytieji užsilaiko ra ' 
iniai. Bet jeigu pasirodo, kad 
ūpas prastas, tai tuomet jie 
vėl pasiunta vanoti delnais. Ir 
sukelia ūpą už prastą, ale į- 
tekmingą tam tikram ratelyj 
artistą. Jeigu, daleiskime, 
žmogui daina ir dainininkė ne
patiko. Jis nenori ploti. Bet 
šalę jo, gerai apsirengęs, ‘in
teligentiškas’ žmogus, vanoja 
delnais sušilęs, pasišokėdamas. 
Nelaimingas žmogelis pama
no, kad jis nesuprato daini
ninkės, neįvertino jos meliodi- 
jų. Susisarmatina, kad kiti 
nepamanytų, jog ištikrųjų jis 
yra mužikas. Na, o ameriko
niškų operų lankytojams muži
ko garbė taip maloni, kaip šu
niui aržuolinė lazda. Todėl ir

tuokliavime, tamsybėje. Ka- 
x da vyrai išeina į darbą, tai mo
terys susieina kur nors į vieną 
stubą ir geria per dienas. Va
kare vyrai, parėję iš darbo, ei
na savo moterų j ieškoti ir pas
kui tie pradeda gerti. Taip 
gyvenimas jų ir bėga.

Pastaromis dienomis vieną 
lietuvę, astuonių kūdikių mo
tiną, suareštavo girtą po gelž- 
kelio tiltu su burdingierium. 
Vyras, parėjęs iš darbo, mo
terį išėmė po kaucija, o bur- 
dingierius pasiliko už grotų, pats 
Pirmame tardyme burdingie- 
rius aiškinosi, 1 
jį vilkus po tiltu. Teismas a- 
tidėtas ii* dar nežinia, kuomi 
jis užsibaigs.

Kitas lietuvis, bevirdamas 
naminėlę, smarkiai apsišutino.

Daugelis lietuvių yra tokių, 
kurie kas mėnuo arba du už
perka bažnyčioj už numiru
sius mišias ar ekzekvijas. Ka
da tą dieną sugrįžta iš bažny
čios, tai namie ūžia, kiek tik 
pajėgia.

Prie tokių žmonių negalimai 
prieiti nei su knyga, nei su 
laikraščiu. Jeigu jiems pasa
kai, kad užsisakytų laikraštį, 
tai tuojaus atsako, kad iš to 
jokios naudos neturi ir neskai

dantį, ar kraujui užvirus nu 
stotų dančio gėlimas?”—pa 
stebėjo drg. Zaleckas.

Mažesnių kuopų delegatai 
supratę koks bus išvedimas 
pradėjo juoktis ir delnais plo
ti. Šimanskis gi metė į šolom- 
ską tokį žvilgsnį, kaip 
teris, kad meta į 
vyrelį, kuomet ji liudija 
jį reikalaudama divorso. 
Galkus taip susijudino, 
vietoj “sandvičiaus.” nukando 
savo skrybėlės brylių. Gi drg. 
Kutra taip susiraukė, tarsi 
kastorijos dožą būtų išgėręs, o 
man net plaukai pradėjo ant 
galvos garbiniuotis iš džiaugs
mo, gi drg. šolomskas vėl tęsė:

“Tai tokia ^eisybė yra, drau
gai, ir su šita apskričio de
šimke. Padėkim, pernai Gibb
stowno 15-ta kuopa nuo 7 na
rių paaugo iki 15, o 10-ta kuo
pa, turėdama 100 narių, paau
go iki 130. Proporcionaliai 
imant, kad susilyginti su Gibb- 
stowno kuopa, 10-ta kuopa! 
turėjo gauti ne 30 narių, bet 
60. Tai kuriai dabar kuopai 
priklausė dovana ir unaras?” 

“Gibbstowno, Gibbstowno 
kuopai!” suūžė visa sale.

“Aš irgi taip sakau.” sako 
šolomskas. “Ir Vincas to rei
kalavo, bet deja. . . dovaną 
gavo 10-ta kuopa. Todėl aš 
darau įnešimą, kad dovana 
būtų duodama ne nuo skai
čiaus gautų narių, bet propor
cionaliai skaitant ir kuopos 
nariu skaičių.”

“Paremta, paremtą 
suot be apkalbėjimo! 
remta.”

“Kas už įnešimą, po vieną 
ranką augštyn.”i žu, rankos 
į viršų.

“Prašau balso!” užgriovė 
Šimanskis.

“Jau nubalsuota!” pastebi 
jam pirmininkas.

“No sar!. . . Ąš tokį, be ap
kalbėjimo, balsavimą vadinu 
ne balsavimu, bet “aldop,” 
kur žmogus tik tada kelia ran
kas augštyn, kuomet jam piš- 
tūle kas į krūtinę atremia. . . 
Klausimas turi būt apkalbė
tas!... To reikalauja demo
kratiškumas ir parlamentari
nės taisyklės.”

“Orait. Kas už tai, kad 
žodis stotųsi kūnu, po vieną 
ranką augštyn.” Ša, visos ran
kos.

“Kas, kad klausimas būtų 
apkalbėta ?”

Drg. Šimanskis iškelia vie
ną ranką ir šiaučiška švaika 
bado drg. Smitui į pašonę, 
kad ir tas balsuotų. Mat, jis 
aną metą su ta savo švaika 
bebadydamas į farmerių sėdy
nes, laimėjo virvės traukimą, 
tai manė, kad ir balsavimus 
laimės, bet jo švaika nieko ne
giliavo. Kiti jo frontai susilai
kė nuo balsavimo, nes matė, 
kad nelaimės.

Dabar, šitokiam teisingam 
patvarkymui įėjus į galią, 
Gibbstowno žvirblis kimba 
Philadelphijos arui į akį ir 
stoja su juom į kovą, kaip ly
gus su lygiu už tą dešimkę' ir 
unarą. Jeigu mes neišteksi
me lietuvių, rašysim prie sa
vo kuopos kas papuola. Ne
išsisuks iš mūs nei vienas 
Gibbstowno pilietis!

Kad 10-ta kuopa negaus 
šiemet dovanos, aš einu į lai- 
žybas ir statau savo kiiiną 
prieš drg. Kutros “Stiudabei- 
kerį.” Bet negaliu . pasitikė
ti savo spėkoms ir nestatyčiau 
laižybosna nei gaidžio prieš 
eastoniškio Bimbos “Vilis- 
nait,” nežinodamas, ką žada 
Eastonas su Chestcriu ? ’ Jų 
truputį prisibijome.

Tačiaus, truks, ar plis, o de
šimkė ir unaras bus mūs!... 
Draugai, karžygiai. . . Paju
dinkime Gibbstowno žemę! 
Kaskime narius, kad ir iš že
mės, o nepasiduokime, ypatin
gai vajaus mėnesyj.

Senas Vincas.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Ka« yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS •
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Uz 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
______________________ ORDE? BLANK:_______________ 2.______

Aš, žemiau pasirašęs, Siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA« 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ------------------------------------------------------------------- ------ -

A. L. D. L. D. 30 kp. susi
rinkimas tįvyko 4 d. spalių.No
riu pranešti svąrbespius nuta
rimus. Buvo išduotas rapor-. 
tas delegatų iš 6-to Apskr. 
konferencijos. Iš kuopos iž
do paskirtą $10 A. D. P. 
agitacijos fondan ir dar ant 
vietos draugai sumetė kelis 
dolerius minėtam fondui.

Taipgi buvo įnešta gauti 
daugiau draugų į T.D. Apsigy
nimą ir nutarta surengt 'dis
kusijas tame klausime ant 14 
dienos spalių, 2-rą vai. po pie
tų, Lietuvių Kliubo name. To
dėl, draugai, nepamirškit at
eit, nes tai yra labai .svarbus 
reikalas visiems darbinin
kams. Kaslink “Laisvės” va
jaus,tai draugai pasižadėjo pa- 
sidarbuot—parinkt naujų skai
tytojų. Nutarta laikyti A. L. 
D.x L. D. susirinkimai kas pir
mą nedėldienį kožno mėnesio, 
1:30 vai. po pietų, šiaip su
sirinkimas buvo žingeidus. į- 
nešimai buvo svarstomi rim
tai ir sėkmingi.

J. Pusvaškis.

San Francisco, Cal.— Sa
koma, kad Californijoj už 
Hooverį#bus paduota 250,-1 
000 balsų daugiau, negu už 1 
gub. Smithą prezidentiniuo-' 
se rinkimuose.

šeštas A.L.D.L.D. Apskritys 
yra paskyręs dešimts dolerių 
dovanų tai kuopai, kuri dau- 
giausit gauna narių į savo 
kuopą nuo vienos metinės kon
ferencijos iki kitai.

Iki šiol, pasidėkavojant ap
linkybėms, tą dovaną pasiim
davo Philadelphijos 10-ta kuo
pa. Tačiaus, tos kuopos ko
misarai, su drg. Šimanskio ko
manda, taip išsitriksino tą do
vaną gauti, kad perkeldavo 
savo keliolika komisarų į kitą 
Philadelphijos kuopą, skaity
davo ir perkeltuosius savo na
riais ir aną kuopą padaugin
davo ant tokio skaičiaus na
rių ir dovaną pasiimdavo, kaip 
savo.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS

= Panedeliais
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties



REIKALAVIMAI

417 Lorimer Street

IŠRANDAVOJIMAI

1

PAJIEŠKO.JIMAI

MALONAUS PASIMATYMO

Artistas Stasys Pilka
RUOŠIA

J. IR O. VAIGINISVIENINTELĮ BRQOKLYNE VAIDINIMĄ
214 Perry Avenue,

REIKALINGAS opereiteris, vyras ar 
moteris, prie siuvimo moteriškų 

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

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

prigulėti visi darbininkai ir šiaip
žmones, be skirtumo politinių

religinių įsitikinimų.
Sekretorius.

REIKALINGAS PARTNERIS i > • . .
3 i - . '• V 7* S

j gerą ir pelningą išdirbystės

Pradžia 4 v. p. p.
Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

L

PA J IEŠKAU Agotos Bacevičiūtės ir 
Onos Liaudanskiūtės ir Marcelės 

Rugieniūtčs. Seniau gyveno Chica
go, Ill. Taipgi prašau gimines ir 
pažįstamus atsišaukti.-—Agota Žeg- 
laičiūtė, po vyru F. Bernotavičienė, 
Box 12, Invermere, W. Va.

(245-247)

PASIRANDAVOJA kambarys del 
geros ypatos, kad ir su vienu vai

ku; aš prižiūrėsiu. Savininkę gali
ma matyt nuo G iki 9 vakare. Kreip
kitės po No. 139 Stagg St., ant 2 
lubų, Brooklyn, N. Y.

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

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

PAJIEŠKAU pusbrolių Jono ir An
tano Norkų, iš Lietuvos Nariudai- 

čių parapijos, Telšių Apskričio. Jau 
apie 20 metų kaip Amerikoje. Pra
šau atsišaukti arba jei kas žinoda
mas kur jie yra praneš man, būsiu 
dėkinga. —Petronėlė Stulpinaitė, 104 1 
E. Grand St., Elizabeth, N. J.

(245-246)

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

sidės nedėlioj, 14 spalių, Lietuvių 
svetainėj, G935 Superior Ave. Pra
džia 10 vai. ryte. Visų darbininkų 
vaikai privalote atsilankyti. Taipgi 
ir tėvai dalyvauki! pirmose pamoko
se.

J. Doininaitis.

PASIRANDAVOJA ? . i fornišiuoti 
kamoariai, yra šiluma/ ir ■ šiltas 

vanduo. Atsišaukit po No. 281 Ber
ry St., Brooklyn, N. Y. (244-246)

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

maspeth. n. y.

Pranešimas 
Publikai 

kad 

Mollyn’s Barber Shop 
ir

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

Lorimer St., salia aptiekoa.

Tel., Triangle 1450 - ' •

LIETUVIS FOTOGRAFAS

PASIRANDAVOJA 2 nefornišiuoti 
frontruimiai suaugusiam vyrui ar 

moterei. Yra visi įtaisymai. Ran
da $13.00 į mėnesį. Kreipkitės su- 
batoj nuo 1:30 iki 3 po pietų, arba 
nedėlioj nuo 11 iki 3 vai. po pietų. 
Paspausk 3 varpiuką nuo gatvės du
rų. Adresas: 161 Hendrix St., East 
New York. Išjipt reikia ant Van 
Sicklen stoties. ( 245-247)

SEPTYNIOLIKOS METU
M. DREJERIO 4 VEIKSMŲ VEIKALAS ’ ' 

SEKMADIENYJE

Spalio-October 14,1928
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raktus delei įdėjimo surpaipių, ^ar įuo(ju draugu varo kon-

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

KOMUNISTAMS IR 
SIMPATIZATORIAMS

Cof- 
laike

VAKARĖLIS IR 
KONCERTAS

vienas 
netekę

futbo- 
sezone 
Šį se-

tik
O

EŠMILITARISTINĖ 
UODĄ

toli, 
toli:

DARBININKŲ PARTIJOS 
SEKCIJOS VI NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

pasi- 
per-

visi 
kurį 

Lais-

PRIPAŽINO KALTU
CISTĄ MUŠEIKĄ

kitas 
į šo-

"Tra-la-la-la, 
“Linksmumas 

la-la-la.”

CONNOLLY SAKO, NIEKO
NEŽINOJĘS APIE 
VAGYSTES VALDŽIOJE

Paskutinis Pakvietimas 
Mūsų Iškilmes

nėra mėgsta vien 
.Joje, yra ir 

o pagaliaus ir 
praleist laiką, smagiai, 

O pabaiga:

kalbų, 
jausies 
dos ir

mirė Miles F. 
spindulių

merginų dvi- 
kuris pirmu 

sa-

BALTVEIDŽIAI 
■^juodašimčiai 

TERORIZUOJA 
JUODVEIDŽIUS

VIETOS ŽINIOS
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SPORTAS |

Puslapis šeštas Subata, Spalių 13 d., 1
K* < ^2 -

Pirmadienį, spalių 15 
įvyks Darbininkų (Komunis
tų) Partijos sekcijos VI narių 
susirinkimas naujoj sekcijos 
buveinėj, 56 Manhattan Avė. 
Pradžia 6 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų 
apkalbėti. Vyriausias klausi
mas bus partijos mobilizacija 
pabaigai rinkimų kampanijos.

A. Bimba;
Sekcijos VI Organizatorius.

Rytoj, tai yra, sekmadienį, 
spalių 14 d:, bus dalinimas 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos rinkimų lapelių palei'stu- 
bas. Visi ateikite į partijos 
šeštos sekcijos naują buveinę, 
56 Manhattan Avė., Brookly- 
ne tarpe 10 ir 12 vai. ryte. 
Čia gausite lapelius ir būsite 
pasiųsti juos išdalinti į nuro
dytas vietas.

Komunistų simpatizatorius 
prašome padėti mums šitame 
svarbiame darbe. Miestas di
delis ir mes norime jį visą ap- 

* dengti komunistiniais rinkimų 
lapeliais.

militarizmą. Tuo tarpu apa
čioje, gatvėse, Darbininkų 
(Komunistų) Partija suruošė 
priešmilitaristinę demonstraci
ją.į Keli Šimtai komunistų, 
nešini kortas su prieškariniais 
užrašais ir komunistiniais 
obalsiais, maršavo Broadway 
gatve. Jų priešakyje, nešda- 
damas kortą su užrašu “Šalin 
kariniai manevrai,” ėjo drg. 
Paul Crouch, buvęs kareivis, 
kuris sėdėjo kelius metus ka
lėjime už komunistinį veikimą 
Jungtinių Valstijų armijoj.

Prie komunistų demonstra
cijos prisidėjo šimtai praeivių, 
o tūkstančiai stovėjo ant šali
gatvių ir žiūrėjo į demonstra
ciją. Policija, pamačius paro
dą, pasileido darban. Vienu 
sykiu perlaužė eiles, bet dar
bininkai vėl tuojaus susidarė 
į glitą ir maršavo gatvėmis. 
Neužilgo atlėkė daugiau poli- 
cistų ir pagaliaus demonstra
ciją išardė. Kelis draugus 
buožėmis sumušė.

lapkričio 4 d.,, Madison Sq. 
Garden svetainėj. Kartu su 
revoliucijos paminėjimu, bus 
komunistų rinkimų vajaus de
monstracija. Susirinkime kal
bės Darbininkų Partijos kan
didatai—d. Fosteris ir Gitlo- 
was.

PRANEŠIMAI E KITUR

Elmhurste atsikraustė 
venti dvi juodveidžių šeimy
nos. Pasiuto šimtaprocenti
niai patriotai. Susiorganizavo 

' gauja, atėjo naktį ir išdaužė 
langus. Juodveidžiai dabar 
negali ir gatvėje pasirodyti.

Baltveidžiai juodašimčiai 
sako, kad jie neleis juodvei- 
džiams apsigyventi Elmhurs
te. O ką daro New Yorko val
džia? Ar jinai apgina juod- 
veidžius piliečius nuo teroris
tų ?

Miesto valdžia, kuri yra ran
kose Tammany Hall demokra
tų, jokių žygių prieš juodašim
čius nedaro. Tyli ir Al Smith, 
demokratų kandidatas į 
zidentus.

Kas bus nedėlioj? Taip, 
žinote, kad vakarėlis, 
rengia S. L. A. 83 kp., 
vės” svetainėje, pradžia 6-tą 
vai., durys atsidarys 5 vai. Bet 
niekas nežinote, kas bus va
karėlyje. Biskutį, tik kelias 
eilutes pasakysime.

Mūsų “Aida, 
eilis kvartetas,
kartu pasirodys publikai, 
ko:
“Klausyk, klausyk, daina skamb 
“Klausyk, klausyk, daina skamb

tra-la-la, tra-la-la,-la, 
visur, tra-la-la-la, tra

VADAI IŠDAVĖ 
DARBININKŲ STREIKĄ

Tai dar vieną judošišką rolę 
sulošė reakciniai unijų vadai. 
Jie begėdiškai išdavė Ameri
can Railway Express kompa
nijos 10,000 darbininkų strei
ką.

Unijos prezidentas, George 
II. Harrison, pribuvo New 
York an ir pasirąitojęs ranko
ves pradėjo streiklaužišką 
darbą. Tuojaus pareiškė, kad 
streikas nelegąliškas, kad jį 
iššaukė raudonieji komunistai 
ir tt. Ketvirtadienį sušaukė 
darbininkus į Central Opera 
House ir pasakė, kad jis jau 
ne vieną “nelegalį” streiką su
laužė, apsidirbs ir su šiuo. Ne
leido streikieriams kalbėti. Sa
ko: “Svetainė tepaimta iki 
4 :30 vai. ir todėl tik viršinin
kams yra laiko kalbėti.” Be 
jokio balsavimo pareiškė, kad 
streikas atšauktas vienbalsiai 
ir paliepė nariams skirstytis 
ramiai. Matyt, judesiai turė
jo prisivarę mušeikų ir slap
tos policijos.

Harrisonas užtikrino, kad 
darbdaviai priims visus darbi
ninkus atgal į darbą. Bet tuo 
pačiu kartu kompanijos vice
prezidentas Gwyn pareiškė, 
kad streiką iššaukė “raudonie
ji” ir todėl jie būsią surasti ir 
tinkamai nubausti.

Ir taip darbininkų frontas 
tapo sugriautas. Vieni pasili
ko kovos lauke, kiti, išsigandę 
darbdavių ir unijos lyderių 
grūmojimo, sugrįžo į darbą.

’A

pre-

V. Januška.

Rugp^ 12 d., važiuojant
Holland tuneliu, policistas 
Denker labai skaudžiai be jo
kios • priežasties sumušė 
James Bernardą. Pastarasis 
mušeiką patraukė teisman ir 
prisiekusiųjų posėdininkų tei
smas Denkerį rado kaltu už
puolime ant nekalto žmogaus. 
Tai beveik pirmas toks atsiti
kimas, kad teismas pripažintų 
kaltu policistą sumušime žmo
gaus. Mat, darodymai buvo 
taip aiškūs, liūdininkų buvo 
tiek daug, kad jokių būdu ne
bebuvo galima išteisinti mu
šeiką.

Ši daina 
tik iš “tra-la-la.” 
“ilget, dūsaut, 
vėl: 
dainuot dainas.”
“Aida, Aida, Aida visados, 
“Tra-la-la-la, tra-la-la-la.”

Tai tik viena dainelė ir 
vieno “Aidos” kvarteto,
kur “Ufa” su garsiomis dai
nomis, A. Velička, Lilija Ka- 
valiauskiūtė, solistai ir duetai. 
Programa bus naujanybė mū
sų svečiam. Nepraleiskite.

Skrajojantis paštas; kuri 
mergina ar moteris gaus dau
giausia atviručių, ta gaus pir
mą dovaną. Taip pat girdė
jau, kad visos merginos, vaiki
nai i.r ženoti iš “Aido” ir “Ly
ros” ateis klausytis “Ufos” ir 
“Aidos” kvartetų. Abudu 
kvartetai Brooklyno lietuviam 
dar nežinomi.

Visi būkite anksti, nes pas- 
kiaus galite netilpti į svetainę.

Rengėjai.

Queens pavieto buvęs prezi- 
dentąs Connblly' tefcnie aiški
nasi,1 kad jis' ėšąs visai nekal
tas jam daromam primetime 
delei grafto. Jis nežinąs, kaip 
Phillips, grafto pagelba; ipasi- 
darė $10,000,000 bėgyje pas- * 
kutiniy kelių metų. Nors jis, • 
daręs su kontraktoriais kont
raktus delei jdėjn 
bet jis neklausęs jų, kiek tos 
surpaipės kaštuos. Taip pat 
jis nereikalavęs raportų.

Kitais žodžiais, Connolly, 
nokratų šulas, nuduoda ne- 

avinėlį. Įsivaizdinkite: 
mnolly buvo vyriausiu pavie- 
valdininku, bet nieko neži- 
kaip tapo pavogta apie 
000,000 dolerių iš pavieto

dMrtądienio vakare >Nęw 
!e tied Times Square ka- 
i orlaiviai lekiojo viršuj 
o ir garsino Amerikos

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo L. Sekcijos 9 kuopos susirinkimas 
bus panedėlyj, 15 spalio, po No. 322 
N. 9th St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Yra labai svarbių reikalų, todėl visi, 
nariai ateikite. Atsiveskite ir nau
jų narių, nes prie šios organizacijos 
gali 
dori 
bei

WILKES-BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus nedelioj, 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 pafsiskąityti. Todęl kiekvieno 
nario pareigą atsiląnkyt j ši susirin
kimą. Nepamirškit atsivesti ir nau
jų narių.

. Sekr. J. V. Stankevičius.

WORCESTER, MASS, j
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos svarbus susirinkimas 
bus nedėlioj, 14 spalio, po No. 29 
Endicott St. Pradžia 10 vai. rytę. 
Visi nariai malonėkit ateiti, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi išgirsite 
delegatų ' raportą iš konferencijoj.' 
Taip jau kviečiame atsiląnkyt ir pa
šalinius ir susipažinti su mūsų or
ganizacijos veikimu.

Organizatorius.

PAJIEŠKAU apęivediriiui merginos 
tarpe 20 ir 28 metų amžiaus. Mel

džiu atsišaukti ir su pirmd laišku 
prisiųsti ir savo paveikslą. 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)

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

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X>Spindiilių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street ' 
Brooklyn, N. Y. < ♦ * '•

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

Telephone, Stagg 4409.

A. RADZEVIČIUS
Darbą atlieku

Kreipkitės

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

GRABORIUS
(Undertaker)

SO. BROOKLYN, N. Y.
Pereitą antradienį atsibuvo 

A.L.D.L.D. 147 kuopos susi
rinkimas. Teatro komisija iš
davė raportą, kad draugai 
vvilliamsbur'giečiai sutinka su
lošti juokingą komediją “Pir
šlybos” 20 (d. spalių. Bus lo
šiama Columbia svetainėj. 
So. brooklyniečiai labai links
mi, kad turės progą pamatyt 
minėtą veikalą.

Draugai—Kūlikas ir Bru
žas išdavė raportą, kad surin
ko $20.00 aukų del streikuo
jančių mainierių. Bružas su
rinko $12, o Kūlikas—$8. Da-

kurenciją pardavinėjime teat
ro tikietų. Bet, matyt, šį kar
tą Kūlikas sukirs Bružą, nes 
jis jau turįs pardavęs 
tų. Taigi, jeigu visi 
taip darbuotųsi, tai 
būtų pasekmingas.
būt pranašas, bet Makutėnas 
gali sukirst minėtus, nes irgi 
žada smarkiai darbuotis. Pa
žiūrėsime.

17 tikie- 
draugai 
teatras 

Nenoriu

ATEINA DIDŽIAUSIA
darbininkų iškilme

DanbininkiJ ■ (Komunistų) 
Partija rengia paminėjimą ru
sų . proletarinės revoliucijos 
vienuolikos metų sukaktųyių

immiiiiniiiiiinniniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

FUTBOLE—LĄBAI 
PAVOJINGAS SPORTAS

Miestelyj Provo, Utah val
stijoj, mirė garsus futbolinin
kas LeRoy Passey. Tai buvo 
tik ,20 metų vaikinas ir žvaig
ždė Brigham universiteto fut
bolininkų tarpe.

Pašsey mirė, nuę susižeidimo 
laike lošimo. Jis taip smar
kiai spyrė bolę, kad net augš- 
tieninkas parkrito, ir taip su
trenkė galvos kiaušą, jog nuo 
to ir mirė.

Mirtis jauno Passey vėl iš
kėlė klausimą apie futbolės, 
kaipo sporto, pavojus. Tai 
baisiai gramozdiškas sportas. 
Lošėjai puola ir griūva 
ant kito, tartum proto 
sutvėrimai.

Passey jau ne pirma 
lės auka. Kiekvienam 
galą gauna po kelius, 
zoną jau devintas futbolinin
kas miršta nuo susižeidimo. 
Štai tos aukos:

Rugp. 31 d. 
Fox nuo saulės 
praktikos.

Rugs. 12 d.
mirė James Fenton nuo 
laužto nugarkaulio.

Rugs. 19 d. mirė Norman 
Matthews, 18 metų amžiaus, 
nuo susižeidimo, kuomet 
futbolininkas jam spyrė 
ną.

Rugs. 29 d. mirė Jack 
field nuo sužeidimo 
praktikos.

Rugs. 30 d. mirė Ross Tay
lor nuo sužeidimo laike loši
mo.

Spalių 2 d. mirė Leo Good
reau nuo perlaužto sprando.

Spalių 4 d. mirė W. Young 
nuo perlaužto nugarkaulio.

Spalių 9 d. mirė D. Orra- 
hood, 19 metų, nuo perlaužto 
sprando.

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafonai visų kompanijų 
—Victor, Columbia, Okeh ir kitų.

ROLĖS ir 
R E K O R- 
DAI LIETU
VIŠKI ir kitų 

n a u- 
ma- 
visų 

dainininkų. Taipgi Smuikos, Man- 
dalinos, Gitaros, Armonikos, Triūbos, 
Bubnai ir daug kitokių daiktų. Pri- 
siunčiam J namus. Taisom ir tūni- 
jam Pianus ir Gramafonus.

Savininkas: , 
JONAS B. AMBROZAITIS 

560 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
; , Telefonas: Stagg, 9942

PERMANENT WAVE 
Kuir buvo $10:00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLL Y N 

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
• J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Yv

TRANSFIGURATION HALL
Kampas Marcy Ave. ir Hooper St., prie Hewes St.

Dalyvauja:
J. Sadauskienė, E. šert- 
vytaitė, St. Pilka, V. Ru
peika, J. Valentis, St. 
Vitaitis ir orkestrą.

Programoj dalyvaus su sa
vo jauna senatve ir Šimta- 
met. JURGIS SKINDERIS

ARTISTAS ST. PILKA

Tel. Lackawanna flBŪ

Otto Meyer, M. D.
i 4

245 West 43rd Street
West of Times Square 

NEW YORK CITY
Ofiso Valandom

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 uklON AVENUE

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone, Stagg 0783

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

j..carsvą
r < r «<*)»• i

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Maapeth, N., ¥•?

KUNDROTO TIKRį LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas!iš’mbaų gęrai žino, ’kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokios mūsų; vi^btaUČių 'vartojamos; žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų; Žmonės taip pigiais, naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir nogėdamas mūsų vientaučiams kno- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausi^ tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir.kitokių Žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galypa gauti užf$5c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau, 
Apynių 
Aviečių ųogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čoorių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių .

' Lelijų’ Šaknų' ’ * ' 
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokštukių 
Šalmėčių 
šalavijų -
Seneso lapelių 
šafrohų i t t 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Grybelių 1 ‘ '
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų • , ‘ ' 
Metelių 
Medetkų 

Devinmečių durnropių Mėlynių uogų 
Dzingelių t Našleliu
Dagilių Puplaiškių
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kitokių

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

Petras Kundrotą
229 Bedford Avenue, »P r < Brooklyn, N. Y. 
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS CENTAI
IPhone, Greenpoint 2017, 286G-SS14

*




