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KETVIRTADIENĮ SVAR- 
BIOS PRAKALBOS

Atvyksta Lietuvos Krauge
rių Atstovas Balutis *

ir visuomenines 
turi atkreipti 
j Lietuvos rei- 
kad Lietuvos

Vokiečių Zeppelinas Atlė
kė; Skrido Virš New 
Yorko .< -

Mūsų spauda 
organizacijos 
daugiau domės 
kalus. Išrodo,
smurtininkų valdžia tikisi gau
ti daugiau pinigų iš Amerikos. 
Nei cento tai valdžiai—turi bū
ti mūsų obalsiu!

Grigaičiu ir Pronckum. Iš vi
sų vadinamų tautiečių jisai ne- 
siėdė tik su Vitaičiu, nes žino
jo, kad savo literatiniu stažu 
Vitaitis yra žemesnis už jį patį.

Per du pastaruoju metu Chi
cagoj užmušta apie 220 žmo
nių. Nei vienas iš užmušėjų 
nepasmerktas. >

Chicagoj į tai žiūri, kaipo į 
paprastą apsireiškimą. Ten po
litika yra susijungus su kri
minalistų pasauliu.

Įsivaizdinkite, kiek kiltų ler- 
mo, jeigu kas nors panašaus 
būtų Maskvoje!

KRISLAI
Vajus.
Optimizmas ir Bloferia

vimas.
Balutis ir Sirvydas.
Chicagoj.

Rašo L. Pruseika

Laisvės” manadžeris d. P. 
Buknys sako, kad kolei kas 
“Laisvės” vajus nedavė pasek
mių. O pusė mėnesio jau pra
ėjo. Jeigu taip eis ir antroj 
pusėj mėnesio, tai vajų reikės 
skaityti nepasisekusiu.

Kuomet į vieną mėnesį suei
na perdaug vajų, ‘tai iš per di
delio užsimojimo pasekmės bū
na diametraliai priešingos.

Kas yra optimizmas? Opti
mizmas nėra bloferiavimas. Blo- 
feriavimas yra tas stovis, kuo
met sakoma, kad viskas yra ge-į 
rai, visur judėjimas kyla, kad 
visur įtekmė augte auga, kuo
met to nėra. Bloferiuojant, tik 
save apgaudinėjama.

Vėliau ar anksčiau mes turė
sime atkreipti domės į Lenino 
patarimą: vely mažiau, o ge
riau. Pas mus pasireiškia ne
suvaldoma tendencija užimti vis 
naujesnius veikimo plotus. 
(Dar vienas sumanymas! Dar 
vienas sumanymas!) Nesužiū- 
rėt to, kas jau yra, ir bėgti vis 
toliau ir toliaus. Antras daly
kas, kuomet tūli draugai pra
deda dirbti devynius darbus, tai 
nei vieno iš jų gerai neatlieka. 
Vely mažiau, bet geriau.

Sirvydas iš Amerikos. Balu
tis į Ameriką. Balutis yra ta 
Kauno kanceliarijų pelė, kuri 
moka susiuostyti ir su bažnyti
nėm pelėm ir su fašistiškais 
kakročiais. Nėra abejonės, kad 
Balutis, kaipo senas ameriko
niškas autoritetas, įgis malonę 
“Tėvynės” štabo. Kas link “so- 
cialistiškų’’ muzikantų, tai jie, 
veikiausia, užims poziciją prie
lankaus neutraliteto. Balutis 
gali pradėti konsolidaciją reak
cinės ir konservatyvės visuome
nės pajiegų. Jisai yra nepaly
ginamai gudresnis už Sirvydą.

Griovėjas tautiškos Sandaros, 
griovėjas senosios Lietuvių So
cialistų Sąjungos, asmuo, * apie 
kurį šliupas pasakė, kad tai 
yra žaltys, kurį jisai užsiaugi
no savo antyje, asmuo, kurio 
politika (sykiu su Bagočiaus) 
nuvarė į kapus senį Paukštį— 
J. O. Sirvydas išvažiavo Lietu
von. Savo temperamentu Sir
vydas buvo anarchistas pras- 
čiausioje to žodžio prasmėje. 
Kokia yra suma to kultūrinio
turto, kurį jisai paliko, sakyki
me, savo sriovei? Anei vienos 
knygos, baigiančią mirti Tėvy
nės Mylėtojų Draugiją, susipjo
vusią Sandarą, pragaišusią 
Tautinę Tarybą.

Per dvidešimts penkius me
tus redaktoraudamas, jisai ne
išmoko lietuvių kalbos. Kokia 
tai nugrubnagiška, primityviš
ka makulatūra—buvo Sirvydo 
literatinė kalba. O tai todėl, 
kad jisai rašydavo nenatūraliai, 
tarytum, bandydamas išlysti iš 
savo kailio.

Prieš kitas srioves, ypač 
prieš kairiąją, Sirvydas visuo
met vartodavo purviniausius 
argumentus. Bolševikai jo aky
se buvo moraliai bankrotai, iš
tvirkėliai. Jeigu suirutė įvyk
davo vienoj bolševikų šeimynoj, 
tai pas Sirvydą jau buvo gata
vas atsakymas: visi jie yra iš
tvirkėliai. Tokio dalyko, kaip 
draugiškumas, pas Sirvydą ne
buvo (žinoma, aš kalbu tik apie 
santikius dešiniojoj visuomenėj, 
įskaitant ir socialistus). Jisai 
instinktyviai negali pakęsti 
žmonių, kurie yra už jį moky
tesni ar apsukresni, štai ko
dėl jisai ėsdavosi su Rimka, 
Račkausku, o vėliausiu laiku su
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

LENKIJOJ GRĘS1A 
VISUOTINAS STREIKAS

BERLYNAS.— Lenkijos 
Pilsudskio fašistinei val
džiai gręsia didelis pavojus 
iš priežastis darbininkų su
judimo visoj šaly. Gręsia 
generalis streikas ir politi
nė suirutė iš priežasties Lo
dzės tekstilės darbininkų 
streiko. Lodzės Centralinė 
Darbo Taryba nutarė pa
skelbti 24 valandų generalį 
streikų išreiškimui simpati
jos del 100,000 streikuojan
čių tekstiliečių.

Darbininkai neramūs vi
soj šaly ir manoma, kad ga
li kilti generalis streikas vi
soj Lenkijoj.

Valdžia bando sutaikyti 
streikierius su darbdaviais, 
bet darbdaviai sutinka iš
pildyti tik ketvirta dalį dar
bininkų reikalavimų.

Visur Kviečia Ledlaužio 
Krasino Didvyrius

MASKVA.— Visa Sovie
tų Sąjunga entuziastiškai 
sveikina nesenai sugrįžu
sius ledlaužio Krasino did
vyrius, kurie išgelbėjo gru
pę dirižablio “Italios” žmo
nių iš ledynų.

New Yorko Times kores
pondentas Duranty rašo, 
kad jeigu Krasino didvyriai 
priimtų visus pakvietimus, 
tai jie turėtų keliauti po vi
sų Rusiją per sekančius du 
metus, kol aplankytu vietas, 
kur tik jie pakviesti.

Krasino didvyriai buvo 
iškilmingai pasitikti Lenin
grade ir Maskvoj.

Apie savaitė laiko atgal 
jie buvo su didžiausiomis iš
kilmėmis pasitikti Maskvoj. 
Didžiojoj operoj, kur atsi-1 
buvo iškilmės, aplaikyta pa
sveikinimai nuo šimtų dar
bininkų organizacijų.

Griausmingu delnų ploji
mu klausytojai sveikino žo
džius, pasakytus jaunuolio 
komunisto. 15 metų am
žiaus. varde jaunų komunis
tų. Jis pareiškė:

“Atsitikime karo, mūsų 
organizacija suteiks tūks
tančius Čuchnovskių ir Sa- 
moilovičiu apgynimui socia
listinės tėvynės su didvyriš
kumu ne mažesniu, 
jų.”

rug
pjūčio menesį į 'šių šalį įva
žiavo 43,249 svetimšaliai. 
24,629 buvo imigrantai ir 
18,620 neimigrantai. Dau
giausia atvyko iš Kanados; 
paskui seka Meksika.

Vengrijoj Bus Referendumu 
Renkamas Karalius

BUDAPEST, Vengrija.— 
Ministerių pirmininkas gra
fas Bethlen, kalbėdamas 
Oeclenberge, vakarinėj Ven
grijoj, pareiškė, kad greitu 
laiku bus paskelbtas refe
rendumas rinkimui Vengri
jai karaliaus.

1920 metais Vengrija bu
vo paskelbta monarchija 
po budelio Horthy valdymu. 
Bet iki šiol dar karalius ne- 
nuskirtas.

Lenkijos Socialistas
Stoja už Fašizmą

VARŠAVA. — ; Nesenai 
Lenkijoj įvyko valdžios blo
ko žymių lyderių slaptas su
sirinkimas. Vienas opozici
jos laikraštis aprašė, kas ta
me susirinkime buvo disku- 
suojama. Tai buvo svar
biausia kalbama apie pakei
timų. šalies konstitucijos. 
Įvairios nuomonės buvo iš
reikštos. Vieni lyderiai sto
jo už monarchijų, kiti už de
mokratinę valdžių. Bet visi 
sutiko, kad didžiausių galių 
turi turėti kabinetas, o ne 
įstatymų leidimo įstaiga — 
seimas.

Vienas iš užsienių reika
lų ministerijos viršininkų, 
popas ■ Holowko, kuris tik 
kų nesenai pasitraukė iš 
Socialistų Partijos ir dar 
vis skaitosi socialistu, tvir
tai pasmerkė parlamentari
nę demokratijų ir stojo už 
griežtų fašistinę valdžia. 
Tų jo idėjų karštai pasvei
kino princas Sapiega, vie
nas iš turtingiausių žemes 
magnatų Lenkijoj. Jis pa
tarė, kad prezidentas būtų 
nuskirtas ant viso amžiaus 
ir kad jis paskirtų savo įpė
dinį.

Bet kitas žemės magna
tas, princas Radzvila, išsi-1 
reiškęs prieš tai, kas sukė
lė didelį nusistebėjimų. Jis 
stojęs už demokratijų ir 
parlamentų.

Jonas Pilsudskis, maršalo 
Pilsudskio brolis, kuris yra 
teisėju Vilniuj, pataręs, kad 
pasiliktų konstitucija čiely- 
bėj ir kad naudojimas kon
stitucijos narodymų būt 
pagerintas.

Abelna tendencija susi
rinkime buvo, tai pertaisyti 
konstitucijų taip, kad visa 
vųldžįos gųlia būtų pavesta 
vienam žmogui, maršalui 

, Pilsudskiui.
Nektirie laikraščiai, gi

nanti dabartinę ' ■ '• valdžių, 
bandė užginčyti tų paskel
bimų, bet dalis valdžių re
miančių laikraščių pripaži
no, jog tai tiesa, tik-bandė 
pateisinti, aiškinant, jog tai 
buvęs privatiškas pasikalbė
jimas.

Ketvirtadienį, spalių 18 
d., Grand Millers Assembly, 
Brooklyne įvyks svarbios 
prakalbos. Dainuos Lyros 
ir Aido chorai. Kalbės A. 
Bimba ir L. Pruseika.

i

NUMIRĖ CARO 
MOTINA

TOSTERIS NUMASKAVO 
SMITHO LIBERALIZMĄ

COPENHAGEN, Danija. 
—šeštadienį Hvidoere palo- 
ciuj numirė caro Mikės mo
tina, Marė Feodorovna, 81 
metų amžiaus.

Ji buvo duktė Danijos ka
raliaus Kristijono IX. 1866 
metais ji apsivedė su Rusi
jos sosto įpėdiniu. 1881 me
tais nihilistai nužudė carų 
Aleksandrų II ir jos vyras 
patapo caru Aleksandru III. 
Jis sėdėjo ant Rusijos žmo
nių sprando per keturiolikų 
metų, 1894 metais numirė, 
būdamas 49 metų amžiaus.

Kuomet įvyko Rusijoj re
voliucija 1917 metais, ji nu
vyko į Krymą. Karui už
sibaigus Anglijos valdžia ja 
iš ten išgabeno. Ji išvyko 
Anglijos kariniu laivu į 
Angliju.

Ji iabai neapkentė darbi
ninkų valdžios Rusijoj ir iki 
mirties svajojo, kad jos sū
nus gyvas ir kad jis vėl už
sisės ant Rusijos darbinin
kų ir valstiečių sprando.

NEW YORK.— Vokiečių 
milžiniškas dirižablis Gra
fas Zeppelinas atskrido A- 
merikon pirmadieni, beko
vodamas su vėjais ir audra 
per penkias dienas. Iš Vo
kietijos išskrido pereita ke
tvirtadieni. i ,

Virš Washingtono skrido 
12:30 vai. dieną. Per Balti
more ir Philadelphiją at
skrido į New Yorką ir virš 
New Yorko skrido apie 4 
vai. po pietų. Apsistojimo 
vietą, Lakehurst, N. J., pa
siekė apie 4:30 vai. po pietų.

Juomi atkeliavo 20 pasa- 
žierių. Įgulos narių keliavo 
41. Ore išbuvo apie 107 va
landas.

Atvertimas Afrikos Negro 
Prie Liuteronų Tikėjimo 

Kainuoja $50,000

•' ERIE, Pa;— Atvertimas 
kiekvieno i Afrikos negro 
prie liuteronų tikėjimo kai
nuoja liuteronų bažnyčiai 
$50,000. Taip buvo paaiš
kinta delegatams, suvažia
vusiems į liuteronų bažny
čios konvencijų.

E. Clarence Miller iš Phi- 
ladelphijos. liuteronų baž
nyčios iždininkas, patarė, 
kad liuteronų misijos dar
bas būtų sustabdytas Afri
koj, nes, girdi, neapsimoka 
ant negrų tiek daug pinigų 
praleisti.

Toliaus jis nurodė, kad at
vertimas prie liuteronų ti
kėjimo vieno žmogaus Indi
joj kainuoja $30; Chinijoj 
— $450; Japonijoj — $550.

°Po šešiasdešimts penkių 
metų misijos darbo Afrikoj, 
ten nėra nei vienos liutero
nų parapijos,” sakė jis.

RICHMOND, VA.— Spa
lių 12 d. čia kalbėjo William 
Z. Foster, Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandida
tas į prezidentus. Jis savo 
prakalboj numaskavo libe
ralizmų Tammany (New 
Yorko demokratų) šaikos, 
su kuria gub. Smithas yra 
susirišęs. Fosteris pareiš
kė:

“Pasaka, būk Al Smith 
liberalas, yra politinis “trik- 
saš”, lygiai kaip Smitho a- 
neliavimas į farmerius, į 
slapiuosius, ir del religinės 
tolerancijos. Jo išrinkimas 
priklauso nuo ravimo balsų 
tokiuo būdu. Jo bandvmas 
gauti balsus nuo tu, kurie 
yra pasipiktinę korupcija 
republikonų partijoj, ųepa- 
vyko. nes kiekvienas protin
gas balsuotojas žino, kad 
nėra ko pasirinkti tarp Tea
pot Dome ir Tammanv Hali 
(demokratų šaika) su jos 
dabartiniu srutu nuovadų 
skandalu, ir su jos nesenai 
įvykusiais gatvių valymo ir 
pieno skandalais, su jos il
gu korupcijos (papirkinėji
mo, parsidavimo) rekordu, 
prieš kų Smithas niekad ne
protestavo ir kurios jis yra 
dalis, <kaip Hooveris yra da
lis aliejaus grafto.”

Toliaus Fosteris nurodė, 
kad Špiithas yra toks pat 
kapitalistų tarnas, kaip ir 
Hooveris, ir darbininkai ne
privalo balsuoti nei už vie
nų savo priešų.

Fašistai Peršovė Du 
Darbininku Detroite

DETROIT.—Pereitų penk
tadienį, Columbus dienoj, 
italai fašistai peršovė du 
italus darbininkus už pro- 
testavimų prieš fašistų de
monstracijų. Peršauti yra 
Luigi Barra ir Angelo Len- 
tucchia; pastarasis yra kri
tiškoj padėty. Jiedu stovė
jo su kitais anti-fašištais 
ant kampo Russell ir Ver
no Highway. Ku'omet fa
šistai demonstravo, jie suri
ko anti-fašistinius obalsius. 
Iš tarpo maršuojančių juod- 
marškinių (fašistų) pasipy
lė šūviai ir Barra ir Lentų? 
cchia parkrito paplūdę, 
kraujuose. Minioj kilo di
delė panika. Moterys i r 
vaikai pradėjo klykti. Fa
šistai tuojaūs pradėjo tekti, 
kad anti-fašistai paleidę šū
vius.

j Pribuvus policija bendrai 
ėjo su fašistais ir suarėšta- 
vo du antifašistus darbinin
kus, Richard Ruffini ir Le
on Boccoloni, kaltindami, 
kad jie šovę į *savo" drau
gus. t. .

Coolidge Per Telefoną Kal
bėjo Su Ispanijos Ka

ralium
WASHINGTON.— Perei

tą šeštadienį prezidentas 
Coolidge kalbėjosi per 
Jungtinių Valstijų-Ispanijos 
telefono sistemų su Ispani
jos karalium Alfonso. Pa
sveikino vienas kitų. Kalbė
jo angliškai. Paskui kiti 
valdininkai kalbėjosi. Pasi
kalbėjimas per telefonų vi
so tęsėsi keturiolika minu- 
tų. ; . ,.r

BEN GITLOWAS, KOMUNISTU KANDI 
DATAS Į VICE PREZIDENTUS, BUVO

REAKCIONIERIŲ SULAIKYTAS 7
Dar Tikrai Nežinoma, Kur ir Kaip Jis Buvo Sulaikytas; Ne- j 

dėldienj Jis Kalbėj ęs Houston, Texas

HOUSTON, Tex.— Ben. 
Gitlowas, Darbininkų (Ko
munistų Partijos kandida
tas į vice prezidentus, čia 
ūmai pasirodęs pereitą ne- 
dėldienį. Jam čia buvo su
rengtos prakalbos Labor 
Temple svetainėj, bet reak
cionieriai jam nedavė toj 
svetainėj kalbėti. Jis kalbė
jęs Darbininkų Kliube, pa
sak Associated Press pra-1 rių terorų, 
nešimo.

Sakoma, kad per dvi die
nas Gitlowas buvo reakcio
nierių rankose. Bet kur ir 
kaip jis buvo sulaikytas dar 
tikrai nežinoma. Rašant šių 
žinių, dar negauta nuo Git- 
lowo pranešimo apie jo su
laikymų. Darbininkų (Ko* 
munistų) Partija veda tyri
nėjimų.

Iš sekamo aprašymo “Ari
zona Gazette” (Phoenix, 
Arizona) matyt, kad buvo 
padarytas prieš Gitlowu 
suokalbis:

“Phoenix miesto piliečiai, 
darbo unija, miešto, valdi
ninkai ir policijos depart- 
mentas labai aiškiai pabrė
žė Benjamin Gitlowui, ko
munistų kandidatui į vice 
prezidentus, kad Phoenix 
miestas yra perdaug ameri
koniškas, kad leisti, čia 
skleisti Raudonosios Rusi
jos revoliucinę propagandų. 
Gitlowas išlipo iš traukinio, 
kuomet jam buvo patarta, 
kaip mes suprantame, ir vėl 
tuoj aus įlipo. Visi susivie
niję neleisti jam čia skleisti 
savo Pasaulinės Revoliuci
jos evangelija. Jis buvo 3 
metus kalėjime už skelbimų 
revoliucijos 1919 metais ir 
kaip jis yra išsisukęs iš ka
lėjimo, tai paslaptis...”

Tai taip rašo kapitalistų 
laikraštis Arizonoj.

New York Herald Tri
bune gavo tokį pranešima:

Phoenix, Ariz., Oct. 14.— 
Benjamin Gitlow, Darbinin- 

, kų (Kom.) Partijos kandi
datas į vice prezidentus, yra 
uždarytas Nogales miesto 
kalėjime, ant Meksikos ru- 
bežiaus,. pasak informacijų, 
kurias šiandien aplaikė fe- 
deraliai valdiniųkai §iame 
mieste nuo policijos virši
ninko iš Nogales. Policijos 
viršininkas sake, kad sua
reštavęs Gitlowu, bet nesa
ko, ar yra prieš jį padaryti 
kokie nors kaltinimai.

Vėl kiti pranešimai sako, 
kad Gitlowas nebuvęs užda
rytas Nogales miesto kalė
jime.

Žinoma, tasai dalykas iš
siaiškins vėliaus, kuomet 
bus gauta daugiau informa
cijų apie Gitlowo sulaiky
mų. < .

Darbininkų (Kom.) Par
tijos Pildomasis Komitetas i 
pasiuntė telegramų Jungti- ' 
nių Valstijų " generaliam 
prokurorui John G. Sargent 
ir Arizona valstijos guber
natoriui, protestuojant 1 
prieš užpuoliipų ant Gitlo-

wo, kaipo komunistų kan
didato. Reikalauja, kad ge- 
neralis prokuroras suteiktų 
informacijas apie tai, ant 
kiek federalės valdžios dę- 
tektyvai darbavosi su ki
niečiais ir legionieriai: 
prieš Gitlowu.

Telegramoj Arizona gu
bernatoriui protestuojama 
prieš klaniečių ir legionie-

Nanking® Valdžia Jau 
Amerikos Kapitalistų 

Rankose
SHANGHAJUS.— Chini- 

jos nacionalistų Nankingb 
valdžia jau pilniausia susi
bičiuliavo su Amerikos ka
pitalistais. Sun Fo, sūnus 
Sun Yat-seno, sekmadienį 
kalbėdamas pareiškė, kad 
nacionalistinė Chinija re
miasi ant Amerikos. ’

Jis sakė, kad nacionalis
tų valdžia tikisi gauti dide- 
lę paramų iš Amerikos A 
nansierių Chinijos atbuda- 
vojime. Jis sako, kad Ame
rikos ekspertai ir inžinieriai 
jau pradėjo darbų. Jau su 
Amerikos įvairiomis firmo
mis padaryta kontraktai 
ant milionų- dolerių. Henry 
Murphy, New Yorko archi
tektas, tapo nuskirtas pata
rėju nacionalistų valdžiai 
del pabudavojimo naujos 
sostinės, naujo Nankingo/

Profesorius Edwin W. 
Kemmerer, P r i n c e t o n 
Universiteto ekonomistasĮ 
Amerikos kapitalistų finan
sinis atstovas, sausio mėne
sį vyks su savo štabu Chl- 
nijon sutvarkyti finansus. 
Sun Fo sako, kad Amerikos 
finansieriai dabar susiinte- 
resavę Chinija.

Nacionalistų valdžia veda 
derybas su Amerikos Radio 
Korporacija įsteigimui “ 
dio stoties Shanghajuj; 
tiesioginio susisiekimo 
San Francisco.

ra-
del
su

NEW YORK.— Šiandien, 
spalių 16 d., atplaukia lai- 
vas Republic, kuriuo atvyk
sta Amerikon, Lietuvos 
kraugerių fašistų atstovas 
Bronius K. Balutis. Jis bus 
Lietuvos fašistų atstovu 
Washingtone.

FOSTERIO PRAKALBOS.
SPALIŲ 18 DIENĄ

TRENTON, N. J.— Spa
lių 18 d. čia kalbės masi
niam susirinkime Darbiniu-, 
kų (Komunistų) Partijos 
kandidatas į prezidentus, 
William Z. Fosteris. Jis aiš
kins darbininkams, kode! jie 
turi balsuoti už komunistų 
tikietų.



Per year

kad

tiniam rinkimų vajui, lietu-

mesto dolerio tiems reika
lams; jie atsimins, jog drau
gai, stovėjusieji bei stovin
tieji tų kovų priešakyje ar-

je šimtą kartų daugiau pa
siaukojo ir pavojun statė

dėjimui ir t.t. Bet kad bu
tų persiaukoję

tis paaiškint. dienraščio
“Laisvės” padėtį ir vajaus
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PUSEI VAJAUS PRAĖJUS
Reikia Tiesioginio Darbo
Klaidą daro tie gero veli

janti, bet tingūs draugai, 
kurie mano, kad darbinin
kiškas laikraštis gali pačiu 
jau savo raštų turiniu prisi
trauki ir palaikyt pilkąsias 
mases, be įtemptų tiesiogi
nių pastangų iš pusės senų
jų mūsų skaitytojų, šėrinin
kų bei darbininkiškų orga
nizacijų narių.

Darbininkiškas laikraštis 
mažiau tegali pašvęsti vie
tos “balabaikoms” ir kiau- 
ragalvėms sensacijoms, ku
riomis verčiasi beprincipi- 
niai kitų sriovių laikraščiai. 
Darbininkiškas laikraštis 
turi tam tikrą pareigą. Ta 
pareiga—tai klasinis švieti
mas ir organizavimas darbo 
žmonių kovai už jų tuojau- 
tinius ir galutinuosius rei
kalus, kaipo proletarų kla
sės. Rašydamas darbinin
kiškais klausimais, toks lai
kraštis varo propagandą, 

sirinkimai, kuriuose bus agituoja, primena skaityto- 
vienas ar kitas brooklynie- i Jams ^am tikrus uždavinius

Kai kurie draugai puolėsi 
darban, kaip tik liko pa
skelbtas “Laisvėje” vajaus 
menuo, bet tai tiktai kelio
se kolonijose. Didžiumoje 
gi dar nematyt išsijudini- 
mo. Praėjo, todėl, jau pu
sė mėnesio, q vajaus .pasek
mes visai nyenkutės.. Jeigu 
kita puse menesio būtų to
kia, tai lygu kaip kad ir vi
sai nebūtų buvę vajaus.

Nors pavieniai, atskiri va- 
jininkai (“praiziniai”) ir po 
24 valandas į parą prakai
tuotų, vis vien kažin kokių 
pasekmių nebūtų, jeigu ne
įsisiūbuos plačioji skaityto
jų ir šėrininkų minia. Vie
nas, svarbiausias reikalas 
yra tas, kad visa senųjų 
“Laisvės” draugų minia im
tųsi darbo.

Skaitytojų-šėrininkų Susi
rinkimai 

»

. Tūlose vietose šaukiama 
skaitytojų ir šėrininkų su
sirinkimai, kuriuose
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RINKIMU VAJAUS KAMPE!
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 

43 East 125th St., New York City

BUSKVOČIAUS 
PASTABOS

Lietuviški “nkturalisto” 
Lusto mokiniai išleido antrą sa
vo evangelijų sąsiuvinėlį; Pir
mas lėidinyš buvo užpildytas 
beverfem ' skystom teorijom. 
Bet jisai buvo tiek geresnis už 
antrąjį, kad “Sandaros” zece
riai, bestatydami išthįsė jo au
torių bezgramotnus ■ rašinius.

Men^evikiškos Smegenys ir 
Sovietį Sąjungos 1 
Darbininkai. 1 ; Į

Pijus Grigaitis, lietuviškų 
smalavirių čyfas, “Naujie
nų” Nr. 239 Misiąi išsigan
do Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos manevrų, 
kurie buvo nesenai aprašyti 
“Laisvėj” mūsų korespon
dento. Ypatingai sekamas 
korespondenęijoš i, sakinys 
įkaitino apytuštę menševi- 
kišką galvą:: “Sdviejtū Są
jungos darbininkai yra pa
sirengę ginti- savo šalį nub( 
imperialistiniai valstybių .itž-1 
puolimo.” ’ į ; ’

Grigaitis rėkia: Tai “yri 
grynas akių monymaš. Kas 
tikės, kad imperialistinės 
valstybės rengiasi užpulti 
Rusiją?” Vadinasi, Grigai
čio razumu, Sovietų Sąjun
gai jokio pavojaus nėra, 
kapitalistinės valstybės nė ■ 
nedurnoj a apie užpuolimą ____ r __ ______ f
ant vienatinės darbininkų bolševikai apginkluoja dar-

bininkų riebijo sovietų val
džia, tai aiškus dalykas, kad 
sukiltų tiktai darbinirikų 
priešai. Ir štai darbininkų 
priešų sukilimui prieš dar
bininkui Grigaitis pritaria 
ir pasmerkia bolševikus, 
kam jie priruošia darbinin
kus tokio sukilimo numalši
nimui. Taip pat aišku, kad 
tokiam sukilimui prieš so
vietų valdžią uoliai padėtų 
visais būdais viso pasaulio 
kapitalistai — padėtų finan
sais ir kareiviais. Taigi, priri 
tardamas darbininkų priešų; 
sukilimui prieš darbininkus,' 
Gfig’aitis pritaria užsienio 
imperiąlišfų įsiveržimui į 
Sovietų Sąjungą.’ O vienok 
jis; drįsta tvirtinti, kad ka
pitalistai i nemdho Sovietų 
Sąjungą užpulti. Jau jeigu 
menševikai kapitalistų uo
degos, pritaria užpuolimui, 
tai ką jau bekalbėt apie pa
čius kapitalistus?

Antra, sakydamas, kad

Autoriai’ nusistebėjo, pamatę 
savo vardus po “svetimai” at
rodančiais straipsneliais. Mat, 
kada zeceriai juos išvertė į lie
tuvių kalbą, (iš kąlakutiškos, 
dzūkiškos iv kitokios), tai.auto
riai jų nepažino. Į^akė daugiau 
zeceriam nesikišti iį jų bezgra- 
motnumą, i tai šis leidinys, išėjo 
visai netaisytas:' klaidos ant 
klaidų, šlykštus žargonas. > Nei 
vieno sakinio- nėra taisyklingai 
parašyta. Tasai pats žodis vie
name sakinyje vienaip parašy
tas, o kitame kitaip. Net leda- 
ka darosi kiek pažiūrėjus; Jei
gu patys redaktoriai jų “Kultū
ros” nemoka lietuviškai rašyt, 
tai bent pasisamdytų ką nors 
kitą jų “raštus” išprosyti.

VEIDMAINIAI IR MONEL- 
NINKAI

mainingą ir nedorą Hooverio
/.j

politiką, Worldas nūeko nesako j 
apie demokratų Smitho suktu- 
mą, veidmainiškumą ir atžaga-i ;^^ 
reivystę. Juk ir Smithas vie-. . 
noj vietoj kalba, paV., už blai- 
vybės pakeitimą bei panaikini- 
mą, o kitoj vietoj už griežtą' 
blaivybės įstatymo vykdymą,' < 
žiūrint, kokioje vietoje kokia • 
nuomonė vyrauja; jis medžio- | 
jasi balsus ir ‘Slapiųjų ” ir•« 
“saifsųjų”; Jfe, bddamAš katali- ’ 
kas, pataikauja protefetonams' 
balsuotojams; jis taikosi ir prie* 
liberalų, ir prie smūlkiiį biznie-1 
rių, tuo pačiu laiku gaudamas 
hiilionus dolerių į savo kampa’-”'' 
nijos fondą iš stambiausių ka
pitalistų; jis . liežuviu saldžiai \ 
mala ir farmeriams, dėdamasis 
jų “draugu”; nesigaili gero, žo
džio net darbininkams,— hor^ p' 
visa ligšiolinė jo politiką jtąį 
buvo tarnavimas stambiajam ką i ’ ( 
pitalui prieš reikalus darbirtin-. M 
kų ir dirbančiųjų farmerįų.L,^,A 
Vienoje prakalboje jis neva kri- į
tikuoja republikonų valdžios 
kariškus žingsnius Nikaraguoj,, t
o kitoje pritaria Amerikos im- 
perializmui. ,

Kaip Hooveris, taip ir Smi- 
thas stengiasi apdumti akis mi- 
lionams darbo žmonių. Tiki;.^ 
Smithas yra dar gudresnis poli- 
tiikerius, dar labiau “išsitriksir .. 
nęs’ ’ veidmainiaut ir prigaudė w .. 
net, negu Hooveris, nors vienas B 
ir kitas turi lygiai tas pačias 
intencijas — ištikimai tarnaut 
kapitalistams, ir drūtint kapi- 
talo diktatūrą prieš darbinin- , 
kus. ,

Vien tik Amerikos Darbinin- •"*' 
kų (Komunistų) Partija atvi- * L.. < 
rai ir nuoširdžiai stoja ir kovo- 
ja už darbininkų if varginges- 
nių farmerių rėikaluš šioje rin- • 
kimų kampanijoje ir visados.
: Klasiniai protaujanti darbi-.. *•
niAliai balsuos už Komunistų 
ka.ndidatu^ už Foster j. į prezi- įįit ' 
dėtitus ir Gitlowa į vice-prezi-

Hooverio, republikonų kandi
dato į prezidentus, prakalba, 
pasakyta Elizabethtowne, 
Tenn., buvo pilna paprastų blo- 
fų, nesąmonių ir išsisukinėji
mų; žodžiu sakant, tai buvo se
nas humbugas.

Kalbėdamas apie blaivybės 
įstatymą, Hooveris, be kitko, 
pasakojo, kad to įstatymo tiks
las esąs' “apsaugot amerikonų 
namus bei šeimyną.”
> 1 • f ' J

Demokratinis New Yorko 
Woi;ldas protestuoja, kad repu- 
blikpnų, partija sąvinasi tą gar
bę, “namų, bei. šeimynų, apsau
gojimą’?; savo kalboje Hoove
ris leidęs suprast, kad jeigu 
prezidentu liktų išrinktas de
mokratas Smithas* tai atsidurtų 
pavojuje Amerikos piliečių di
džiumos namai, šeimynos, reli
gija ir pamatiniai angliškoji 
šios šalies tautybė.

Hooveris, kaipo amerikoniš
ko tautinio “grynumo” šalinin
kas, pabrėžė, kad jis stoja už 
varžymą ateivybės iš kitų šalių. 
New Yorko Worldas pyksta, 
kad Hooveris nepasakė, jog ir 
Smithas yra lygus ateivybės 
varžymo šalininkas. Hooveris 
pataikavęs pietinių* valstijų gy
ventojams, kurie priešingi atei- 
vybei ir leidęs suprast, būk 
Smithas esąs laisvos ateivybės 
pritarėjas. <

Minėtas demokratų laikraštis 
kimba Hooveriui į kuodą, kad 
jis pataikauja baltiesiems ame
rikonams prieš juodukus ir 
tuom nori atplėšt pietinių val
stijų baltuosius piliečius nUo 
demokratų partijos, su 1 kuria 
jie visados pirmiau eidavę. — 
Juodukais, kaip žinoina, pieti
nėse Valstijose balsavimo teisė 
yra' labai suvaržyti, arba dau
gumoj vietų jie visai neprilfei- 
džiama balsuoti, ‘ ' 1 į

Bekritikuodąhiaš jeretvą', Veid-

C

,’CL'j

Nesenai apsivedė vienas 
Brooklyno biznierius, seno sta- 
ko “laisvamanis”. Iškilminges- 
niam jo “jaunų” dienų palaido
jimui tūlas graborius sugabeno 
į bažnyčią visas savo dirbtinas 
painias ir kitokias gėles, kurias 
vartoja grabo papuošimui šer
menyse. Klausimas dabar ky
la: kam tada buvo vestuvės, o 
kam šermenys? j

respublikos pasaulyje. Tuo 
tarpu tik aną dieną Franci
jos imperialistų atstovas 
Briand pareiškė, kad negali 
būti jokios kalbos apie nu
siginklavimą, kol gyvuoja 
Sovietų tvarka ant vieno 
šeštadalio pasaulio. Ar tai 
nereiškia grūmojimą Sovie
tų Sąjungai? A! — šauks 
menševiko šmotas — Sovie
tai grūmoja Francijai ir ki
toms šalims! Bet tik be jo
kios sąžinės žmogus gali tą 
tvirtinti. Juk Sovietų Są
junga atkartotinąi siūle vi
soms kapitalistinėms valsty
bėms visai nusiginkluoti, bet 
tie pasiūlymai tapo atmesti 
be jokių ceremonijų.

_ l - Rbdėšįč jjbrhRi dfūhgtinitį
kiškas laikraTtirto“nedary-'Ya,lstij’i ambasadorius Her-

ir pareigas, ką jie turi at
likti, kaipo darbininkų kįa-

reikalus. Bet bus dangų- s?s nariaį» Daugelis gi žino
ma vietų, kurias negalės pa- ^ra toKi° ūpo, kad pa
siekti žmonės iš “Laisvės” sau mintyje,sakosi; as 
centro. Tokiuose atsitiki- ^Yasimai PJ’Ranu jūsų ju- 
muose vietiniai skaitytojai toliau—palikite
ir šėrininkai privalo patys 
suruošt susirinkimus, įtrau
kiant į juos ir darbininkus,/ 
kurie simpatizuoja mūsų 
judėjimui, bet dar nėra 
“Laisvės” skaitytojai nei šė
rininkai.

mane ramybėje. Tokiems 
“įsipyksta” tas nuolatinis 
priminimas ^klasinių i jų j par 
reigų. Bet jeigu darbinih-

bininkus ir mokina juos ka
riauti, Grigaitis į dulkes su
mušė savo pirmesnius nuo
latinius tvirtinimus, kad 
Sovietų Respftblikos darbi
ninkai nepritarią bolševi
kams, kad bolševikai darbi
ninkų biją, kad bolševikai 
darbininkus laiką po savo 
letena ir tt. Jau jeigu bol
ševikui mokina darbininkus 

‘kariauti, duoda jiems gin
klus, kaip kad dabar pripa
žįsta pats Grigaitis, tai aiš
kus dalykas, kad bolševikai 
darbininkų nebijo, ir kad so
vietų valdžią darbininkai 
palaiko.

“Keleivis” be leidimo persi
spausdino iš “Laisvės” beveik 
visą d. švenčioniškio feljetoną 
apie ultra-sufragistiškų moterų 
madas. Tokia praktika, kaip 
perspausdinimas raštų be leidi
mo iš kito laikraščio, vadinasi 
literati nė vagystė ir “Keleivio” 
Maikį reikėtų už tai pasodinti į 
kriminalistų suolą.! 1 •

tų, tai nebūtų jokio, nei ma
žiausio . pasiteisinimo A pa

riek pareiškė, kad Amerika 
simpatižuoja * kiekvienam

eianf jo: leidimui ir palaiky- Pnęssovietiniam. bruzdėjo
• ■ J mm iv» vicaia rvanmaia nn.mui.

Kick bu y o nebandyta Brook- 
lynp kriaučius pakrikštyti “siu
vėjais” ar “rūbsiuviais”, vistik 
natįjas Vardas jiem neprigijo. 
Jieiir dabar pasiliko kriąučiais, 
kriaučių lokalu, o ne “rūbsiu- 
vių skyrium”. Papratimas ar
šiau prigimimo.

.1
♦V: SHENANDOAH, PA.BOSTONO IR APIELINKES 

SKYRIUS
n

Praeitą ąerędą, pagal unijos 
paskelbtą streiką, 150 dirbtu
vėse metė darbą virš 3 tūks
tančių darbininkų ir kas die-j

mui ir visais galimais bū- 
Jdais remtų bile kokį karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Ar- 

I ba kokiais tikslais buvo da- 
•I • jiuiiict nuliniai ant ►ouvic- 

tu atstovybių Londone ir nerat tAi... z.-k.i..

Mes 
daugelis 
truputį 
įkyrėjo pakartotinas į juos 
kreipimasis vienais ar ki 
tais dalykais, reikalaujan
čiais finansinės paramos. 
Daugelis jau buvo aukoję 
mainierių streikui, audėjų 
streikui, Darbininkų (Ko- 
munistų) Partijos preziden- nfs"darbininkas. Kai dėl as- užgriebimą jos iki pat,Juo-

Pavargę?
suprantame, 

draugų jaučiasi1 
pavargę. Tūliems

Visų Reikalas
Tokie laikraščiai, 

“Laisvė” ar “Vilnis”, 
leidžiami kokiam bizniui.
Jų vedėjai bei redaktoriai iš 
savo laikraštinio darbo ne-

Likviduotą L. D. K. Vytauto ; j?..
Draugija y.*

Kadangi naujų narių nesi- ’ 
rašė į L. D. K. Vytauto drau- ‘ 
giją, o priklausančių narių 
skaičius kas nfetai mažinosi, 1 p 
tai likusieji apie 30, nutarė MJią 
draugiją likviduoti. Ižde dar /• 
turėjo apie $800.00, tai tuos ; 
nutarė išsidalinti proporciona- 
liai visiems. Vytauto draugL 
ja buvo viena iš seniausių šia- 
me mieste.

Draugas M. R—a atliko labai 
, .... , .v. , . i naudinga darba, ištirdamas

v .. . 1 ~ ną Streikierių skaičius didina- Ini n^ituriiną klausima Aro-onti-roma užpuolimaiant Sovie-Įsi. piostitucijos Klausimą ai gentį
Nekuriu dirbtuvių bosai jau 

sutinka su darbininkų reika
lavimais, bet nesutinka uniją 
pripažint. Unija' tai jiems 
yra katilas gerklėje.

Vienas streikieris pasakojo, 
kaip prie vienos dirbtuvės bu
vo didelė pikietų lainė, kuri 
susidėjo iš apie 4 šimtų strei
kierių. Buvo ir policijos, bet 
mandagiai apsiėjo su streikie- 
riais. Minėtos dirbtuvės bo
sai išėję, tarpduryje stovėda
mi, tyčiojosi iš streikierių. Po- 

i licmanas tai pastebėjęs, pri
ėjęs prie jų paklausė, ar jūs 
streikieriai, kad čia stovit. Bo
sai pradėjo merkt, duodami 
suprast, kas jie yra. -Tuomet 
policmahas pasakė: Eikite vi
dun ir^ teerzinkite ramiai mar* 
šuojančjų streįkierįą^ Tuomet 
streikieriai.turėjo gardaus juo
ko. Nežinia, ar ir toliaus 
policija taip elgsis su strei- 
kieriais? Unija mano, kad 
streikas bus pasekmingas.

Fair Silk Co. dirbtuvės dar
bininkai nebuvo išėję į streiką 

■ paskelbtu laiku, tai ketvetgo 
ryte buvo pikietų lainė, bet 
darbininkų neišvedė. Bosas, 
matydamas, kad gali būt blo
gai, kad jo darbininkai nesu
streikuotų, tai 4 vai. po pietų 
pats juos išvarė, pareikšda
mas, kad uždaro dirbtuvę iki 
utarninko.

Taip ir reikėjo padaryt, kad: 
patys darbininkai nesusipran-Į 
ta. Minėtoj dirbtuvėj dirbo ir 
lietuvių.

Streikierių masiniai mitingai 
laikomi kasdien 10 vai. ryte, 
svetainėj Turn Hall, Ellison 
St.

Pekine, jeigu ne su tikslu iš
provokuoti karą?

Pagaliaus Lenkija. Lenki-

noj. Darbas tikrai vertas pa
stangą.

Buksvočius.

MONTELLO, MASS.

gauna nieko daugiau, kaip i°s pdsudskiniai imperialis- 
pragyvenimą, tai atvirai planuoja įsiver- 

daug maž tokį, kaip viduti- žimą Sovietų Ukrainon^ ir

.......  ...... . meninės jų “gerovės”," tai,dw JūrU- Taivisamenše- 
viškampnes-fašistmiam j u- iaikraštis buvęs nebuvęs. “ 
dėjimui ir t.t. Bet kad bū- Kiekvienas “Laisvės” skai- 

negalime į tyt0jas, šėrininkas gali skai- 
dar pasakyt. Suprantantie- iygįu laisviečiu, kaip 
ji darbininkų kovos reika- jr dienraščio įstaigoje tie- 
lus nesigailės vieno kito nu- sioginiai dirbantieji

DETROIT, MICH.
paprastą

meninės

Kiekvienas “Laisvės” skai

tytis lygiu laisviečiu, kaip

žmo
nės; kiekvienas turi dirbti 
savo dienraščiui, kaipo jo 
savininkas-dalininkas. , Nei 
vienas neprivalo pamot ran- 

raštis pats savaime, savo
ba dalyvavusieji jų sūkury- ka ir pasak«t, .’kad laikraš- 
je šimtą kartų daugiau pa- ra§tis pats savaime! savo 
siaukojo ir pavojun statė 1 raštų turiniu gali ir turi už- 
ne t!k savo sveikatą, o ir!sikariaut mases. Tokio da- 
pacią gyvybę, nekalbant jau lyko ngra jokioj • šalyj,kad 
apie medžiaginius nuosto- komunistinis laikraštis pa- 

> silaikytų ir platintųsi be 
veiklaus tiesioginio darbo iš 
puses darbininkų judėjimo 
veikėjų. Prisięina dirbt* nd' 
tik naujų skaitytojų gavp* 
mui, bet ir senųjų palaiky
mui, prenumeratų iškolek- 
tavimui; perdaug “aprimu- 
sio” skaitytojo dvasios pa- 
akstinimui, nušvietimui ,kad 
jis, kaipo prablaivėjęs dar
bininkų klasės narys, negali 
atsisakyti nuo savo klasės 
organo; kad jeigu jam “agi
tacijos” asmeniai ir yra ne
malonus daiktas, tačiau jis 
turi atsimint, jog tai yra ju
dėjimas, kuriam priklauso 
ateitis, žmonijos progresas. 
Geras gyvu žodžiu paaiški
nimas davė ne šimtus, o tūk
stančius žmonių mūsų idė-:

liūs.
Kas Būtų be Darbininkų 

Spaudos
Darbininkų judėjimo da

lyviai arba pritarėjai, ra
čiaus, tūrėtų giliai įsitėmyt 
vieną dalyką, būtent: jeigu 
nebūtų tokių klasinių, kovo
jančių darbininkų laikraš- 
čiij, kaip “Laisvė” ir kiti, 
tai pats judėjimas liktų pus
gyvis, menkutis. Tik įsi
vaizduokite, kur ir kaip sto
vėtų proletarinis judėjimas 
tarp lietuvių darbininkų, 
jeigu neturėtume “Laisvės”, 
“Vilniesp, “Darbininkių 
Balso”, o suprasite, kad sa
vo laikraščių palaikymas 
reiškia pačią gyviausią spė- 
kn varančia pirmyn darbi
ninkų judėjimą.

viko apsiniaukusios akys 
nemato.

Toliausi p. Grigaitis gieda: 
“Bolševikai, vadinasi, moki
na darbininkus kariaut gat
vėse tam> atsitikime, jeigu 
Rusijoje įvyktų ginkluotas 
sukilimas prieš sovietų val
džią.” Jis tą skaito dideliu 
prasižengimu., ' .
: Ką bolševikai mokina ka
riauti prieš sukilimą? Pats 
smalavirių čyf as atsako: 
f*Dąrbiiiiitfius,” Labai ^e- 
liaL f Jeigu bolševikai apgin
kluoja darbininkus ir moki
na kariauti, tai jau aiškus 
dalykas, kad tie'darbiriinkai 
nesukils prieš sovietų val
džią. ’Tai kas x sukils prieš 
sovietų valdžią^? '' Jfeigu dar
bininkai* nesukils, jeigu dar-

jai. Mūsų laikraščio užra
šinėtojas bei jo atnaujin
tojas, tuo būdu, yra sykiu 
ir agitatorius ir propagan
distas.

Užbaigdami, turime pra
šyti ir raginti draugus, kad 
antrą pusę vajaus mėnesio 
padarytų daug vaisingesnę 
pasekmėmis, negu kad bu
vo pirmoji pusė. Kitaip gi 
dienraštis atsidurtų dabai 
keblioje padėtyje, kol susi
lauktu dtitų metų vajaus 
mėnėšio.' L ; f pH p p

Vergas.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAtSVŲ”

ko-
nes

Pirmutinis Koncertas
šis, koncertas bus tokis, 

kio dar Detroite nebuvo, 
tai bus atidarymas žieminio
sezono, kurį rengia L. D. S. A. 
17 ir 130 kuopos, lietuvių sve
tainėj, kampas 25 ir Dix gat
vių, 21 d. spalių. Pradžia 5 
vai. vakare. Po programai, 8 
vai. vakare, prasidės šokiai.

Koncertas, kaip minėjome, 
bus vienas puikiausių, nes jį 
rengia Detroito ir Hamtramė- 
ko: kuopos . sujungtomis jėgo
mis. Programos -išpildyme 
dalyvaus solistai,, duetistai, 
kvartetai ir net čieli chorai.

Antras svarbus dalykas, tai 
prasidėjus šokiams, viršutinėj 
svetainėj 'bus angliški šokiai, 
o <

“Žiburčlio” Mokykla
Draugijų atstovai nutarė 

tidaryti vaikų draugijėlės “Ži
burėlio” mokyklą. Rašybos ir 
lietuvių kalbos—gramatikos
pamokos prasidės spalių 27 d., 
2 vai. po pietų, Lietuvių Tau
tiškame Name. Taipgi bus 
vaikai mokinami'iš darbinin
kų įvairių kasdieninių reikalų 
klausimais. Dailės arba “ži
burėlio” Choro pamokos pra
sidės nedėlioję, spalių 28 d., 
10 vai. ryte. Mokytojais yra 
apsiėmę K. „Venslauskas, J. 
Stoškus ir panelė smuikininkė 
M. Banevičiūtė.

Tėvų ir motinų yra didelė 
užduotis, leisti savo vaikus į 
Žiburėlio mokyklą, negu į ko
kią parapijinę mokyklą, kur 
daug prasčiaū vaikai; mokina
mi., ■
/Draugijų atstovai šaukia

a-

keinutinėjLlietuviSki. ųžAniržibųrėlio” vaikų susirinkimą 
e, Y končertą iri šokius vyfaimš 18 d., Lietuvių Tautis

6f L hiot^rims; 40t. iTa. ’’
kdiįria ir tiems, kurie tik no
rės; šokiuošė dalyvauti.

Nepraleiskite šios progos, t • • i — • i — tnesj paskui gailėsįtės,.
Kviečia Komitetas.

Paryžius.— čia gauta

; ;i\. a v v valcarc* šiafne
i susirinkime ’ bus perorganizuo
ta vaikų žiburėlio draugijėlė. 
Bus leista vaikams patiems iš- 

isirinkti savo valdybą ir bus 
. mokinami; kaip reikia tvarkyti 
draugijėlėš reikalus. Kviečia
me ir tėvus atsilankyti į vai-

Spalių 7 d. Lietuvių Darbi* . 
įlinkių Susivienijimo Ameriko- 
je 62 kuopa laikė susirinkimą.M"‘7 
Aptarus paprastus kuopos reL ; ; ;s 
kalus, priėjus prie naujų 
manymų, nutarta surengtu 
“aiskrymo” vakarienę, rodęs, 
gruodžio 15 d. Paskyrė $1^4 ;,.. 
iš iždo Darbininkų Partijęą. 
rinkimų .kampanijai. SmagUj 
kąd mūsų draugės moterys..rif/r/mi 
suomet remią. svarbius darbi
ninkų , reikalus,. t, . (>

, ( S. Y. Rampt*^,
-----------------U--------------------—4------------

! ' Philadelphia,'^

1

Visų Lietuvių Dūmei!

i.Mi

nranpšimas kad snaliu 3 d Ikli susirinkimą, nes daug nau- pi a nešimas, k au sp i ų o . jo bus jr tgvams paaiškinta.
| Graikijos laivas Ekaterina
Goulandris susikūlė su Draugijų atstovai priėmė
Francijos nauju submarinu haują sekamą patvarkymą:
Ondine netoli Oporto, Por
tugalijos, ir submarinas nu
skendo su 43 žmonėmis, įgu
los nariais. š .

Pranešiipas ątęjo iš Rot- 
terdaipo nuo Francijos kon- 
sulo^ kuriam penktadienį 
laivo kapitonas pranešė 
aIį^i įvykusią? nelaimę, at
plaukus ten laivui? 1 ; •

Kiekvienas vaikas, kuris no
rės lankyti “žiburėlio” moky
klą, turės prigulėti prie vaikų 
žiburėlio draugijėlės ir mokėti 
po 10 centų mokesčių į mėnesį 
arba $1.20 į metus. Ta maža 
mokestis, 40 centų į mėnesį, 
bus palaikymui mokyklėlės, 
nes sunku yra užlaikyti.

“žiburėlio” Rąštinhlkas
K. Vė^slauskas.

Įsitėmykit gerai, 19 
spalių (Oct.), Penkta^ie.nblHB 
kalbės Amerikos Darbiniu- 4 . 
kų (Komunistų) Partijos ... 
kandidatas į prezidentus, 
d. VVm. Z. Fosteris, New 
Brbadway Arena, Broad ir \ 4 
Christian Sts. Daug li6ti|- ; W 
vių sako, kad vis tiek Foš-....
teris nebus išrinktas.^ Bet 
ūžtai visi tokie ateikit pasj? /. į 
klausyt jo prakalbos, o su- mI-. 
žinosite, kode! reikia balsuo*/y*m 
ti už koniiinistų tikietą. •'' 
! ’ - ■ Liet. Phittv
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kokis gali būti geresnis pagirimas, kaipBALTIMORE, MD

GANA ŠVELNUS BILE KAM O VIS DĖLTO JIE PATENKINA
MTH.545

Po Gaisrui IšpardavimasFIRE SALEturėjome

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Neatidčliodami nei dienai ateikiteMACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Brooklyn, N. YTarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

ton

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina
SHENANDOAH, PA

Telephone, Greenpoint 2372

■i

Washington
ma, kad apie 145,000 Nica

GARSINKITĖS 
“Laisvėje”.

kad jūsų pasirinkimas.
Lai Chesterfield ir toliau “Patenkina” 
laike dviejų busiančių ilgų metų ir lai 
jus lydi geriausias pasisekimas jūsų did* 
žiu jame žygyje ir laimingas sugryžimas.

Pirmos Prakalbos Buvo Ši 
Rudeni

viduriai. ’ Joną, kaltina žmog
žudystėj/ Praneša- travo balsuoti prezidenti- merikos militariniu 

niuose rinkimuose lapkričio nribžiūra
raguos gyventojų uzsiregis- 4 d. Rinkimą! įvyks po A- • ‘

didesnė žymė mūs triūso šia 
me vajaus mėnesyje.

Vikutis.

ES dekuojaine jums už jūsų iš
reikštą pasitikėjimą. Jus esate

įstatomus kandidatus—Fosterį, 
Gitlowa ir kitus.

Kampe Buvęs.

Rengėjai dėkin- 
Beje, parduota 

brošiūros 
Darbinin-

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

Spalių 7 d., Hippodromo te
atre, socialistai buvo surengę 
prakalbas kunigui Thomasui, 
kurį jie stato kandidatu į 
Jungtinių Valstijų preziden
tą. Publikos susirinko apie 
200. Kalbėjo apie dvi valan
das laiko.

Palei teatrą, kuriame buvo, 
surengtos prakalbos, buvo da
linami pranešimai apie rengia
mas draugui Fosteriui prakal
bas ant'17 diehos spalių, lietu
vių svetainėj. Taipgi buvo- 
pardavinėjama literatūra, ypa-j 
tingai “Daily Worker,” kurio; 
net pritrūko.

Reikia pastebėti, kad neži
nia kur buvo vietos lietuviai 
socialistai, kurių nesimatė to
se prakalbose. Juk jų parti
ja rengė prakalbas, o jie nei 
nepasirodė. O gal jau jų čia' 
nei nėra?

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

Spalių 8 d. lietuvės davat
kos, pasivadinę demokratėmis, 
buvo surengę prakalbas už 
Smithą, kuris statoma? kandi
datu į Jungtinių Valstijų pre
zidentus. Garsinta buvo labai____ _____ ___
plačiai ir skelbimuose pasaky-|mar§ į darbą, idant būtų daug 
ta, kad kalbės labai stambios 
žuvys—majoras, senatoriai ir 
kiti. Prakalbas rengė lietu
vių mažojoj svetainėj ir ta ne
prisirinko pilna. 7“ 
stambiųjų kalbėtojų nei vie
nas nepasirodė. Kalbėjo Ras
tenienė, advokato Rastenio 
žmona. Visokiais būdais gyrė 
Smithą ir liepė už jį balsuoti. 
Pasigyrė, kad ji pati buvus

Spalių 10 d., Kohinoor ka
sykloje, pasiliuosavus anglis ir 
skalos (rakai) užgriuvo Anta
ną Waskola. Kuomet darbi
ninkai jį išėmė jau buvo negy
vas.

rią. Bet kada tas didvyris yrą 
dar ir biznierius, užlaiko 
“minkštų” gėrimų užkampę, 
tai jis apie tuos skurdžius mai- 
nierius te tiek paisė, bi tik jis 
gauna sau ,po $7.75 į dieną. 
Tai ir viskas, ko jam reikėjo 
prie savo biznelio ir jis tą la
biausiai saugojo, geriau, ne
gu savo akį. O kada mainie- 
riai ne juokais pradėjo kalbė
tis, kad reikia rinkti kitą 
“check deking boss,” tai mū
sų didvyris suorganizavo sa
vo visus kostumerius dar ir 
bosai prigelbėjo atsiųsti kokį 
tuziną “gerų mainierių” į lo- 
kalo susirinkimą ir padarė ta
rimą, kad unijos “dekinbosį” 
išrinkti net ant trijų metų, o 
kada jau toks tarimas perėjo 
lokale, tai, žinoma, kad tam 
Vytauto anūkui nesunku jau 
buvo ir vėliai pasilikti unijos 
“dckinbosiu.” Reiškia, bosai 
ir unijos pardąvikai susiorga
nizavę mainierius nugalėjo ir 
padarė taip, kaip tik jie norė
jo. Na, ir dabar tas aklas Le- 
wiso pakalikas parodė mainie- 
riams lietuvišką dūlią ir sau 
spakainai sėdi namie ir biz- 
niavoja, o kada ateina užmo
kesčio diena, tai nueina prie 
kasyklos raštinės ir pasiima 
savo “uždirbtą” algą.

Argi kas kytriau galėtų pa
sielgti su mainieriais už mūsų 
lietuviškus didvyrius? Tur būt 
ne. Tai reikia jogailiškos iš
minties ir fašistinės drąsos. 
Bet toki ponai tegu neužmiršta 
vieno dalyko, kad mainieriai 
kada nors praregės ir parodys 
duris. Lai jie žino, kad Na- 
cionalė Mainierių Unija įkels 
savo koją ir į kietųjų! anglių 
sritį ir su darbininkiška savo 
šluota šluos juos visus į visuo
menės išmatų sąšlavyną.

Korespondentas K.

sid<jl prie naujos’Nacionalės mesti už Smitho sveikatą. 
Mainierių unijos. I žmonės, išėję iš svetainės,

Štai kaip elgiasi mūsų lie-Į juokiasi sakydami, kad mes 
tuviški didvyriai unijoj ir dar surasime už ką balsuoti ir be 
ne koki prasti, aš jau apie pra-|Ju patarimų bei agitacijos, 
st & nei nekalbu, bet apie šim-j Darbininkai turi balsuoti už 
taffrocentinius S. L. A. “dar-,Amerikos Darbininkų Partijos 
buotojus” ir pono S. Gegužio, 
S. L. A. prezidento, pakalikus. 
Marvine kasykloj tas didvyris 
buvo įsiskverbęs už unijos 
“check deking boss” ir tiek į- 

Isivyravo, kad tik “pėdės” die- 
oj ateidavo pasiimti savo už- 

mbkestį, o jau apie darbą, tai 
jam nebuvo nei į galvą ir jis 
labai mažai kada stovėdavo 
prie laužoklio “breaker,” kad 
neleisti kompanijai imti nuo 
mainierių: be reikalo “dėką.” 
Tad mainieriai pradėjo pykti

“LAISVE”
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N

Kiek laiko atgal “Laisvėj” 
buvo rašyta, kad Legitts 
Creek kasyklos mainieriai iš
ėjo ant streiko prieš bosų per- 
didelį sauvališkumą ir buvo 
pažymėta, kad streikas ilgai 
nesitęs. Ir teisybė, kad mai- 
nie^gKLi, išstreikavę keturias 
dieWts, buvo nuvaryti atgal į 
darbą I Distrikto viršininkų 
be jokio laimėjimo. Distrikto 
prezidentas J. Boylanas labai 
aiškiai pasakė mainierių susi
rinkimui, kad mainieriai gali 
streikuot, jei nori, kad ir me
tus laiko,bet neprivers kompa
nija, kad su streikieriais taiky- 
tų» iki jie streikuos. Reiškia, 
Lewiso penkių metų kontrak
tas puikiai patarnauja anglių 
savininkams joti mainieriams 
ant sprando, kaip tik jiems pa
tinka, o jei mainieriai bando 
pasipriešinti, tai Lewiso paka
likai pakiša po nosia kontrak
tą ir liepia jį pildyti. Nors 
mainieriai ir pildo kontraktą, 
bet vis labiau ir labiau reiš
kiasi nepasitenkinimas eiliniuo
se Tvariuose Lewiso ir jo paka
likų vadovyste ir tik didžiau
sia bėda su mainieriais, kad 
jie dar vis nedrįsta, ko tai pri
sibijo, pasakyti tiems pardavi- 
kams, kad gana jau jūs mus 
vedžiojot už nosies, o dabar 
laukan iš mūsų tarpo!

• Pora savaičių tam atgal, buvo 
sujįrinkimas mainierių unijos 
lokalo 1052, į kurį narių atsi
lankė apie 300; tai buvo skait
lingas susirinkimas. Susirin
kusių mainierių tikslas buvo, 
kad nutarii daugiau nemokė
ti asesmentų. Bet, tur būt, lo- 
kajo valdyba tą gerai suuodė 
ir pasikvietė į talką Lewiso du 
pakalikus iš I Distrikto, kad 
apsaugoti Lewiso kišenių, ką 
pastarieji ir atliko labai pui
kiai. Kada mainieriai davė 
įnešimą susirinkimui, kad ne - 
mokėti daugiau asesmentų, tai 
lokalo pirmininkas atmetė, o 
tie du Lewiso agentai pradėjo 
mainierius griaudinti ir net 
gązdinti, kad jei jie nemokės 
asesmentų, tai jie bus visi rau
donieji ir neverti būti unijos 
nariais, o mainieriai, jiems at
sakydami, pradėjo švilpff ir 
šAkti iki sustabdė jų kalbas. 
Vienok, nedavė nutarti, kad 
nemokėti asesmentų, nors mai
nieriai grasino ir lokalo valdy
bai išmetimu iš viršininkystės. 
O reikia pažymėti, kad šis lo- 
kalas yra pilnai valdomas pa
čių bosų ir bosai stovi ryte 
prie kasyklos “šafto” ir kiek
vienam mainieriui pasako, kad 
jei tu nenori mokėti į uniją ir 
asesmentų, tai aš tave išvysiu 
iš darbo . Reiškia, mokėk ases- 
mentus arba eik iš darbo.

Ar ne puiki unija? O vis
gi dar yra kvailių, kurie tiki, 
kad Lewisas yra geriausias u- 
nijos vadas ir jis kada nors 
juos išvesiąs iš žemės Aigipto 
namu nevalios.
t Neperseniai lokalo 213 bu

vo rinkimai valdybos ir kada 
mainieriai norėjo išmesti Lew
iso pakalikus ir bosams parsi
davėlius iš valdybos, o į jų 
vieta išsirinkti doresnius žmo- 
ne^Ttai senieji ponai nei jokiu 
būdu neužleido iki net eiliniai 
nariai neparodė savo griežto 
užsispyrimo. Vėliaus net ir 
policiją pakvietė padaryti 
tvarką ir išsirinko sau lokalo 
valdybą tokią, kokią norėjo. 
Tas labai puiku, kad eiliniai 
nariai pradeda atbusti ir vesti: 
kovą prieš bosams parsidavė-' pas Smithą tarnaite ir žinanti, 
liūs lokalų viršininkus, bet kad už jį nesą geresnio žmo- 
dar būt šimtą kartų puikiau/gaus.
kad mainieriai pasielgtų pana-l Užpakalyje svetainės demo
nai ir su patim Lewisu ir jam 'kratai davė klausytojams už
duotu “kiką” i užpakalį ir pri-I kandžių ir po kaušą kitą išsi-

Spalių 7 d. per A.L.D.L.D. 
ir L.D.S.A. apskričius buvo su
rengtos prakalbos. Nors ir 
tinkamai buvo išgarsintos, ta- 
čiaus gražiam orui pasitaikius 
žmonės nenorėjo rinktis į sve
tainę ir tokiu būdu publikos 
nebuvo daug. Kalbėjo d. R. 
Mizara apie Amerikos darbi
ninkų padėjimą, apie pietų ša
lis ir Argentiną, kurioje jis gy
veno metus laiko. Prakalba 
buvo turininga, gyvais faktais 
nurodė, kaip maža turčių sau- 
jalė, pasigrobus šalies valdy
mo vairą ir visą turtą. į savo 
rankas, išnaudoja darbininkus 
visais galimais būdais, kad tik 
dar daugiau prisigrobus milio- 
nų dolerių. O su ištobulintais 
gaminimo produktų įrankiais 
pagaminama daug daugiau 
reikmenų, negu darbininkai jų 
reikalauja, todėl kapitalistai 
jieško rinkų savo tavorams iš
parduoti kitose šalyse. Kitų 
šalių kapitalistai daro tą patį. 
Vadinasi, neturėdami kapitali
stai kur išparduoti savo tavo
ms, turi varžytis už rinkas. 
To viso pasekmės—kapitalistai 
suruoš naują žmonių skerdy- 
nę-karą, kuris, be abejonės, 
bus tokis baisus, apiės kurį nei 
apsakyt dabar nėra galima, 
nes viskas yra tam rengiama 
patykom. Darbininkams ne
bėra kitos išeities, kaip tik or
ganizuotis prieš išnaudotojus 
ir karų ruošėjus. Todėl kal
bėtojas ragino darbininkus 
balsuoti šiais rinkimais už dar
bininkų kandidatus—Wm. Z. 
Foster ir B. Gitlow. Antroj 
dalyj kalbos nurodė, kaip sun
kiai prisieina lietuviams darbi
ninkams Argentinoj gyvenimą 
padaryti , ir kokias tenais jie 
turi organizacijas.

Padengimui lėšų aukų su
rinkta $6.31.
gi už paramą 
už apie du doleriu 
“Krikščionybė ir 
kai” ir kitų.

Spalių pradžioj 
darbininkiškų laikraščių skai
tytojų ir A.L.D.L.D. narių su
sirinkimą, kuriame visi prisi
žadėjo pajieškoti naujų skai
tytojų “Laisvei” ir kitiems. 
Jau teko girdėti, kad kai ku
rie mūs vajininkai padarė gra
žią pradžią. Tokius draugus 
reikia pagirti, kad nelaukia 
paskutinių dienų. Yra viltis, 
kad New Britaino draugai nei 
kiek neprasčiau pasirodys už 
kitas kolonijas. Todėl visi

780,000 Chesterfield 
yra kelyje prie Pietinio Ašigalio 

»u
Byrd Antarktine Ekspedi

cija
Išrinkti bandymu, kad paten

kinti daugumos skonį

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven 

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

Praugam Kanadiečiam

Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:

Pašauta Moteris Mirė
Jau rašiau, kad Jonas šipie- 

nis, susivaidijęs su savo broliu 
Juozu, netyčia pašovė savo se
serį, Marę Bujauskienę (Bes- 
ky). Minėta moteris spalių 
9 d. mirė Locust Mountain li- 
gonbutyj. Jai buvo peršauti

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

3120 Chatham Street
1 PHILADELPHIA, PA.

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

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. Zl IMS
110 EAST 164 ST., N. Y.

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po piety

Ls ' Pueblo, Col.— čia yra su 
laikytas Harry Devlin, Ka 
nados Kareivis. Buvo pa 
skelbta, kad- jis žuvo pašau 
liniam kare 1916 metais.



Puslapis Ketvirtas

TeE, Stagg 5043

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ NOTARY PUBLIC

INSURANCE

CLEVELAND, OHIO
STANKUS

W VBOKIC8

BALZAMUOTOJ

1023 MT. VERNON ST

VIENOS DIENOS UZDAR
LITTLE JULIUS SNEEZER

AUKOKITE Į

oh - wy 
CARS ?

AN® YOUR 
EARS’.

what’a yA 
WANT MA?

PIO MOU WASH YOUR FAC? 
ANO MAN05 DE FORE THE 
MUSIC TEACHER CAME?

WELL L WASHED THL 
ONE THAT WOULD (?E
NEXT TO HIM I

Julius-come back, 
HEftE.THLS very 
n MOMENT.’*--------

DIDŽIAJAI KOMUNISTINI 
RINKIMU KAMPANIJAI

nupiginimai 
keletą Mn 
išleisti.

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Musų Populiariškais Laivais

Aukas siųskite šiuo adresu:
ALEXANDER TRACHTENBERG, TRE^ 

National Election Campaign Commi 
43 East 125th Street, New York Cil

jum; L.D. S. A. 24 kp. rengia 
labai svarbią ir įdomią dakta
ro Kaškiaučiaus paskaitą te
moje : “Kūdikių maitinimas”, 
ši paskaita yra svarbi visiems, 
o ypatingai moterims. Taigi, 
ir rengiama tik del motery, 
Grdinos svetainėj, ketverge, 
spalių 18 d., .8 vai. vakare.

Komisijos Koresp.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

(Tąsa)
Jieškau “Vidurio” žmogaus

Buenos Aires labai didelis miestas. Vi
sokių. tautų ir kalbų miestas. Tai padau
gintas Babelonijos bokštas. Moterys datų 
giausiai namie laikomos. Vaikšto vyriš
kiai vieni. Geria be moteriškų, valgo be

DA'rinW

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną, ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkites-pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

DETROITO LlET/JViij IJARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lie tur sos apLLkos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
87411 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Mes jas taip išmokiname, kad kiekvie 
os mums turi atsakyti Uetovattl V 

FOTOGRAFISTt

Fotografuoju, Didinu ir Jfg® 
voju Visokiom fipalvdflt 

Paveikslo*
Studija atdara kiekvieną 4M 

nedeliomis nuo f :>• ryt* •’
K po pietį j 

Margarieta Valin^W 
Room 12 Weitzencorn^y^ 

PUBLIC SQUAlJj 
Wilkes-Barre, Pfe

gi randasi tie “Vidurio” žmonės? Pažvel
giau į savo užrašų knygutę ir suradau ad
resą: 445 Cerrito. Pasižiūrėjau į miesto 
žemlapį. Pribuvęs į vietą ir suradęs 445 
Cerrito, pamačiau iškabą: “Prancūzų Kny
gų Krautuvė”, čia buvo toji vieta.

Įėjus vidun, pamačiau sukrauta ant 
lentynų visokių ■ knygų ir laikraščių. Paga- 
liaus prisiartina prie manęs knygų parda
vėjai ir klausia, ko aš noriu. Apart jų. 
ten matėsi ir moteriškų. Permečiau akim 
knygų pardavėjus ir moteriškes. Nusipir
kau Currier de la Plata laikraštį. Pasiva
dinau pardavėją į šalį ir klausiu:

—“Ar tamsta esate savininkas šitos 
vietos? Gerai. Pribuvau čionai su ypa
tingais reikalais. Tamstos knygų krautu
vė yra vieta susitikimui francūzų baltosios 
vergijos agentų...

Kokia eksplozija! Aš josjačiaus tikė
jausi. Jis siuto piktumu. O aš jam:

—Nerūstaukit. Jūs esate jų paštinin
ku. Čia visi laiškai adresuojami, ir jie 
dažnai ateina jų pasiimti. Jei tamsta tiek 
daug nesikarščiuotum, tai aš pasakyčiu, 
kas esu. Ar nori?

—Gerai, eikim čia į kambarį.
Kambaryj kėdės nukrautos knygomis.
—Jūs, kaipo knygų pardavinėtojas, gal 

žinote, kad aš parašiau knygą apie Guiana 
ir Biribi (Francijos prasikaltėlių baudimo 
vietovės Šiaurinėj Afrikoj).

—Jie išpirko jas.
—Taigi! Jūs matot dabar, kad viskas 

gerai. Tas pare do, jog nesu slaptosios po
licijos agentas. Aš čia pribuvau susipažin
ti su “Viduriu”.

—Iš Paryžiaus?

, Šilką Audėją Streikas
Su spalių 10 diena prasidė

jo šilkų audėjų streikas. As
sociated Silk Workers unijos 
komitetas išleido ir išlipinėjo 
prie dirbtuvių sienų atsišauki
mus į šilko darbininkus, kad 
spalių 10 d., 10-tą valandą ry
te, visi taip vadinamo Broad 
Silk audėjai privalo sustabdy
ti stakles, pareikšdami darb
daviams streiką su reikalavi
mu : 8 valandų darbo dienos ir 
pakelti mokestį nuo 2 iki 5 
centų už mastą. Mat, paskuti
niuoju laiku didžiuma audėjų 
dirbo vietoje 44, net po 50 va
landų savaitėje, o daugelis 
mažose šapukėse dirbo net po 
12 vai. į dieną. Tačiaus taip 
vadinami džekariniai audėjai, 
dirbanti kaklaraiščius ir kito
kius įvairioms spalvoms bei ri- 
savonėms šilko audinius, dir
ba daugumoje po 8 valandas 
į dieną ir šiek-tiek geriau ap
mokami, todėl šiuomi kartu 
nėra šaukiami į streiką.

Paskelbtoj streiko dienoj 
sustabdė stakles arti 4,000 
darbininkų-ių ir demonstraty- 
viškai išėjo į kovos lauką— 
streiką. Bet tai dar toli gra
žu ne visi sustabdė stakles, 
kurie yra šaukiami į streiką. 

. Tačiaus, antrą ir trečią streiko 
dieną pasipylė minios darbi
ninkų, vyrų ir moterų, aplink 
dirbtuves ant pikietų lainės ir 
daugelį dirbančiųjų ištraukė į 
kovos lauką! |

šisai paiersoniečių šilkų; 
audėjų streikas turi būt laimė
tas, nes jeigu šį streiką pra
laimėsime, tai patersoniečiai 
audėjai bus priversti dirbti po 
10 vai. į dieną ir duos uždirb
ti po $15.00 į savaitę.

Todėl šventa pareiga kiek
vieno darbininko-ės susiburti į 
uniją—Associated Silk Work
ers ir tvirtai, solidariškai ko
voti iki pergalės, iki mūsų lai
mėjimui !

Tačiaus, reikia pažymėti, | 
kad streikas vos dar tik prasi-'; 
dėjo, bet jau miesto “sargai” Į 
laksto gatvėmis, stovi prie! 
dirbtuvių durų ir neduoda į 
'streikieriams ramiai pikietuo-i 
ti tas dirbtuves, kuriose, gid 
būt, yra audėjai pasiryžę su
laužyti šį streiką? Ir reikia 
tikėtis, kad už dienos kitos ra
miems streikieriams — pikie- 
tuotojams, buržuaziniai “sar
gai” pradės lazdomis galvas 
daužyti ir grūsti į kalėjimą, 
kaip kad buvo daroma 1924 
metais su Patersono šilkų | 
strėikieriais. . . Tai bus dar 
vienas pavyzd is ir aiškus pri- 
parodymas darbininkams, kaip 
kapitalistiniai, buržuaziniai 
“sargai” gailisi ir “myli” dar
bininkus. Tačiaus darbininkai 
bijosi ir nemato reikalo kal
bėti bei atiduoti savo balsą už 
Darbininkų Partijos žmones, 
pastatytus kandidatais į šios 
šalies valdžios vairą. . .

Kada cleveiąndiečiai įsisma 
gina dirbti, tai dirba visi is 
peties. Štai, vajaus mėnesyje 
be kitų darbų, surištų su va

šią SV. 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y.

■ ■ .............."Bry]
Praktikos pamokos išardyt, sui 
syt ir sudėt visokius motorus^ 
apie elektrą, važiavimą ant V 
kių kainų mašinų ir ant Fo| 
Pilnas kursas šoferio-Meęhan 
kur vedą lietuvių ir anglų ka 
gerai žinomas ir per 16 meto 
tvres instruktorius L. T1KNE 
CIUS. Mokykla atdara nuo 9 j 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki j

NEW YORK AUTO SCHC 
228—2nd Avė., cor. 14th

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
K Kubuose, ant 

John Naujokas Ralių ir Štoruose 
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystes draugų 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau 
site cigarą, J 
jog rūkydamas džiaugsies, 
cigarai .garantuojami. C i g:

siunčiame ant pareikalaw«M 
kitus miestus biznieriam^* 
tiškiems žmonėms, daug ' 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, štoruose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

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

—Kaip tamsta galėjai žinoti, kad aš 
čia esu?

—Labai lengvai. Vakar aš buvau poli
cijos nuovadoj. Viršininkas, tarpe mūs

VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savą kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai "kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
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.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
jna), 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. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Phoiifti Poplar 7544

ADOLFAS F

Abu nusijuokėme.
—Tie vyriškiai, kurių aš noriu matyt, 

čia užeina. Jie vadinasi: Andre Flag, Vin
cente Negro ir Pedro Lassalle.

Pardavinėtojas padavė man šmotelį 
popieros ir aš sėdęs parašiau:

“Senor:
“Jei jūs draugas, Laurent Vigier, ku

ris vadinasi Elegante, išpildė savo prižadą, 
tai jūs žinote, kas aš esu ir ką čia veikiu. 
Gal būt kad jo laiškas jūs dar nepasiekė: 
tuomet Cerrito knygų pardavinėtojas pa
sakius apie mane. . Mano uždaviniu yra 
studijuoti baltąją vergiją
Tai galėsiu padaryti tik įeidamas į jūs tar-‘ 
pą. Ar jūs galite mane ten rekomenduo-, 
ti? Aš tikiu, kad padarysite tai niekam' 
nežinant. Jūs draugas Vigier sakė man; 
Paryžiuje: “Jis padarys jums viską, ką aš j 
galėčiau padaryti.” Pasitikiu, kad jūs tuoj ; 
su manim susitiksite. Mano adresas: Ho-!

Pranešu visiem savo koštom 
ir pažįstamiem, kad ai atiU 
šokį darbą apdraudos 
ir nuo visokių nelaimių, t« 
tomobilius inžiūrinu ir taip 
Atlieku darbą kuopuikiaui 
teisingiausiai. .Meldžiu atsil 
su viršminėtais reikalais, o" 
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVAL
(DO BROW)

180 Grand SU Brooklyn/ 
Telephone: Stagg 884

—Apie 200 pesų,
—Nepakanka. Čia va dar penki šim

tai. Galėsit sykiu išleisti. Grįžkit Miha- 
novičiaus laivu rytoj naktį; Gerai apsižiū- 
rėkit Montevideo mieste. Būkit atsargios.

—Gerai.
—Jei atsitiktų kokis nesusipratimas, 

nueik pas Juan ei Marme'n. Bet nieks ne
atsitiks. Dabar pabučiuok mane.

Ji pabučiavo.
Vakabana, Kuris Vadinosi Mūru

Parašiau kitą laišką, jieškodamas “Vi
jos veikimą, dūrio” žmonių. Vieną dieną viešbučio sa

vininkas pranešė, kad man išėjus buvo at
vykęs tūlas asmuo^ manęs jieškoti. Vėliau 
pašaukia mane prie telefono, per kurį Va
kabana pranešė man, kad jis greit pribus 
ir man užfundys.

Greit jis pribuvo puikiame Packard 
automobiliu j. Gerai apsitaisęs. Atsargiai 
pažvelgė į mane. Nusiėmė kepurę ir tarė: 

—Senjor London?
—Tamsta kas—Vakabana esate?
—Tas pats. Pasirengęs jums patar

nauti.
Uniformuotas šoferis laike atidaręs au- 

tomobiliaus duris. Sėdomes. Mano pir
mieji žodžiai galėjo būti tik klausimu:

—Tamsta esi Vakabana, kuris kadaise 
vadinosi Mūru?

Jis patvirtino tai rankos mostelėjimu,

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas dej visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

res.
Iš ten nuėjau į Bar Ideal, esantį ant 

Corrientes ir Libertad gatvių kampo. Kiek
vienas svečias užsiėmė gėrimu. Ne jų 
troškulys mane stebino, ale Lucijonas Kar
ietas, su kuriuo sykiu atvykau laivu. Jis 
ten manęs laukė.

—Parodysiu jums vieną sceną iš balto
sios vergijos vaidmens. Palikau tą mer
gaitę, kaip- jūs žinote, Montevideoj. Da
bar turiu ją parsigabenti į Buenos Aires u ir tarė 
mano moteris važiuos ten ir parsiveš.

—Bet jiedvi susipjaus.
Jis ramino mane.
Argi jūs moterys nėra pavydžios
—Truputį. Bet aš priklausau prie šnekant, geras žmogus.

“Vidurio” ir todėl žinau, kaip jas išmiklin-i (Daugiau bus)

cigarų viršminėtais 
i- 

kuris visiems patinka, 
Mūsų

vnur j 
gi va- 
nažai,

Kokius ryšius darbo un 
turi su valdžia Sovietu 
goję? Kodėl ten kaim 
kyla darbininkų algos, o g] 
nimo reikmenų kainos ptf 
Ar žinote, kad Soviet^S< 

į goję ilgiausia darbo 1 
7 valandos? O gal 
jums bus naujiena, kad j 
sveikatai pavojingesnių dq 
darbininkai dirba tik 5 i 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad 
je privatiniai bizniai-JKLš 
tuoja, o darbininkų koopį 
tyvai kyla, kaip ant mieli 

Apie tą viską plačiai ai 
soma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSUO 

arbią knygutę g4 
centų. Kas 
kopijų, duos

nam atsitikime
“taip, mano mielas vyreli.”

Jis man parodė Tumaniutes paveiks
lą, prisegtą prie t. v. cedula de indentidad 
(asmenybės liudijimas), kurio reikalauja 
Argentinos valdžia ir kuris tik Argentinoj 
išduodamas. Ant dokumento buvo pridė
ta merginos pirštų antspauda.

—Kaip tas gali būti: mergina dar vis 
' Uruguajuj, o jūs jau turite jos dokumen
tus, darytus Argentinoj?

—Turime šiek tiek įtakos...
—Bet kaip yra su pirštų antspauda?
Vienos pirštai taip jau geri, kaip ir 

antros. Eikim į mano namus. Mano mo
teris apie tai dar nieko nežino ir ji turi 
ruoštis. Aš siunčiu ją į Montevideą šį va
karą Mihanovičiaus laivu.

Palermo yra puiki vieta: ten buvo jo 
namai. Vienspalviniai namai Buenos Ai
rėje užimami tik viena moteriške (prosti
tute) jos tarnaite, kuri turi būti ne mažiau 
45 metų amžiaus.

Jis paskambino ir durys atsidarė:
—Kur randasi senjora?
—Užimta.
—Pasakyk, kad pasiskubintų.
Įėjome į valgomąjį.
—Dar vyriškiai tebelaukia—sake tar

naitė.
—Pasiųsk juos lauk.
—Gerai, kalbėjo įeinanti kambarin po

nia .Karletinę, kurios ploščius buvo atlapas 
—ar tai tu veji laukan klijentus?

—Čia yra mano kelionės draugas—kal
bėjo Lucijonas, perstatydamas mane. Prieš 
mane stovėjo moteriške, kuri uždirbo jam 
dvyliką tūkstančių frankų; paprasto didu
mo moteriškė.—Skubėk, rengkis. Turi va
žiuoti į Montevideą kuoveikiausiai.

—O kaip mano biznis?
—Aš gausiu kitą.\
—Bet gauk gerą, nes by kokią paėmus, 

atšaldys klijentus.
—Skubėk, ruoškis!
—Gerai, brangusis.
Ji greitai apsirengė, ir mes tuoj buvom 

automobiliu j.
—Tai aš turiu ją čia parvežti?—klausė 

moteriške.
—Taip. Rasi ją viešbuty j Solis. Čia 

va jos asmens dokumentai. Kiek turi pi
nigų?

NEW T6RK, ALBERT BAILIU 
ETAMBUR0. DEUTSCKLANOt 

RESOLUTE, F.HEJJANCEs 
CLEVELAND, 

WKSTFHALKA, XMURRNGIA

COlTlO Iš New Yorko j 
T^^*-^Kauną ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA
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NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliai* ir
Utarninkais

PIRTIS

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Druiis, 321 Bond St.

turi pri-
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DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRCSEIKA, Pirruininkns J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. T.
IO. BACHES, Iždininkas, Box 35J, Union Co., Union, N. J.

DRAUGO A. BIMBOS 
MARŠRUTAS

Vietose:
“Vilnies

III.

tinę konferencija įvyks nedė- 
lioj, 28 d. spalių, 
tainėj, Chicago, 
ryte.

Kiekviena A.
kuopa turi išrinkti delegatus I

j į konferenciją ir rinkimai yra Į 
po senovei—vienas nuo kuo-
pos ir paskui nuo 
dešimties narių po

109 Cress St., Carnegie, Pa.
Ižd. J. JASADAVIČIUS,

538—3rd Ave., Parnassus, Pa.
Iždo Globėjai:

JOS. TAUROZAS,
31 W. Main St., Carnegie, Pa.

J. GIRSZTOFF,
524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

J. ČIRV1NCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

VIENYBES DRAUGYSTE, /Nutūrimu RAšt. V. J. GERAĖTAUS-
MONTELLO, MASS. I KAS. 1946 Sharon Ave.

Iždininkas A. VĖGELA, (
7715 Dayton Ave.

Iždo globėjai: E. Vėgėlienę ir J. 
i Kašelionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
ncdėldienį kiekvieno menesio, 3 vai. 
po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
IJetuvių Svetainėj.

Kalbės Sakančiose 
Lapkričio 11 d, 

koncerte. 
Lapkr. 12—Harvey,

13— Waukegan, Ill.
14— Kenosha, Wis.

15— Roseland, 111.
16— Indiana Harbor, 

" Ind.
17— W. Pullman, Ill.
18— Rockford, 111., va

kare.
18— De Kalb, 111., po 

pietų.
19— West Side, Chica- 

goje.
20— Bridge porte, Chi-
21— North Side, Chi- 

cagoje.
22— Brighton Parke, 

Chicagoje.
23— Cicero, 111.
24— Chicago Heights, 

111.
Todėl viršminėtose vietose

A.L.D.L.D. kuopos turi rengtisI rite pasidarbuoti vajaus mė- 
prie d. Bimbos prakalbų. Kur ! 
yra L. D. S. A. kuopos, ten 
rengkite bendrai. Kuopos tu
ri pasidaryti apgarsinimus ir 
visas išlaidas padengti. 

Bendras Komitetas.

Magazine St.,
Penn Avenuc,

A.L.D.L.D. 1 Apskričio me-

No. 37 tilpo S.L. 
A. antro bertainio, t. y., bal., 
geg. ir birž. mėn. atskaitos.

kiekvienos 
vieną de-

E. 74th

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover • St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 
Kasos 

A.
J.
M.

Maršalka F. Sawlenas, 
20 Faxon St. 
Mass.

Arthur St.
globėjai:
Amsėjus, 129 Ames St.

Povilaitis, 222 Ames St.
Jazukevičia, .153 Ames St.

Visi Montello,

Kuopos valdyba 
rengti raportą iš kuopos veiki
mo praeitų mėnesių ir rapor
tas turi būti raštiškai sutvar
kytas trumpai, kad jis tiktų 
į spaudą.

šioj konferencijoj bus rin
kimai Pildomojo Komiteto, ir 
nauji planai mūsų veikimo se
kančiam sezonui.

Kiekviena kuopa turi ap
svarstyti konferencijos reika
lus ir matant trūkumą kokia
me nors klausime, reikia duoti 
įnešimus bei pataisymus į kon
ferenciją.

Taipgi kiekviena kuopa tu-

nesį gauti naujų narių į orga
nizaciją, ba šiais ' metais yra 
išleistos geros knygos, kurias 
parodžius nariui, nesunku 
bus jį pritraukti prie kuopos.

3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

sakė jis. “Nebuvo kam 
revoliucijos vesti. Durnai ji
nai buvo ir pradėta. Parapi- 
jonai supyko ant kun. Miluko 
ir sukilo prieš ji. ; ;Bet koks 
jų buvo tikslas? Ogi vieton

, .. T> ... M i tiko gauti kita tokį mulkin-Man buvus praeitame Balti- . . / TT. ... Z_. f .. v ,, . toja. Uz tai ir išėjo piks. . .morėj seime yra žinoma ir sei
mo programoje yra, kad J. 
Pronskus buvo delegatu nuo 
358 kuopos neva iš Shrewsbu
ry, Mass (Kas yra' Worceste- 
rio priemiesčiu, o Pronskus 
gyveno Bostone prie “Sanda
ros”). Ir dabar, kaip minė
jau, bertaininėje atskaitoje per 
visus tris mėnesius tos kuopos 
jeigu nėra nei cento, o seimas 
buvo birželio mėn. Taipgi nė
ra kuopų sekretorių adresų su
rašė tos kuopos numerio. Ar 
bereikia aiškesnio įrodymo, 
kad praeitame S. L. A. seime 
buvo neteisėtų delegatų priva
ryta. Lai dabar visi S.L.A. 
nariai žino, kad “Laisves” re
porteris teisybę rašė iš seimo, 
vienok prez. Gegužis 
išmesti 
be galo bjauri politika vyrau
ja S. L. A. viršūnėse .

S. L. A. Narys ir Delegatas, prieš

norėjo 
iš seimo ir tiek. Tai

LAISVĖS” REPORTERIO
KUR1J0ZAI

KUNIGO MILUKO 
PARAPIJONŲ REVOLIUCI
JA GALUTINAI 
NUMALŠINTA

Reporteris atsiminė, J 
kadaise kun. Miluko parapijo- 
nai buvo sukėlę didelę revo
liuciją. Jie žadėjo tą 
“kavalierių ” iškrapštyti

Vilnies” sve-j a.p.l.a. KUOPŲ ANTRAŠAI
III., 10 vai. i

i Kp. Sekr. antrašas.
į 2—K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 

Pittsburgh, Pa.
3— J. Čirvinkas, 230

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 

Pittsburgh, Pa.
6— M. E. Custeriene, 

St., Cleveland, O.
7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 

Blvd., Pittsburgh, Pa.
•8—W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.
9—U. Načajienė, 1722 Kenneth Ave., 

Arnold, Pa.
10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 

Ave., Chicago Heights, Ill.
11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin

leyville, Pa.
12— J. Kinderis, 439 Maplewood 

Ave., Ambridge, Pa.
13— Wm.. Urbon, R. F. D. No. 42, 

Rices Landing, Pa'.
North Bracldock, Pa. į

300 Todd St.,!

Už tai ir išėjo pikš. . .
“Bet trūkšmo jie sukėlė ne

mažai,” pastebėjau aš savo pa
sakoriui.

“Sukėlė, tiesa, ale niekas iš 
to neišėjo,” jis tęsė toliau. 
“Pasirodė, kad Miluko parapi- 
jonai bego nuo vilko, o užbė
go ant meškos.”

“Kaip tai?”
Dalykas tame. Jie manė, 

kad vyskupas išklausys jų bal
so ir išvys laukan iš Maspetho 
neklaužadą Miluką. Bet tu ži
nai, kiek vyskupai tepaiso ne
laimingų parapijonų.”

“Tai vyskupas parapijonų 
reikalavimo neišpildė?” klau
siau jo.

“Neišpildė! 
neišpildė, 
giedojo, 
komitetas 
vyskupą

žinoma, kad 
Ir dar ką jis už- 
Kada parapijonų 

keliais nukako pas 
ir sudėjo skundus 

kun. Miluką ir prašė, 
kad jį išvarytų iš Maspetho, 
tai vyskupas beveik iš proto

1 išsikraustė. Jis gvolto sušuko-- 
- Jūs bolševikai, jūs bedieviai, 
jūs zladziejai. . . Ir visokiais 
kitokiais vardais apkrikštijo 
sukilusius parapijonus. Dar 
gerai, kad komitetui lazda 
kailio neišvanojo. Jis galėjo 

' tą padaryti...”
“Tai taip ir pasibaigė para- 

kad pijonų revoliucija?”
“Taip ir pasibaigė, 

pijonuose kilo sumišimas.
Para-

Ne-
seną bežinojo žmonelės ką daryti, 

iš į Dar “ atlaikė kelius susirinki- 
Maspotho su visomis jo šakni- lmus. Vieni sugrįžo po Milu

ko sparnu, o kiti ir šiandien jį 
tebekeikia ir su dievu pasi
matyti važiuoja Brooklynan 
pas kitus dievo agentus.”

“O ką dabar daro kun. Mi-

mis. Todėl man rūpėjo suži
noti, kur dingo tie revoliucio
nieriai ir kaip tas jų baisus 
sukilimas pasibaigė. Jūsų ge
ras reporteris yra laimingas ( 
žmogus. Jam pasisekė turėti! lukas " 
interviu su Miluko parapijonų “Hm... 
artimu žmogum, kuris dalykus j Dabar neturiu 
išdėste^baip aiškiai, kaip ant 
delno.

Revoliucija tapo sukriušin-

čia kita pasaka, 
laiko. Kitą 

kartą, jei norėsi, apie tai su
teiksiu visas ipformacijas.”

LIETUVIS GRABORIUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY '

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel.. So. Boston 0304 W.

CLIFFSIDE, N. J.
Trečiadienį, spalių 17 

vakare, M. Mažeikos svetai
nėj, įvyks Darbininkų (Komu
nistų) Partijos narių susirin
kimas. Visi darbiečiai būti
nai ateikite į, susirinkimą. Tu
rime svarbių reikalų.

Darbietis.

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirm. IG. V, SAVUKAITIS,
P. O. Box 262. Cuddy, Pa.

Vice-Pirn). K. URMONAS,.
14^5 Western Ave., N. S. Pitts
burgh, Pa.

I Sekr. J. GATAVECKAS,

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ i 

DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.I
Į Del 1928 m.
Pirm. M. Seliokas, 288 Maple Ave. 
Viee-Pirm. O. Giraitienė, 481 Summit 
St.; Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 4811 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, I

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba
7 Seymour A ve., W. Hartford; Ižd. A.

, Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka
j J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo
; Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas [ 
2-rą ketvergą kožnd menesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
_ Oregon 5136
_ Main 9669

Bcll_____
Kcystonc-D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

VIRŠININKŲ ADRESAI 
BAYONNE, N. J.

Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-ph'in. A. Bočis, 68 W. JOth St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Kukaitis, 330 Broadway. 
Kasos globojai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St. 

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21 st St.
Visi Bayonne, N. J.

Susirinkimai atsibūna seredomis po 
pirmam kožno menesio, Wm. Ruzgiu 
salėje. 26 E. 21 st St., Bayonne, N. J.
BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON

TELLO, MASS., VALDYBA:
Pirm. Elzbieta Beniulicnė, 90 Porter 

Ave., Montello, Mass.
Pirm. Pag. Ona Turskienė, 79 Vine 

St., Montello, Mass.
Fin. Rašt. Kazimiera Čereškienė, 37 

Lansdowne St., Montello, Mass.
Prot. Rašt. Teodora žižiene, 673 N. 

Main St., Montello, Mass.
Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 

Montello, Mass.
Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 

Ames St., Montello, Mass.
Kasos Apiekūnai;

Kleofasa Sireikiene, 8 Holbrook Ave., 
Montello, Mass.

Vladislava Baroniene, 722 N. Mon
tello St., Montello, Mass.

Viktorija Bartkiene, 58 Trout St., 
Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS, 

7148 ’’McKenzy 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ, 

i 2739 Carson
Fin. Sekr. J. OVERAITIS, 

4689 Brandon

1
| 14—R. BenįuŠi?, 911 Jones Avenue,

; 15—P Kavaliauskas, 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K. 
Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 
E. Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 
Va.

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts
town, Pa.

21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 
Westernport, Md.

22— P. Cibulskis, * 7042 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 
Thomas, W. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 
Youngstown, O.

25— V. Peža, 242 So. Division 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 
noy Ave., Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, 
Ill.

28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 
W. Va.

29— J. Carvalles, Box 2, 
Pa.

30— J. Leonaitis, 107 N.
Benton, Ill.

32— P. Klova, 133 So.
. Easton, Pa.

33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave?, Grand . Rapids, Mich.

34— J. Audiejatis, Box 113, Royal
ton, Ill.

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ill.

37— L. Aimanas, P. O. Box 568, 
Castle Shannon, Pa.

38— B. Yuškauskas, Box 253, West 
Frankfort, 111.

39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., 
Collinsville, Ill.

40— A., Kirtikliene, 
Akron, O. ’ J

41— J. Guzevičicnė, 
Ill.

42— F. Miller, Box

128,
St.,
St.,

Box 400, Benld,

264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

Saginaw, Mich. 1
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 

III.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O.

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 1445 Western | 

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply

mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal

sted St., Chicago, Ill.

Pirm.—Jonas Druiis, 321 Bond 
Vice-Pirm.—Juozas Krukauskis,

300 First St. >
Protokolu Ras.—B. Burkauskis,

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

163 E. Jersey St.
Iždo Globėjai— M. -Gedminienė,

111 Court St., ir
St. Morkis, 321 Bond 

Nauji: Ras. Orga.—M. Zabrauskienė,
274 Sencond St.

Draugystės korespondentas — Ant. 
Grigutis, R. F. D. No. >2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena,

259 Broadway 
jums iš olselio vaistinės.

TĖISYRėS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. B. Daucenskas, 1552—10th 

Avė., Ė. Moline,; III.
Vice-pirm. ,Ą. Milius, 1512—llth 

Avė., Ū. Moline, III.
Prot. sekr. A. Trepkus, 349—10th 

St., Moline, III.
Firi, sekr. K. Shimkus, 135—36th St., 

Moline, III.
Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 

Avė., Moline, ,111.
Iždo globėjai:

A. Mitusevičia, 349—9th St., Mo
line, III. . ,

J. Verikas, 350—9th St., Moline, 
III.

Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 
Moline, III.

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ
Pricšfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Eodgers, 312 Orgon

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta-' 
tion). > ■ ,

Prot. sekr. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave.,. Carnegie, Pa,-

Fin. sekr. R. P.cniušis, 911 Jonės 
A,ve., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant atikas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininkę var
iu, o siųskite finansų sėrk$toriui.— 
E. K. fi.

Ave.

Ave.

Ave.

fiV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, ;9 
Burton St.; Užrašų Raštjn. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rast. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi
čių, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

RASIKAS,

DETROIT, RUCH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-Tfi 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er /Yve.

Vice-prez. A. JKRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Tari mų raštini nkas
R.R. 9, Box 117.

Fin. rast. A. GARBANAUSKAS, 432 
— 11 th St.

Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 
NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. I 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave. !

Iždininkas D. KRASNAUSKAS. 1568
Trustisai: A. B. šATKUS, J. URBO- 

Quarry Avė.
N A S, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna I 

kas antrą utarninką kiekvieną mėne
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave.

1 Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas
I NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

' Kep it>ilit’v o

Varpas Bakery, 54 Maajer Si., Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS. Ravininkas Telonhona Stagar C588

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybe ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
centų.

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 
Čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie- 
tos 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 susirinkime ir susirinkimėlyj laike 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybe ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip, pat, kur/ga- 
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės/susipažįs- 
ta su bažnyčios role klasių kovoje.

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

AMERICAN 
AUTO SCHOOL 

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ii* turite amatą, visvien verta žinoti ir 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 City

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
JKa* yra Žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo Baito 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

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

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

Vardas
No____

Miestas
Miestas

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki CA FamHi JūAlIul. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. v v UvUlŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeri*

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandenin . 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS .VELTUI
Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiška* ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui katnbarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu* 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,'

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. T. :
Telefonas: Pulaski 1090
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PAJ1EŠKOJIMAI

J. LEVANDA!JSKAS

REIKALAVIMAI
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PRANEŠIMAI Iš KITUR

rinkimų. Kompanija jau

TAI BUS VAKARIENĖ, 
KURI VISIEMS PATIKS

PILNAI VYKĘS 
VAKARĖLIS

NAUJAGIMIS “KŪDIKIS” 
PIESTU ŠOKSTA

ok- 
la- 
jos

lyriečiai! 
yra svar-

Mes su-

at-
21

Praėjusį sekmadienį 
vės” svetainėje, įvyko 

. Tai

j IŠKILMĖ ATIDARYMUI 
BROOKLYNO DARBININKŲ 
CENTRO

Tel., Triangle 1450 ’ i

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Jos sudaina- 
visai gerai.

“FARES” PAKĖLIMO 
KLAUSIMAS ATSIDŪRĖ 
WASHINGTONE

GRABORIUS
(Undertaker)

“Aida.” 
dairieles

REIKALINGA VYRŲ IR MOTERŲ

Dirbt prie avelių žarnų. Geras, 
pastovus darbas. Gerai apmokamas. 
Drodel Company, 336 JohsOn Avė., 
Brooklyn, netoli 
kite naują '14th 
Wilson Avenue 
liamsburg tilto,

PASIRANDAVOJA 2 nefęmišiuoti 
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. Išlipt reikia ant Van 
Sicklen stoties. ' ( 245-247)

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo įa^resu:

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

White Street. Paim- 
Street subway arba 
gatvekarį nuo Wil- 
iki vietos.

, . (246-251)

žiai pasišokti,^ išgirsti gražios , 
prograjnos ir t< , Ų Tai ko [ 
daugiau reikią ? , Niek,o, tik 
būkite visi mūsų '

Rengėjai.

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

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

Telephone, Greenpoint 2320

J.. GARŠVA

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.

Tel. Lackawanna 21M

Otto Meyer, M. D 
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY, , 

.. į Ofiso Valandos: » 
, Nuo 10 ryto iki i P° pietą 

Nuo 6 Iki 8 .vakarais 
Nedaliomis huo 11 ryto iki T 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

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

i Pranešimas 
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shopo 
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Augščiausias Teismas pradėjo 83‘ k va‘karSli;.
------x..x. xt-— interbo-

kuo skaitlingiausiai- at-

Rengėjai. 
.(247-9)

Puslapis Šeštas

Brook-

ga-

Dvi didelės iškilmės ir

Šeštadienį, 20 d. spalių,

IŠ KOMUNISTINIŲ 
LAPELIU DALINIMO

metų 
visą

DVI DIENAS IŠGULĖJO 
SU NEGYVA PAČIA

R

BĮ

o
<■>4

PRISIRUOŠIMAS PRIE 
RUSŲ REVOLIUCIJOS 
PAMINĖJIMO

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, i kokią didelę vertę Lietuvoje tun 
sį žolės, šaknys ir kitokie naminiai 

igiaist naminiais vaistais gydo beveik 
ėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

25cĮ 50c, 75c, SLOP ir1.už daugiau.

amo;

Seneso plokščiuldų 
šalmėčių

čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių Mėlynių uogų
Dzingelių ' Našlelių
Dagilių , Puplaiški
Debesim ; Parušanijos ir
Garstyčių^ į daugybę kitokių

VIETOS ŽINIOS
guzikučius del septynių centų Lauksime jų pasirodymo daž- 
“farės” atšiliejus ir ji- nai mūsų parengimuose, < Po 
nai žino, kad teismuose lai- jų dainavo visiems brooklynie- 
mėš. I čiams gerai žinomi solistai—

A. Velička ir L. Kavaliauskiū- 
tė. Jiedu savo solus irgi gra
žiai atliko. Pirmininkas d. V. 
Bovinas trumpai paaiškino 
apie S.L.A. ir ragino nepri-

“fares” atšiliejus ir

NEW YORKO CHINIEČIAI 
VĖL ŽUDOSI

JI
, . „ , t CLIFĘSIDĘ, N. J,
; šią seredą, 17 d.1 spalių, 8 vai. va
kare, M. Mažeikos svetainėje įvyks 
darbiečių susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime, nes 
bus svarbių reikalų.

Sbkretorius.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Pereitą sekmadienį 
]yne ir visoj Amerikoj buvo 
dalinama Darbininkų (Komu
nistų) Partijos rinkimų lape
liai “Kodėl kiekvienas darbi
ninkas privalo balsuoti už ko
munistų kandidatus.” Brook- 
lyne tapo išdalinta apie 15,-1 
000. |

Daug draugų dalyvavo da
linime, bet gera dalis visai ne
pasirodė atlikti savo komunis
tines pareigas. Buvo laišku 
prąnešta, kad visi turi ateiti 
lapelių dalinti. Taip pat bu
vo sakyta, kad tie, kurie be 
rimtos priežasties nedalyvaus 
lapelių dalinime, bus discipli
nuojami. Tačiau, kai kurie 
draugai į tai nekreipė atydos. 
Jie mano, kad partijos komi
tetas tik juokus daro. Tai la
bai negerai. Partija priversta Į susįs 
daryti griežtus žingsnius prieš kvartetas 
tokius draugus.
• Visi, kurie nebuvo lapelių centai ypatai.
dalinti pereitą sekmadienį, tu-Į gauti pas Darbininkų Partijos 
ri ateit ketvirtadienį, spalių ! nari1]S
18 d., Į Sekcijos VI Pild. Ko-!"8"1"' 
miteto susirinkimą pasiaiškin
ti. Susirinkimas prasidės ly
giai 8 vai. vakare, partijos 
naujoj buveinėj, 56 Manhat
tan Avė. Neatėjus pasiaiškin
ti, reikš prisipažinimą kaltu, 
tai yra, kad ‘draugas tiksliai ir 
sąmoningai sulaužė sekcijos 
komiteto tarimą ir instrukci
jas. Be jokių ceremonijų toks 
narys bus disciplinuojamas.

A. Bimba, 
Sekcijos VI Organizatorius.

IŠ SO. BROOKLYNO 
PADANGĖS

John F. Feeney, 38 
amžiaus, išgirtuokliavęs 
savaitę, pagaliaus atsibudo ir 
prie šono lovoje rado savo 
žmoną Margarietą negyvą. 
Tuojaus pranešė policijai. Pri
buvo policija ir gydytojas. Dr. 
Marvin ištyrė moteriškės la
voną ir pareiškė, kad jinai mi
rų^ dvi dienos tam atgal.

Policija tuojaus suareštavo 
Feeney ir kaltina nužudyme 
savo pačios. Po nuodugnaus 
lavono ištyrimo, paaiškės, 
kaip nelaiminga moteriškė 
vo galą.

(§eštadienį, 20 d. spalių, So. 
Brooklyno ir apielinkės lietu
viai turės nepaprastą iškilmę, 
kurią jiems surengs A.L.D.L. 
D. 147 kuopa. Tą dieną bus 
sulošta viena juokingiausių ko
medijų “Piršlybos.” Ją suloš 
Brooklyno lošėjai-mėgėjai. Jie 
tą veikalą jau lošė keliose ko
lonijose ir visur publika pil
nai pasitenkino. Todėl ir vie
tos publika bus pilnai paten
kinta. Antras dalykas, tą patį 
vakarą pasirodys Aido Choras 
ir jis palinksmins visus surin
kusius. Na, ar žinote, kiek už 
tai jums reikės užsimokėti ? 
Nagi tik 50 centų. Pasižiūrė
ję lošėjų, pasiklausę Aido Cho- 
fro dainų, paskui galėsite links
mai pasišokti, nes šokiams bus 
puiki muzika. « *

Xodel visi ir visos prisireng- 
kite prie to vakaro ir daly
vaukite tame parengime.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Pasistengkite būti laiku, nes 
programa bus ilga, todėl rei
kės laiku pradėti. Svetainė 
visiems gerai žinoma—Colum
biaį-Hali, 736—3rd Avė., kam
pas 24-tos gatvės.

V. J.

. ___ ____ du
dideli susirinkimai sujungta į 
vieną milžinišką demonstraci
ją, kuri įvyks lapkričio 4 d. 
Madison Sq. Garden svetainėj.

bus paminėjimas vienuoli- 
metų rusų revoliucijos su

kaktuvių ir masinis susirinki- 
Darbįninkų (Komunistų) 
jos rinkimų viri auš. Kal-i. 
partijos ikandfcĮathi—dd«

Ateinantį šeštadienį, spalių 
20 d., vakare, yra ruošiama 
labai didelė iškilmė atidary-( 
mui Brooklyno Darbininkų 
Centro. Ją rengia Darbininkų 
(Komunistų) Partijos šešta 
sekcija. Tai bus mūsų revoliu-

I cinės partijos nauja buveinė ir 
susirinkimų vieta daugelio 
progresyviškų organizacijų.

Ta vieta randasį po num. 56 
Manhattan Avė., už poros blo
kų nuo Broadway. , Ne tik 
komunistai, bet jų simpatiza- 
t,oriai ir visi lietuviai darbinin
kai, kurie nori paremti darbi
ninkišką judėjimą, privalo da
lyvauti šitoj iškilmėje. Bus 
graži dainų ir muzikos pro
grama, taip pat trumpos pra- 
kalbėlės. Dainuos mūsų gar-

i Lyros Choro dvieilis 
........ _„.J “Ufa.”

Įžanga labai žema, tik 35 
Tikietus galite

Apie Aušros Chorą
Aš manau, kad nebus 

šalį parašyti keletą eilučių 
apie Aušros Chorą. Kaip jau 
choro nariams žinoma, mes 
chorą atleidome tik vasari
niam sezonui, o dabar jau ar
tinasi žiema, tačiaus mūsų dai
nininkai vis dar tebelaiko va- 
kacijas.1 Laikas, draugučiai, 
pamislyt ir tart žodis, ką turi
me daryti su choru. Turime 
pradėt darbą, arba visai pa
miršti.

Mes turėtume chorą atgai
vinti ir sutraukti į jį visą vie
tos jaunuomenę ir visus tuos, 
kurie' nori prisidėti prie mū
sų J Ch’oras yra geras daik
tas. Kuomet turime chorą, 
tai pasidaro didesnis Veikirhas.

‘ ( Korešp.
Nuo Red.: Ištikrųjų, drau

gai yonkėriečiai, turėtų chorą 
atgaivinti ir' pastatyti jį ant 
tvirtų kojų. 'Kiek mums -žino
ma, choro mokytojam galėtu
mėte pasiimti d. Walter Žuką, 
kuris labai gerai mokina Broo- 
kl'yno Aidą ir Maspetho Lyrą.

Jau visiems žinoma, kad 
einantį sekmadienį, spalių 
d., Maspetho suvienytos orga
nizacijos ruošia didelę ir ska
nią vakarienę. Įvyks National 
Hali, 91 Clinton Ave.

Štai ką turime pasakyti ir 
pranešti: Mūsų išmintingos ir 
darbščios gaspadinės jau per
ka vištas, tikrai gyvas, ir da
ro kilbasas, raugina kopūstus 
ir taiso kitokius prismokus. 
Valgiai bus visi švieži ir užtek
tinai. Kurie galite iškentėti, 
jau dabar nieko nevalgykite, 
o rengkitės prie mūsų vaka
rienės. 'Pirkite tikietus išank- 
sto, tai greičiau sulauksite va
karienės. Įžanga tik $1.25 y-

Vėl kilo kruvinos muštynės
tarpe chinų New Yorke ir vi- klausančius rašytis į S.L.A. 83 

; soj Amerikoje. Yra dvi or- 1------ 1 ’ ’ 1 ’
gahizuotos mušeikų šaikos ir 
laikas nuo laiko sukelia tarp- 
savinį karą. ' Pereitą sekma-, 
dienį New Yorke tapo nužu
dytas Wong Chung. Chica-! 
goję nudėta trys, o Bostone— 
du.

kuopą. Paskiausia padainavo 
visų giriamas Lyros choro 
tetas “Ufa.” Jie publikai 
bai patiko, nes taip rodė 
uolus plojimas.

Taigi, vakarėlis pilnai vy
kęs visais atžvilgiais, nes gir
dėjau, jog ir pelno liks gero
kai.

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 21 spalių, Draugijų Sve
tainėj, 24 ir Michigan Ave.; 10 vai. 
ryte. Draugai, šis susirinkimas bus 
labai svarbus, nes dabar vajaus mė
nuo. Todėl kiekvienas privalot at
eiti ir naujų narių atsivesti. Taipgi 
privalot gauti nors vieną naują 
skaitytoją del mūs organo “Laisvės”.

(247-249)

Šio mėnesio 11-tą dieną į- 
vyko susirinkimas L., D. S. A. 
31 kuopos.

Vasaros metu, nesant visoms 
narėms , namie—mieste, šita 
kuopa nutarė susirinkimų ne- 
laikyt bent du mėnesiu. Ir ot, 
lyg tyčia, pasitaikė, kad ru
deniop, kuomet reikėjo susi
rinkimus šaukt, susirgo dvi 
valdybos narės. Slenka sa
vaitė, slenka antra, trečia, ket
virta, narės nerimauja, o mūsų 
valdybininkės viena, po ausies 
operacijos, galvą susiraišiojus 
“mušasi” su savo vaikučiais, 
kad anie jai žaizdą užgauna, 
o antra, led ne led per dieną 
išdirbusi, kiurkso lovoje, kaip 
mumija į audeklus įsivyniojus 
ir mėgina savo “užsistokinu- 
sia,” užputusia nosia traukti į 
plaučius karštus garus, kylan
čius iš puodo vandens, į kurį 
Dr. Kaškiaučius liepė įdėt 
mėtų esencijos, alkoholio ir 
amonijos.

Gi tuo tarpu kas tai juokais 
pasakė, kad mirs mūsų kuopa. 
Juokai ne juokai, bet kuomet 
tasai posakis atsidūrė spaudoj, 
tai entuziazmas, su pykčiu 
maišytas, iškilo virš New Yor
ko taip augštai, kad ką tik ne
pavirto į viešą protestą prieš 
tuos juokdarius, kurie sakė, 
kad kuopa mirs.

Narės įsižeidė, susirinkiman 
atėjo veik visos, narines mo
kestis i , užsįmokėjO; .dauguma 
iki naujų metų, kad niekas nę- 

' galėtų nei gu^gu pasakyti, ne 
tik apie i kpopos mirtį, bet nei 
apie jos ligą.

Negalėdama x taip trumpu 
laiku daug ką^nuveikt šiame 

(agitacijos mėnesyj, kuopa nu
tarė urmu surengt draugišką 
vakarėlį, užkviečiant visas 
simpatikes darbininkes mote
ris, idant su jomis sueit į ar
timesnį draugiškumą, persta
tyti joms organizacijos reika
lą, pertikrint jas ir įtraukt į 
eiles aktyvaus darbininkų ju
dėjimo.

HAMTRAMCK, mich.
A.L.p.L.D. 188 kuopos susirinki

mas bus nedelipj, ,21 spalių, T. T. D. 
Name, ant Yeamans St. Pradžia 10 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsivežkit, ir nau- 

■iųnarių'_;■ J -

LEWISTON, ,ME.‘ ’ 
' i ;;A.L.D.L.D. 31 kuopa rengia ,svar-> 

bias prakalbas seredoj, 17 spalio, šv.- 
Baltramiejaus Draugijos svetainėj, 
387 Lisbon St., Lewiston, Me. Pra
džia 7 vai. vakare. Kalbės vienas 
geriausių, kalbėtojų R. Mizara, tik 
ką sugrįžęs iš Argentinos. Malonūs 
broliai ir sesutės, kviečiame visus 
atsilankyti į šias prakalbas, nes iš
girsite daug svarbių dalykų.

Rengėjai.
(246-247)

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

I
 Te Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

- VALANDOS:, j

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

minimo vakarėlis įvyks sekan
tį šeštadienį—vakare — pas 
draugę M. Marks, po num. 
2310 Stern St., Bronx, N. Y. 
Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje 31 kuopos 
vardu visos narės sutiko vie
šai ir ypatiškai kviesti visas 
drauges darbininkes moteris į 
šį puikų pasiviešėjimą, kur bus 
šokių, užkandžių, paprastų ir 
svarbių pasikalbėjimų.

Todėl, newyorkietes, sulau
kę šeštadienio, 20 d. spalių, 
meskite visus darbus ir mū- 
vinpikčierius į šalį ir eikite į

Iš Lyros Choro Mėnesinio , 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 9 d. spa
lių. Narii) dalyvavo nedaug; 
Nežinau, kame priežastis, kad 
nariai nesilanko į susirinki
mus. Tai yra labai peiktinas 
dalykas ir didelis narių apsi-' 
leidimas, kad nepajėgia sykį į 
mėnesį atsilankyti į 
mą.
Draugai ir draugės 

Susirinkimai taip jau 
būs, kaip ir pamokos,
sirinkime nustatom mūsų vei
kimo liniją. Apsvarstom Vi
sus choro bėgančius reikalus. 
Nuo mūsų lankymosi skaitlin
gai susirinkimuose, priklauso 
choro gyvybe. Taigi, jeigu 
norime, kad mūsų choras "ge
rai gyvuotų ir augtų nariais, 
tai turime visi, kaip vienas, 
lankyti susirinkimus, taipgi ir 
choro pamokas. Turime dirb
ti išsijuosę, tą syk turėsime ge
rų pasekmių.

Nors susirinkime nedaug 
choristų dalyvavo, bet daug 
svarbių dalykų nutarėme. 
Choro pirmininkas, drg. A. 
Krasauskas, raportavo, kad 
pereitą mėnesį į chorą prisi
rašė penki nauji nariai. Cho
ro sekretorė drg. E. Bimbienė 
perskaitė laišką, kurį prisiun
tė Connecticut chorąi, taipgi ir 
$15.00 auką del Lyros Choro. 
Draugai connectikiėčiai ačiuo- 
ja Lyros Chorui už jo puikų 
padaįnavimą jų piknike Union 
City, ir išreiškia norą, kad Ly
ros Choras ateityje vėl pas 
juos dalyvautų. Lyros Cho
ras nuo savęs taipgi labai šir
dingai ačiubją Connecticut 
draugams ir draugėms choris
tams už jųjų malonų priėmi
mą lyriečių ir už tokią didelę 
simpatiją mūsų chorui, taipgi 
už puikią dovaną. Lyriečiai 
su mielu noru sutiks patarnau
ti draugams connectikiečiams, | 
kad tiek jiems reikės.

Toliaus sekė įvairių komisi- 
. Koncerto komi

sija pranešė, kad jau beveik 
viskas prirengta, kas bus rei
kalinga del koncerto

Vakarėlio, kuris įvyko 22 d., 
rugs., komsija pranešė, kad li
ko keli dol. pelno. Vakarienės, 
kciri įvyks 21 d. spalių komi
sija raportavo, kad rengiasi 
smarkiai, tikietai platinami ge
rai.

Operetės “Pepita” komisija 
pranešė, kad jau turi beveik 
visus aktorius ir tuoj pradės 
mokintis. Išrinkta naujas \ko- 
respondentas. Kadangi sena
sis korespondentas drg. Saulė-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 30 iki 50 
metų. Turi būti teisinga ir mokėti 
rašyti, norinti draugiškai gyventi. 
Meldžiu rašyti ir su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą. Aš duosiu 
atsakymą ir ant pareikalavimo pa
veikslą grąžinsiu. Aš esu našlys, 40 
metų, turiu savo biznį. Iš Lietuvos 
paeinu Suvalkų gub., Krokelaukio pa
rapijos.—A. Adams, R. F. D. 5, Box 
249, Tacoma, Wash.' (246-247) 
■ į. .■■■■■ .y ■ U ■ j » « ‘ JR- ■ .. .
PAJIEŠKAU Agotos Bacevičiūtės jr

Onos Liaudanskiūtės ir Marcelės 
Rugieniūtės. Seniau gyveno Chica
go, Ill. Taipgi prašau gimines ir 
pažįstamus atsišaukti.—Agota žeg- 
laičiūte, po vyru - F. Bernotavičiėnė, 
Box 12, Inverpiere, W. Va.

(245-247)

karienės. Įžanga tik $1.25 y- gua dramzSka vakarėli dant S1S KoresP°™eJHas‘ v 'patai. Matote, taip pigiai 'laS yra apIe,dęS NeW Y°*'ki>
lesite~ skaniai • kų judėjimui. Įėjimas veltui.

I Beje, turiu priminti, kad 
i narės labai apsidžiaugė, apląi- 

ir

tai jo vieton išrinkta P. Cibul
skis.

“Ufos” . nariai pranešė, kac 
jie rengia balių 3 d. lapkričio 
“Laisvės” svetainėje. Tai bus 
kvarteto tikrosios krikštynos. 
Balius bus rengiamas bendrai 
su Lyros Choru. “Ufos” nariai 
sako, kad pirmas bus tokis 
stebuklingas, balius. Visi tu
rėtų jame dalyvauti.

Lyros Choro Koresp.

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
. y p

Telephone, Stagg 4409

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

21
214 Perry Avenue

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!

Ariečįų uogų / 
AniŽilį seklukių

1 Grybelių
Gvazdikėlių

Lelijų šaknų

Brolelių
Bernardinu
Bezdų žiedų

Imbiero šaknų
Juodšaknių

Rūtų
Rožių
Remunėlių

svarstyti New Yorko 
ro Rapid Transit kompanijos 
reikalavimą, kad jai būtų lei
sta pakelti “farę” nuo 5 iki 7 
centų. Miesto valdžią turėjo 
atstovauti Samuel Untermyer, 
bet staiga susirgęs ir todėl sa
vo vieton pasiuntė savo sūnų. 
Ten būsiąs ir miesto majoras 
Walker “apginti” penkių cen
tų “farę.”

Tai, žinoma, tik sorkės. 
Tammany Hali politikierįai tik 
žmonoms akis muilina ir ^vil
kina Vfai^ės”^ pakėlimą fkj| po

i turi?

buvo 
pirmas šio sezono vakarėlis ir 
gal delei to jis buvo toks ne- 
paparastai gyvas ir šaunus.

Publikos suėjo daug ir visi 
jautėsi smagūs, šoko ir juo
kavo. Gi stalai buvo apdėti 
namie keptais keiksais ir ki
tais gardumynais. Man ypač 
patik Mariutės keptasai keik- 
sas ir, nors rausdama, bet 
ėmiau po kelius kartus.

Programa irgi buvo smagi. 
Pirmiausia sudainavo “Aido” 
choro merginų oktetas, pasi
vadinęs 

i vo tris

WILKES-BARRE, PA.
Svarbios Prakalbos

Rengia A. D. P. spalių 19 d., pėt-. 
nyčioj, 7-tą vai. vakare, Concordia 
Hall, 91 So. Washington St. Kalbės 
drg. Loyestone, Amerikos Darbinin
kų Partijos sekretorius.

Drg. Lovestone yra tik ką sugrį
žęs iš Rusijos ir žada daug svarbių 
dalykų pasakyti. Jis dar pirmutiniu 
kartu dalyvauja mūsų apielinkėj, to
dėl kviečiame kuo skaitlingiausiai- at
silankyti.

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

.už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

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

' Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kainą prieinama
’ J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y

Badijonų 
Čepronėlių

Kadugio uogų 
Kaštavolų
Kmynų 
Liepos žiedų
Lisnikų
Metelių
Medetkų

šalavijų
Seneso lapelių
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių , 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą
229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS T 

(Plume, Greenpoint 2017, 286MS14 I
JOS DĘVYNERIOS 75 CENTAI
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