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Sovietu laikraštis “Ekono-' džios.
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Trockis Esąs Paskirtas 
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PARYŽIUS.— Anglija ir 
Francija planuoja nustatyti,
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Pasižvalgius po Lietuvą, Šiau
lių apskr., Joniškio valsčiuj, iš 
gamtos atžvilgio atrodo prasti 
metai. Lietus lyja beveik kas
dieną. Rugius šukavo jo šiaip 
taip, bet kviečiai dar tebestovi 
ant lauko, ir prie jų prieiti ne
galima, nes apsemti vandens. 
Vasarojus dar žalias. Vargiai 
grūdas beišeis. Tikintieji žmo- 
nėsi kalba apie “dievo bausmę.” 
Jeigu dievas “korotų” kokią be
dievišką šalį, tai nebūtų nuosta
bu, bet kad “koroja” tokį “šven
tą” “krajų,” tai “nuostabu.”

Kaip Lietuvos Žmonės 
Skursta Prie Fašistų

1 s
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Planuoja Nustatyti, Kiek Vo
kietija Turi Mokėti 

Kontribucijos

Pasnikauja ir poterius kalba, J>e , ,f)įln.d.ys nustatyti, 
bet kaip lyja, taip lyja. kiek Vokietija turi mokėti į

įmetus per tam tikrą metų 
skaičių, vietoj nustatyti, 
kiek iš viso ji turi užmokėti 
karo kontribucijos.

Nei sulig Daweso plano 
nebuvo oficialiai nustatyta, 
kiek Vokietija turi viso už
mokėti. Tas planas tik nu
statė, kiek Vokietija turi 
mokėti į metus, bet nebuvo 
nustatytas tam tikras metų 
skaičius. Dabar planuoja
ma nustatyti ne tik kiek į 
metus Vokietija turi užmo
kėti, bet taipgi aiškiai pažy
mėti, per kiek metų ji pri
valo mokėti.

Kaltina Radio ir Gelžkelius 
del Lietaus

Vieni kaltina radio del 
taus, kiti gelžkelius. Sako, 
dio pritraukia lietų, o žmonės 
važinėdami gelžkeliais “grieši- 
na.”. Ir Lietuvoj galima rasti 
radio vienoj kitoj mokykloj. 
Bet pažvelgus į Ameriką, kiek 
ten radio ir gelžkelių, tai Ame
rika jau senai “turėjo pragaiš
ti.’’ čia kalbama, kad žmonės 
išdykę, kad važiuoja gelžkeliais 
į šidlavą į atlaidus. Todėl esą 
dievas baudžia. Bet juk ne visi 
gali važiuoti. Važiuoja tik tur
tingi, biednieji turi eiti pėsti, 
giedodami šventas giesmes. Bet 
kam pirma badas žiūri į akis: 
ar ne tiems, kurie negali važiuo
ti, kurie neturi litų?

Ūkininkai Atleidžia 
Samdinius

Ūkininkai sumažino tarnauto
jų skaičių. Paleidžia todėl, kad
blogi metai, o pasilikusiems tar
nautojams sumažina algas. Be- 
darbių armija kasdieną didėja. 

į^tTIš valdžios pusės nekreipiama 
jokios atydos. Valdžia tik pri- 
samdžius daug slaptos policijos. 
Kaimuose šnipai sekioja kiek
vieną žmogaus žingsnį: ar jis 
yra ištikimas fašistinei valdžiai, 
ar nepasakys ką prieš valdžią. 
Jeigu tik pastebi “neištikimą,” 
tuojaus pašaukia “aniolus sar
gus” ir pasiunčia į Varnius.

Berlynas.— Čia skelbia
ma, kad Leonas Trockis, ku
ris dabar gyvena pietrytinėj 
Sovietų Sąjungos daly, ne
toli Chinijos rubežiaus, pa
skirtas profesorium naujo 
universiteto, kuris ten tapo 
įsteigtas.

PALYDOVAS

Sovietų Spauda Vadina Laimėjimu Kon- Autom°w,jus Nuvažiavo nu?
. . . X .. rarvazimo Laivo j Hudson F0STER1S ROCHESTERY KALBĖJO i 

PER RADIO APIE KARO PAVOJŲ
MASKVA.—Sovietų spau

da plačiai rašo apie padary
tą. kontraktą tarp Arntorg, 
Sovietų biznio organizacijos 
Amerikoj, ir International 
General Electric Kompani
jos New Yorke.

Sulig to kontrakto, ta 
kompanija sutiko duoti So
vietams $20,000,000 kredito 
ant penkių metų. Už tokią 
sumą bus pristatyta Sovie
tams mašinerijos—elektros 
aparatų. Sutartis tapo pa
sirašyta spalių 17 d.

Sovietu spauda rašo, kad 
tai yra didelis Sovietų lai
mėjimas. Mat, ta kompani
ja iki šiol dar vis nenorėjo 
nieko bendro turėti su So
vietu Sąjunga del jos turto 
konfiskavimo. Sovietų spau
da rašo, kad dabar, pasira
šydama tą kontraktą, ji iš
sižada savo pirmesnių rei
kalavimu.

minis Gyvenimas” nurodo, 
kad Amerikos didysis biznis 
sulaužė kredito blokadą. 
Tas laikraštis mano, kad A- 
merikos didžiojo biznio 
griežtas nusistatymas prieš 
Sovietų Sąjungą pasikeitė. 
Laikraštis sako:

“Jeigu keli metai atgal 
kas nors būtų pasakęs 
Owen Young, General Elect
ric Kompanijos pirmininkui, 
kad jis suteiks Sovietų Rusi
jai $20,000,000 kredito ant 
penkių metų, tai ponas 
Young būtų apšaukęs tą as
menį bepročiu.”

“Pravda,” Komunistų Par
tijos organas, nurodo, kad 
Jungtinės Valstijos laipsniš
kai pradeda suprasti, jog 
biznio negalima tinkamai

TARRYTOWN, N. Y. — 
Pereitą nedėldienį J. T. Mac
donald iš Pelham Manor su 
savo žmona įvažiavo į Tar
rytown-Nyack parvazinį lai
vą persikelti per Hudson 
upę. Ant laivo jis prarado 
automobilio kontrolę, ir au
tomobilis smarkiai važiuo
damas persimušė per užtva-

į upę ir nuskendo 20 pėdų 
gilifmoj.’ Automobilis buvo 
dengtas. MacDonald išmu
šė automobilio langą, išlindo 
ir savo žmoną ištraukė. Iš
kilus jiems į viršų laivo dar
bininkai juos ištraukė iš 
vandens. Jie tapo nugaben
ti į ligoninę.

Ant laivo tuo laiku buvo 
■daug žmonių. Kilo didelis 
riksmas, kuomet automobi-

Šimtas Darbininkų Jį Pasitik o Stoty; Po Prakalbų 20 Au
tomobilių Dalyvavo Komunistų Demonstracijoj į ;

ROCHESTER, N. Y. ■ 
Čia pereitą šeštadienį kalbė
jo William Z. Fosteris, ko
munistų kandidatas į prezi
dentus. Prakalbos įvyko 
Ukrainų svetainėj. Suvirš 
penki šimtai darbininkų bu
vo atvykę pasiklausyti ko
munistų kalbėtojo.

100 darbininkų pasitiko
Fosterį gelžkelio stoty. Pir- Keletas naujų narių įstojo į 
miausia Fosteris nuvyko i Darbininkų (Komunistų) 
kalbėti per radio. Per radio Partiją.
jis kalbėjo apie karo pavo- Po prakalbų 20 automobi- 
jų. Paskui nuvyko kalbėti į lių dalyvavo komunistų de- 
svetainę. monstracijoj. Paroda tęsė-

Fosteris nurodė, kad im- si* tris valandas svarbiausio- 
I perialistinės valstybės ren- mis miesto gatvėmis. Auto- 
giasi prie naujo pasaulinio mobiliuose buvo iškeltos.. ,išf 
karo. kabos su įvairiais obalsiais.

jos atstovauja stambiųjų 
biznių interesus. Jis nuro* 
dė, kad kaip Hooveris, taip 
ir Smithas yra Wall Streetę 
tarnai, ir jie nieko gero nęy 
duos darbininkams.

Surinkta $100 komunistų 
rinkimų kampanijos fondui.

I.

Raudonoji Armija įsteigė So- Socialistų Kandidato Prakal- 
vietus Chenchow Mieste

Vėl Prieš Sovietų 
Valdžios Pripažinimą

Skebas Peršovė Lietuvį 
Fikietuotoją

Kareiviai Nuskurę
Kareivių padėtis labai bloga. 

Gauna mokėti po 5 litus į mė
nesį. Valgis: 3 svarai duonos

Kunigų šauksmas
Kunigai šaukia iš sakyklų, 

kad žmonės virsta bedieviais ir 
neduoda ant bažnyčios, neduoda 
ant mišių del Vilniaus “atvada
vimo.” Kunigai sako, kad su 
“mišiomis šventomis” Vilnių 
“atvaduosime.” Kunigai visaip 
apgaudinėja žmones, kaip tik 
jie išmano.

Tarnautojai Labai 
Išnaudojami

Tarnautojas tarnauja apskri
tus metus už 300 litų. Jeigu 
norėtų įsigyti tinkamesnį gar- 
nitorį, turėtų mokėti daugiaus, 
o čeverykai ir kiti reikalingi 
apsirengimo daiktai. Taigi, 
žmogus, ištarnavęs du metus, 
negali tinkamai apsirengti—jei
gu ir nepraleistų nei vieno cen
to. Padienis darbininkas gau
na nuo 3 iki 4 litų į dieną; mo
terims mokama tik du litai (20 
centii į dieną.

Sako, prie Caro Buvo 
Geriau

Pasikalbėjus su žmonėmis 
apie dabartinę tvarką Lietuvoj, 
gauni atsakymą, kad prie caro 
valdžios buvo daug geriaus. 
Bet kaip tą tvarką pakeisti, tai 
paa kaimo žmones nėra suprati
mo. Atsako: dievas taip davė, 
ką padarysi. Taip ir laukia, 
kad dievas “duotų permaltą.”

Jaunimo gerokas skaičius 
krypsta į laisvamanybę, bet vi
si turi prieiti išpažintį nors per 
Velykas, nes kitaip bus apšaukti 
bolševikais ir turės važiuoti į 
Varnius.

VILKAS
KŪLIAI, Jūžintų valse.— 

Rugsėjo 17 d. vienas ūkinin
kas, vakare važiuodamas 
namo, pamatė paskui sekan
tį vilką. Bet jis jo nepažino 
ir palaikė šuniu. Kumele 
su kumeliuku nuleidęs į 
kluoną paliko. Tada “sve
čias palydovas” pasitaisė iš 
kumeliuko vakarienę.

Chicago,— Nedėldienį čia 
atvyko iš Washingtono Dr. 
Hugo Eckener su Grafo 
Zeppelino įgulos nariais. 
Vietos valdininkai iškilmin
gai juos pasitiko.

per dvi dienas. Rytą juoda ka
va. Pietums ir vakarienei “sau
sos” kruopos. Drabužiai nepa
našūs į kareivių drabužius; nu
plyšę, lyg ubagų, taip kad ka
reivis sarmatinasi išeiti valdiš
kais drabužiais į miestą. Turi 
gamintis nuosavus drabužius. 
O ne visi tą gali padaryti, tik

NEW YORK.— Padarius 
General Electric Kompani
jai biznio kontraktą su So
vietų Sąjunga ir pradėjus 
plačiau kalbėti del Sov. val
džios pripažinimo, fašistinė 
organiza c i j a, National 
Civic Federation, išleido sa
vo pareiškimą prieš Sovietų 
pripažinimą. Ji ragina A-« 
merikos valdžią nepripažin
ti Sovietu valdžiusi.

Tos organizacijos pirmi
ninku yra Amerikos Darbo 
Federacijos vice prezidentas 
Mathew Well. Prie jos pri
klauso įvairūs “open-shope-. 
riai” 
šai.

— didžiausi unijų prie-

Blogi Metai
aps.ŠIAULĖNAI, Šiaulių

— Šiemet žmonės dejuoja, 
kad blogi metai. Rugiai 
perpus be varpų — tik šiau
dai; vasarojus blogas, šieno 
visai mažai, bulvės supuvo,

stambiųjų ūkininkų vaikai, o|o kur išdygo tik dabar bu- 
biednieji turi nuplyšę vaikščioti. 
Didelė disciplina. Kareiviai 
baudžiami už mažiausią prasi
kaltimą po dvi ir tris valandas 
po šautuvu; ypač naujokai ge
nami, pakol pavirsta. Pavirtusį 
vyresnieji daV spardo, kad grei
čiau atsikeltų. Daugiausia kan-1 
kinami tie,1 kurie neduoda’ ky- v • sių.^

Mokytojai; kurie nors kiek 
bando paaiškinti vaikams iš1 
gamtos atžvilgio, prašalinami iš

vo pradėję žydėti — nušalo; 
daržovės 'daugiausia žyduo
liai, sodų vaisių visai nėra, 
gyvulių niekas /neperka — 
Pigti. . . , • , ',

Montello j ir Brocktone 
Svarbios Prakalbos

„ ____ .. , , Spalių 25 d., 7:30 vai. va-
mokyklų. Aiškinama, kad vis- karą Pythian Temple svetai- 
kas yra dievo sutverta ir niekas; nej, /įvyks svarbios prakal
bę dievo galybės nepasidaro. KaJbės ’Samuel Yaffe,

] į brockton ietis, tik ką su grįžęs 
Jis Sovietu Sąjungos. Kalbės 
temoj: “Ką aš patyriau So
vietų Sąjungoj.”

Montelloj sekantį penkta
dienį, spaflių 26 d., 7:30 vai. 
vakarą, kalbės drg. R. Miza- 
ra, L. T. Namo didžiulėj 
svetainėj. R. Mizara nese
nai sugrįžo iš Argentinos. 
Jis daug naujo pasakys apie 
ten gyvenančius lietuvius.

Komitetas.
(253—4)

WILKES-BARRE, Pa. — 
Pereito šeštadienio rytą 
prie LehiglP and Wilkes- 
Barre Coal Kompanijos ka
syklos No. 11 įvyko susikir
timas tarp neimijistų plieno 
darbininkų. įdirbančių prie 
budavojimo naujos , anglies 
laužyklos (breaker), ir pi
ketuojančių mainieriu, pri- 

| klausiusiu prie lokalo No. 
1174, United Mine Workers 
of America. Mainieriai pi- 
kietavo, kad priversti plieno 
darbininkus įstoti į uniją.

Skebams vykstant į darbą, 
pikietuotojai pastojo jiems 
kelią. Vienas iš skebų, 
David Jones, 34 metu am- 
žiausi, iš Detroit, Mich., pa
leido šūvius i pikietuotojus. 
Tapo sužeistas Vincas Se- 

i ras, lietuvis pikietuotojas, 
35 metų amžiaus. Jam per
šauta koja.

Pikietuotojai labai supykę 
už neršovima ju draugo 
puolė ant skebų. Muštynės 
tęsėsi, Uol pribuvo policija..

Del formališkumo tapo 
suareštuoti George Murphy, 
28 metų amžiaus, iš Pitts- 
burgho; Thomas Farrel, 28 
metu amžiaus iš Pittsbur- 
gho-f Walter H. Hillman, 38 
metų, iš McKees Rocks, Pa. 
Visi trys šovėio draugai. 
Visi jie tano paliuo^uoti po 
$1500 kaucija.

Kuomet policija suarešta
vo David Jonesą, pas jį at
rado 24 kulkas. z

Policija teisina skebus.

Oxford, Mass.— čia orlai
vių lauke užsimušė lakūnas 
Felix Brisbois, 26 metų am
žiaus, ir jo ; 
Joseph B azine t. Tėmytojai 
pasakoja, kad orlaivis tūlą stiečių raudonoji armija, pa- 
laiką lakiojo, o paskui jį pa- kunigų. Po prakalbų jie su-
gavo smarkus/vėjas. Ūmai 
vienas” orlaivio sparnų nu
krito, ir orlaivis nukrito:

pasažierius gautų vėliausių pranešimų,!įkalbas kunigo Thomaso, so- 
Chinijos darbininkų ir val-ic/^^s^ kandidato į prezi- 

dedant.vietos darbininkams Radėjo poterius, vadovau- 
ir valstiečiams, nugalėjo na- jaht pačiam Thomasui. T 
cičnhlistų kareivius ir įstei
gė Sovietinę valdžią Chen- London. — Sakoma, kad 

Anglija dabar budavojahti 
cįaug daugiau laivų, negu ■Patarcnnn tyroitionai chow mieste, kjiris yra svar- rarersono direiKienai biausiSs miegtas Hunan p.0_ v^stij0~

Tvirtai Laikosi vincij°i
_____  Kuomet raudonarmiečiai

PATERSON N J_  Pa- miestą, tai jie tuo-
tersono streikuojanti šilko Jaus paskelbė, kad visa nuo- 
audėjai tvirtai laikosi. Pi-1 savybė priklauso darbmin- 
kietuoja dirbtuves. Daugelis kams. Po visą miestą iškli- 
darbdaviu pareiškė norą tai-! javo pranešimus apie nau-

Komunistų Rinkimų Kam
panijos Fondas Kovai 

Prieš Terorą

Meluoja Sugrįžę Amerikon!
Nekurie amerikiečiai, apsilan

kę Lietuvoj ir sugrįžę Ameri
kon, rašo per “Vienybę” ir ki
tus laikraščius, kad viskas taip 
“tvarkinga” ir “gražu.’’ Tai 
kam meluoti? Kodėl nepasaky
ti teisybės? Kodėl nepasakyti, 
kad Lietuvoj vargas ir skurdas, 
kad didžiausia priespauda prie 
dabartinės fašistų valdžios.

Worcesterictis.
Rugsėjo 26 d., 1928 m.

Lietuva.

Motery Ristynės
d.Viekšniai.— Rugp. 30 

pil. Gordono salėje 'demon
stravo savo skystus musku
lus moterų čampionų Rygos 
cirko grupė. Ritosi bent 
penkios poros, tačiau kaip 
technikos, taip ir , gracijos 
atžvilgiu nepralenkė žemai
čių bernų patalkių ristynės.

jos valdžios principus.

Te-

Na-

Darbininkų (Komunis
tu) Partijos Nacioftalis 
Rinkimų Kampanijos Ko
mitetas, 43 E. 125th St, 
New York, N. Y.

New York.— Iš Chisinau, 
Rumunijos, vėl skleidžiama 
melagingi pranešimai, būk 
Ukrainoj įvykęs valstiečių 
sukilimas prieš Sovietų val-

Vėl Melas Apie Valstiečių 
“Sukilimus” Ukrainoj

kytis. išnildant darbininkų 
reikalavimus.

Keletas streikierių jau ta
po suareštuota už pikietavi- 
ma.

Tarp streikierių eina dis
kusijos del iššaukimo i strei
ką prie kitu darbų dirban
čius darbininkus, ypatingai 
dažytojus, kurie dar tebe
dirba, bet kurie, sakoma, y-j
ra nasirenp’e išeiti i streiką. |.'

Nesenai Nacionalė Tėkšti-1 
lės Darbininkų Unija Pa
siuntė Šilko Darbininku 
Uniiai pakvietimą sudarvti 
bendrą kampanija įtratiki- 
mui dažytoju ir kitu darbi
ninkų i streiką. Iki šiol Šil- 

. ko Audėjų Unija dar neda
vė atsakymą. Sakoma; jei
gu uniios viršininkai atsisa
kys j iššaukti dąžytoius į 
streiką, tai Nacionalė Teks
tilės Darbininkų, Unija ro- 
kuosianti, kad taii yra jos 
pirmutinė pareiga atlikti tą 
užduotį.

Athens. Graikija*— drai
ki jos valdžia pasirašė $30,- 
000,000 kontraktą su Monks- 
Ulen inžinierystės ir buda
vojimo kompanija iš New 
Yorko del išvedimo iri naci
jos sistemos Struma slėny.

Nuodijos Jauna Mergaitė
Spalių 2 d., 8 vai. 30 min., 

Jonavos g. 46 nr. nuodijos 
actu Janina Dąinaravičaitė 
17 m. amžiaus. 'Nuodijos 
del šeimyninių, nesutikimų. 
Nugabenus ligoninėn gyvy
bei pavojus pašalintas.

’Priviso Daugybė Vilkų Tyta- 
i venų Apielinkėje

TYTAVĖN AI, • Raseinių 
apškr.— Tytavėnų apielin- 
kėj priviso daug vilkų, ku
rie ne tik naktimis, bet ir 
dieną pjauna gyvulius, o va
karais miškuos vilkai grie
žia maršus. Neskaitant ma
žųjų gyvulių, bet vien ark
lių papjovė apie šimtą. Nie
ko negelbsti daromos “abla- 
vos.” Tytavėniškiai ir apie- 
linkės valsčiai tarėsi prašy
ti valdžios, kad ateitu į pa
galbą ir sudarytu didžiulę 
“ablavą”, nes gali vilkai iš
pjauti jų visus gyvulius.

Menulio Užtemimas
Washington.—Mėnulio už

temimas bus lapkričio 27 d.; 
bus matomas Šiaurės ir Pie
tų Amerikoj, Atlantiko ir 
Pacifiko vandenynuose, 
Australijoj, pačiam šiauri
niam Europos krašte ir da
ly rytinės Azijos. Pilnas už
temimas tęsis arti valandos 
laiko.

Greitosios užduotys, ku
rias visi Partijos nariai 
turi atlikti:

1. Tuoj aus siųskite sa
vo auką, ne mažiau, kaip 
vieną dolerį, Komunistų 
Rinkimų Kampanijos 
Fondui Kovai Prieš 
rorą.

2. Siųskite pinigus be. 
atidėliojimo tiesiog 
tional Election Campaign 
Committee, 43 East 125th 
St., New York City.

• 3. Kiekvieno Partijos 
vieneto (branduolio) už
duotis tuoj aus rinkti au
kas į tą fondą ir siųsti pi
nigus .tiesiog National 
Election Campaign Com
mittee. '

4. Kiekvienas vienetas 
turi nuskirti draugus'rin- 
kimų aukų darbo uhijbse, 
broliškose organizacijose 
ir dirbtuvėse.

5. Kiekvieno Partijos
nario užduotis surinkti 
pinigų tiek, kiek galima 
dirbtuvėse, darbo unijose 
ir broliškose organizacijo
se. ■ .

6. Raudonieji Aukų. 
Rinkimo Nedėldieniai ir 
ėjimas per stubas turi būt 
išnaudota rinkimui aukų į 
Komunistų Rinkimų Kam 
panijos Anti-Teroro Fon-
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u MEŠKERIOJA SOCIALISTAI

Rfepublikonai, SLA. ir 
“Tėvynė”, 

f

Dr. Graičiunas dirba re- 
publikonams. Nieko kito

Amerikos Socialistų Par- bet veidas neliko taip šil
ti ja daugiau atsiliėpia į darkytas. Užtat kompani- 11 • , • 1 i < -i •> t,» Hi /-I lz-4* ismulkiąją ir vidutinę bur
žuaziją, o ne į darbininkų 
klasę. Savo medžioklės 
lauku socialistai pasirenka 
margąjį svietelį profesiona
lų, biznieridlpi, (bųržųjęliu. 
Tatai matome ir' iš prakal
bos, kurią pereitą ketvirta
dienį per radio pasakė so
cialistų kahdidątas j prezi
dentus kvipįgužis Norman 
Thomas. Savo klausytojus 
jis šaukė balsuot už socia
listus tuo tikslu, kad “išbu- 
davot progresyvę partiją” 
(buržuazinės) “opozicijos.”

Tas pamokslinyčios dau
žytojas nei nemėgino atsi
kreipt į darbininkų klasę 
prieš kapitalistų partijas. 
Jis kalbėjo į apatinį sluogs- 

. nį buržuazijos; iš jos tai jis 
" ir siūlė sudaryt vadinamąją 

“progresyvę” opozicijos par
tiją. Reiškia, Socialistų 
Partija, kuri paskutiniame 
savo suvažiavime laukan iš
metė klasių kovą, jau ątsi- 
sveikino ir nuo pačios min
ties aj)ie išbudavojimą ma
sinės darbo žmonių parti
jos. ..............

- Bet p. Vitaitis savp .“Tė
vynėje” (Nr. 42) QVaiČiū*ną 
prikiša komunistams ir už

prakeiktųjų, o Strimaitis ir 
Mikalauskas prie šventųjų, 
nors jie taip pat sušilę loja 
už darbo žmonių priešus re- 
publikonus, kaip ir Graičiu- 
nas.

Socialistai Didžiuojasi įsta
tymais,. Skriaudžiančiais 

Darbininkus

jos ir “inšiurans” daktarai 
ir valdininkai pradėjo tie
siog velniu regėt tą darbi
ninką; patvarkė, kad jis 
pats turi užsimokėt už pri
vatinio gydytojo patarnavi
mus; visais galimais būdais 
jie suko tą patį mizerną 
“a,tlyginimą,v pagal įstaty
mo, kuriuom didžiuojasi so
cialistai. — Minimo darbi- 
njnko drg. Plsk’o vardo čia 
pilnai nepaduodame. Vėliau 
jis pats, užbaigęs reikalus, 
sakosi galėsiąs plačiau per 
laikraštį pakalbėt apie pa
tirtas “atlyginimo” geradė- 
jystes... f

Tik 8 iš 100
Atlyginimo už žaizdas 

įstatymas taip sutaikytas, 
kad tiktai 8 darbininkai iš 
šimto tegauna neva skiria
mąją sumą pinigų už sužei
dimus, paeinančius iš kai
čios fabrikantų. Sužeistie
ji sako, kad geriau buvo 
pirma be to įstatymo; mat, 
pirma galima buvo eit į tei
smą jr dažniau išreikalaut 
žmoniškesnio apmokėjimo 
už žaizdas. Dabartįnis gi 
įstatymas tarnauja ne dar
bininkams, bet • fabrikan
tams. Jis yra įrankio delei 
darbininkų skriaudimo.

Well, nėra ko taip labai nusi
minti, (nes D.rAGraičunąs dar 
nenumirė: Dar nekarta jis 
pagelbęs komunistams šmeižti 
ir niekinti SLA;. iyiršininkus ir 
kitus veįkejūš. Gfažį kompa
nija: komunistų ir- įrėpubliko- 
nų vądal' Susivienijimo ardy
mo ’tikslais. taip :grdžįai susi- 
giddą, kad ,tik ąląūsyk h* juo
kis iš jų šutąrtinės. ‘ ‘

? . i ‘ : i’ , ; , .* < , . •

Tas jau faktas, kad Dr. 
Graičiunas su .republiko- 
nais, parodo, jog jis nieko 
bendro neturi su kęmunis- 
tais. Kad jis kritikuoja S/ 
L.A. Vadus, tai tas dar ne
padaro jo komunistu. Jis 
tai daro savais išrokavi- 
mais.

Kur Eis Vileišienes 
Surinktos Aukos?

Ponia Vileišiene, Vilniaus 
Lie tuvių Komiteto atstove, 
darbuojašF po klerikalų /fir
ma. Aiškus dalykas, kad 
klerikalai; už tai atsiima su 
magaryčiomis. Buvo pra
nešta, kad jie sutarė pasi
imti 35 nuoš. visli surinktų 
aukų. Ponia Vileišiene pa
imate, kad tas kenkia aukų 
rinkimui. ' Ir štai dabar ji
nai bando tą žinią užginčy
ti. Jinai dabar sako, kad 
klerikalai jai už dyką pade
dą, kad jinai “ats.iskaity- 
sianti su Vilniaus Lietuvių 
Komitetu.”

Tai vienas ir tas pats. Tas 
Vilniaus Lietuvių Komite
tas'yra tokių pat klerikalų,

iš Hazleton, Pa., iš Pittston, 
Pa., is Union City, Conn., iš 
New Haven, Conn., iš Newark, 
N. J.; prisiuntė užuojautos te
legramą giminės iš Wilkes- 
Barre, Pa.

Kvict.kų vainikus prisiuntė 
del užuojautos; Juozas ir Jur
gis Stasiuleyįčiai, Mr. & $£rs. 
Levandaųskai, Dr. Mrs. Ą. 
Petrikai, Mr. & Mrs. Yankus, 
Mr. & Mrs. Liepai, sūnus, jo 
moteris, ir anūkė Lilija, Mr. 
& Mrs. Burkini, Mr. & Mrs. 
Joseph Staneliai,John Stelmok 
Mr. & Mrs. Račkauskai.

Visiem dalyvavusiems šer
menyse ir laidotuvėse ir už 
gėles ir užuojautą mūsų bran
giam senukui, tariame kuo 
širdingiausiai ačiū.

Martynas paliko seną savo 
moterį, sūnų, seserį Ameriko
je ir brolį Antaną ir seserį 
Agniešką Lietuvoje, ir plačią 
giminę. Lai būna lengva jam 
šios šalies žemelė.

Mum, likūsiem šiame kovų 
pasaulyj, lai ' būna 1 pamoka, 
kaip vesti kovą už darbininkų 
reikalus ir proto blaivumą.

Giminaite.

BINGHAMTON, N. Y

Pav., senis Sirvydas kaip ir mūsiškiai: Ponios 
irgi kritikuodavo Pild. Ta- Vileišienės pasiuntimas pas 
rybą, kad jinai nepakanka- tą komitetą dar nereiškia, 
mai ėdanti komunistus. Bet kad su tuo. komitetu nėra 
tik paskutinis bukaprotis susitarta . išmokėti Ameri- 
galėtų skaityti Sirvydą ko- kos klerikalams 35 nuoš. 
munistu arba jų simpatiza- Ar tuos pinigus sumokės p.
torium. Pakritikavęs, Šir-
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Iškirpkite šią blanką ir su aukomis šiipskitė 

nurodytu joje adresu , ,,
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

Rinkimų Vajaus Prieš-Teroristinis Nepaprastas Fondas 
Election Drive Anti-Terror Emergency Fund 

$10,000 YRA REIKALINGA TUOJAUS 
Contribution Blank

COMRADES,
Enclosed herewith please find ......................... Dollars

as my contribution to the Election Drive-Anti-Terror Em
ergency Fund.

Fraternally yours, 
Name ...................................... Address ..............................
LAIKAS TRUMPAS! PINIGAI TUOJAUS REIKALINGI!

Siųskite aukas tuo jaus ir tiesiog šiuo adresu:
NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE) 

’ WORKERS (Communist) PARTY,
43 East 125th St., New York City

Jūs galite pinigus .siųsti paprastame konverte, 
pidlipdžius dviejų centų štampą, ir pinigai .mums 
ateis lygiai taip, kaip kad ir. registruotu laišku. ; t

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininku J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square, New York City ,157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininku, Box 861, Uniqn Co., Union, N. J.

Kun. Thomas Norman 
giriasi, • tkad New Yorko 
valstijoj beimąs išleidęs nau
dingų darbįninkąms įstaty
mų, ačiu: socialištų pasidar
bavimui; tik tie • nelabieji 
demokratai ir republikonai 
patys sąvihasi tą nuopelną 
ir nepripažįsta socialis
tams kredito.

Vienas iš tų įstatymų įve- 
’de neva “atlyginimą” darbi
ninkams už žaizdas, aptu
rėtas dirbtuvėse laike dar
bo. Bet tas įstatymas yra 
prigavystė ir pasityčioji
mas iš nelaimėn įpuolusių 
darbininkų. Jeigu socialis
tai tatai skaito savo nuopel
nu, mes jiems tos garbės 
nepavydime. Kiekvienas 
sužeistas darbininkas New 
Yorko valstijoje gali paliū- 

’ dyt, koks šmugelis yra va
romas su pagelba to įstaty
mo. Tam tikri valstijos biu
rai veikia išvien šu fabri
kantais, kad apsukt sužeis
tą darbininką. Begėdiškai 
jį skriaudžia apdraųdosį 
kompanijos, per kurias ne
va atlyginama sužeistajam. 
Oficialia!; daktarai su sužei
stu elgiasi, nelyginant, kaip 
su šunnįų Pavyzdžiui, vie
nam darĘinipkųi Brooklyne 
fabrike yįela trūkdama iš
kirto akies gabalą. Per tris 
valanda,s jis gulėjo apalpda- 
mas iš ‘ skausmo, kraujais 
paplūdęs; be jokios dakta
riškos pagelbos. Fabrikan
tų ir kompanijos daktarai, 
galų gale, atšliaužę pasakė, 

v kad reikią visiškai išimt 
sužeistąją akį; o jeigu dar
bininkas nesutiks, tai kažin 
ar jis galėsiąs gaut atlygini
mą. Darbininkas, nenorė
damas, kad veidas būtų am
žiniai sugadintas per akies 
išėmimą, nesutiko; kreipėsi 
į privafinj daktarą, kuris 
atrado, -kad akies išlupt ne- 

' reikia, jsis daktaras užgy
do akį; Mrs regėjimo ir ne-

a/ ■ Grąfteriams Naudingi; ? 
Įstatymai

Kiti įstatymai, kuriais giria
si socialistai, įv^ede vadinamus 
darbo. 1 kųmisionieriust,5 fabrikų; 
ir gaisro inspektorius. * Bet tai 
yra goveda iš valstijos iždo 
apmokamų grafterių, kyšių 
ėmėjų; jie kolektuojasi iš fab
rikų ir namų savipinkų kyšius 
ir neverčia daryt jokių permai
nų, kurios būtų reikalingos ap
saugojimui sveikatos bei gyvy
bės darbo žmonių ir jų šeimy
nų.

Tik mulkintojas gali didžiuo
tis vadinamais socialiais įstaty
mais, nežiūrint kurių šimtai 
tūkstančių darbininkų vaikų 
nuo 10 iki 15 amžiaus yra pri- 

vergaut dirbtuvėse ir 
sąly-

versti 
fabrikuose, blogiausiomis 
gomis.

Tammany Hali 
Bendradarbiai

Socialistų Partija New Yorko 
valstijoj per metų metus ben
dradarbiavo su demokr. politi
kierių urvu Tąmmany Hali; iš
vien su policiją .j ir ginkiudtMs 
gejister. Jar.^ij* jebedaro pogro
mus prifeŠ6 '‘kovojančius unijiš- 
tus; laužė kairesniųjų darbinin
kų streikus; naudojo prieš jųoą 
•žmogžudžius.
kad ta partija dabar didžiuoja
si ir humbugiškais, kapitalistų 
naudai išleistais “socialiais” 
įstatymais.

Su kiekvienu savo pasirody
mu Socialistų Partija, lyg įsaky
to sakosi, kad jinai nebėra jo
kia darbo žmonių partija. Tuom 
pasibrėžia faktas, jog j vienatinė 
darbininkų ir išnaudojamų far
mer! ų partija tėra tiktai Darbi
ninkų (Komunistų) Partija, ši. 
partija reikalauja tikrų, o ne 
prigavingų įstatymų ir jų vyk
dymo naudai dirbančiųjų mi
nių ; tik ši partija drąsiai nuro
do kelius, kuriais eidama Ame
rikos darbinipkija galės išsiva- 
duot iš kapitalizmo" pančių.

sugrąžint, siu r

Buržuazijai Socialistai—
' Savi žmones
Darbininkų (Komunistų)

Partiją jecją zplĄČją,. ąu.drįngą 
rinkimų kampaniją. Jū6da-<

Kas Gero, Kas Blogo Pas Mus
Palyginus su praeitimi, vei

kimas mūsų mieste apsilpęs. 
Pirmiau buvę aktyviški • žmo
nės, kai kurie apsilpsta, pa- 
sęsta, o jaunieji prie lietuvių 
vedamo visuomeninio darbo 
nelinksta. Žiūrint darbininkų 
judėjimai! tarptautiniu žvilgs
niu, irgi negeriau. Veikimas 
nekyla, o povaliai silpsta. Sil- 
pimo priežasčių, tačiaus, čia 
neimsiu aiškinti, nes mažoj 
korespondencijoj ne vieta.

ALDLD. kuopoj ūpas nu
puolęs. Narių skaitlinė nors 
nemaža, bet susirinkimai būna 
menki. Naujų narių šiemet 
prirašyta tik vienas. O /jei 
į pabaigą metų nariuose ūpas 
nepakils, tai gal su tiek ir bus 
pasitenkinta. Jei taip, tai ke
letu narių kuopa sumažės, nes 
pora pernykšičų narių numirė, 
pora išvažiavo kitur, o dar vie- 

.nąsį ;kitas atsi^aiida, kad ne- 
Ti.ori! užsimokėti nario duoklių, 
na,.Įr susidaro padėtis nedžiu
ginanti. . .

I APSKRIČIO DARBUOTĖ cijas “Vilnies” svetainėj, bet 
tuo pačiu sykiu ragina kuopas 
surengti kad ir retkarčiais 
prclekcijas savo kolonijose. 
Reikia daugiau skleisti apšvie- 
tą tarpe vietos gyventojų. Mes 
prelegentų turime nemažai 
Chicagoje. Yra daktarų ir ki
tokių profesionalų, kurie gali 
duoti prclekcijas įvairiais 
klausimais.

Sekr., V. V. Vasys.

ALDLD. I Apskričio Pildo
masis Komitetas turėjo posė
dį 16 d. spalių. Veik visi ko
miteto nariai dalyvavo.

Sekretorius V. V .Vasys iš
davė raportą iš veikimo. Iš 
raporto pasirodė, kad apskri- 
tyj yra daug kas veikiama. 
Drg. A. Bimbos maršrutas su
tvarkyta, paskelbta spaudoje 
ir laiškai išsiuntinėti tuo klau
simu kuopoms. Įsakyta, kad 
kuopų komitetai gerai prisi
rengtų prie prakalbų, kad tu
rėtų geras pasekmes.

“Vilnies” vajaus klausimu 
irgi buvo pasiųsta į visas kuo
pas laiškai su paraginimu, kad 
kuopos sušauktų specialius su
sirinkimus bendrai su kitomis 
organizacijomis^ ( kurios ręmia 
darbininkų spaudą, (ir išdirbtų 
planus gavimui naujų skaity
tojų. Jau> daugelis) kuopų, tu- s 
rėjo bendrųsf susirinkimus ir 
išsidirbo planus, ‘ Darbas jau 
eina tose kolonijose. Bet daų-r 
gelis ALDLD. kuopų tuo klau
simu visai nesidarbuoja. Tai 
jau apsileidimas pas draugus. 
O turėtų dd. nuo dabar pradėt;; 
vajaus darbą-—ne tik spaudos,] jos atkreiptų daugiau atydos

Vileišiene, ar Vilniaus Lie- 
j skirtumo 

O likusius, žinoma,
vydas dirbo išvien su SLA. tuvių Komitetas,
ponais tą patį purviną dar- nėra. C LLLJ.. , _ ,
bą prieš SLA. darbininkus suniaumos Vilniaus klerika- 
narius. ; į lai vardan Vilniaus našlai-

Bet Štai 'kas ' svarbiausia Cllh
šitam p. Vitaičio pareiški-T .---- ?—— -----

MIRUS DRG. STONO 
TĖVUI MARTYNU

ponais tą patį purviną dar

narius.

nėra. ROCHESTER, N. Y.
lai vardan Vilniaus našlai-

me, Šiuomi jis pabrėžia, 
kad ■ republikonas yra labai 
blogas sutvėrimas, nuo ku
rio reikia bėgti ir kurio rei
kia. saugotis. Republikonas 
yra Sušiviėhiji^id igi^vjkasį 
ir 1.1. ' " -

Labai gerai. Tai kaip su 
tokiais Susiviehijimo “dar
buoto jais”, kaip Striitiaitik, 
in Mikalauskas; kurie Broo-.....
klyne sudaro Hooverio lie- veno"anglies ^Tįyje h-po Ame- 
tuvių komitetą, kad apgaU-, rikos m'ainas riausėsi, kaip pe-

i Li 14 d? - Spal^L^Maidojonid 
Martyną Stasiulevičių, gerai 
mūsų judėjime žinomo veikė
jo Juozo Sti.Įsoųo tėvą. Patsai 

'gi Martynas Stasiulevičius mū- 
•sų judėjime bųj/o nežinomas 
žmogus; per desėtkus metų gy-

įe, per 38 metus. Seniau pri
klausė draugystėms ir mainie
rių unijai, o sulaukęs gilios ^e- 
naįvės liko nuo darbo atsta
tytas. Bet už tai tas kasyk
lų darbas, dulkės, atėmė jam 
sveikatą jau aštuoniolika me- 

. Ir iki mirčiai Mar

dinėt lietuvius? Kaip su 
patim Gegužių, kuris ageų- 
tauja mainierių unijos biu
rokratui Lewisui, o Lewlss 
net ir per radio agituoja už 
republikonus? Taigi, jeigu, 
pagal Vitaitį, Graičiunaš i atgal. Ir iki mirčiai Mar- 
yra Susivienijimo priešas ir tynas atkosėdavo anglies dul- 
griovikas, tai Strimaitis, kės.

Martynas Stasiulevičius bu
vo kadaise turtingos šeimynos 
narys; atvažiavo į šią šalį at- 
vaduot doleriais tėvų-tėvų ūkį. 
Paliko ne tik vergas anglių 
kasyklų. Senu papročiu Mar
tynas kaip buvo, taip ir pasi
liko religinis žmogus. Bet 
Mainierių Unijoj Jis visuomet 
laikydavosi su • kovotojais ir 
nesipriešindavo darbininkiš
kam veikimui ir buvo “Lais
vės” skaitytojas. >. Mėgdavo 
skaityti knygas, > kudos’ liečia 
darbininkų ręikaTits,ltypąč mai
nierių. Savo sūnaus pažiū
rom ir veikimui niekad nesi
priešindavo ir visuomet už sū
nų galvą guldė net iki mirčiai. 
Kuonąet iškilo “Laisvės” byla 
su kųn. Petkum, tai Mai’tyn^s 
griežtai smerkė ’ kūn. Petkų,, 
kaipo norintį pasipinigauti iš 
darbini n k i šk o 1 ai k rašči o.

Prieš’ mirtį, kilus klausimui 
apie kunigą, atsakė: jei mane 
anglis suėdė, tai kunigas juk 
ne gydytoją^,—nors poterius 
ir kalbėjo.

Martynas buvo labai teisin-

griovikas, tai 1 
Gegužis ir Mikalauskas yra 
didesni priešai ir griovikai.

Bet, žinoma, Vitaitis to 
nepripažins. Tie republiko- 
nai, kurie Susivienijimo vir
šininkams padeda persekio
ti ir kamuoti Susivienijimo 
narius, yra geri ir 'šventi. 
O tie, kurie kartais tiems 
viršininkams užvažiuoja, 
yra blogi ir prakeikti. Grai- 
čiupaįs priskaitoūiaš 
'* y } T * , f '1 J'

kaądidatUs;v visur 
j'a; d jsocialistų nie-

•; • ,■ ■ ..0 ■?<
simciai kapitalistų agentai vi
sur užpuldinėja komunistų kal
bėtojų^ ir 
juo! 
kur nekliudo, meiliai apie socia
listus kalba. Tai yra geras pa
vyzdys to, kad Socialistų Parti
ja kapitalistams nėra baisi; jie 
bijosi tiktai Komunistų Parti
jos ką^hg^' klasinės politikos.

Darbininkų Pareiga
Kiekvieilas 1 darbinihkąs - turi 

moraliai, finansiniai ir savo i , . . , T s , /T,. ! iviaiL.yHčis uuvv irtum v^ioxxi-
balsu p^remt • Darbininkų (Ko- gas įr geros širdies, neįsipyko 
munistų) Partiją, kaipo kovoto- nie]<am> Visa giminė, nors ir 
ją už proletariato reikalus. Ne- j senuko; bet labai apgailestau- 
leiskime/kad juodašimčių už-|ja> \
puolimai sutrukdytų mūsų par- Martyno Stasiulevičiaus gi- 
tijos veikimą. Skubiai parem-, didžiumoje yra laisvi 
kipie ją finansiniai, Tuojaus jr progresyviai, todėl ir laido-^4 finansųiiaį. Tuojaus įr progresyviai, todėl ir laido- 
siųskitė. po dėlerį arba, kas . iš- ti sutiko laisvai, be bažnytinių 
gali, daugiau į Darbininkų (Ko- , apeigų. Labai gražiai '■ palai

dojo giminaitis graborius Le-. 
vandauskas'. Ant 'kapo Mar
tyno’ pasakė trumpą, '■ gražią

munistų) Partijos kampanijos 
fondą šiuo,adresu: r

■ Nation^; Campaign’ Heąd-
quarters, Workers (Communist) prakalbėlę drg. A. Jankąųs-
Pąrty, .43 jEąst 12&J1 St.,.New
YirkCity^C • kas-

i .suv^žiiavo ■ giminių

Galutinai

Atėjus 
teratūros

bet gavimui naujų narių į šią 
organizaciją.

I Apskričio konferencija vi
sai nebetoli; ji įvyks nedėlioj, 

l„ “Vilnies” svetai-

Rankų Betgi Nenu
leidžia 

vajaus mėnesiui, li- 
agentas, Gabužis ir 

Kireilis, ėmėsi darbo. Jiems
pagelbon eina draugės moterys 
iš WSA. kuopos. Jie neša 
peŲ; stubas literatūrą ir užra
šinėja laikraščius. Kokios pir-, — ---------
mųjų savaičių pasekmės—ne-!sPa^4 ?8 d 
teko sužinoti. Bet, jei dirba-Į aėj^ Chicagoj^ Pradžia 10 va
rna, aišku, ir vaisiai bus.

30 d. spalių čionai atvyks 
kalbėti darbininkų Partijos 
kandidatas į prezidentus— 
Wm. Z. Foster. Prakalbos 
rengiamos lietuvių svetainėje.

Lapkričio mėnesį turėsime 
ir lietuviškas prakalbas. Kal
bėti atvyks R. Mizara.

landą ryte. Į konferenciją tu
ri atsiliepti visos kuopos. Ku
rios negalės prisiųsti delegatų, 
tai gali prisiųsti raportus iš 
kuopų veikimo.

Moline, Ill., ALDLD. 64 
kuopa prisiuntė del konferpn-

Mainierių Šelpimas
Spalių 13 d. Mainierių šel

pimo Komitetas surengė balių, 
žmonių atsilankė vidutipiai; 
matėsi keliolika ir lietuvių. 
Lietuviai darbininkai vis dar 
neįpranta prie veikimo tarp- 
Jtautirie pąpėde, iiors' toksai 
darbas būtų daiig išnašesnis^‘. 
Pelno bils" mažai. J^bmiteta^r’ 
nuo nusitvėrimo iki šiol surih- 
ko ir pasiuntė virš tūkstančio 
dolerių ; butų x galima daug 
daugiau surinkti, jei delegatai 
ir juos išrinkusios organizaci-

į komiteto darbus. Dabar ko
mitetas laiko posėdžius kiek
vieną panedėlį, Ukrainų Sve
tainėj, 975 Joseph Avė. Tas 
pats komitetas turės veikti ir 
audėjų šelpime. Darbo yra 
labai daug, todėl draugai de
legatai būtinai turėtų lanky
tis.

“Darbininkių Balso” num. 
10 mano korespondencijoj įvy
ko nemaloni klaida, a Ten su
minėta vardai mergaičių-jau- 

dalyvavusių rinkimecijos pasveikinimą ir sykiu au- nuolių,
ką $5 apskričio reikalams. aijl<ų del streikjerių, pralei- 
Molinės draugai toli gyvena džiaut nepaminėjus vieną iš 
nuo apskričio centro; delei to pasekmingiausių rinkėjų, Eye-

i
Menininkai Vaidins “Grigutj”

Su 30 d. rugsėjo Aušros 
Choras atsistojo ant kojų. Nu
sitarė pakartoti publikos my
limą operetę “Crigutį.” Pa
mokos jau daromos ir pusėti
nai ^sekasi, šį veikalą choras 
imasi vaidinti antru sykiu dėl
to, '$cad pavasarį delei lietin
gos ‘į . dienos nepęrdaugiausiai apskričio, išrinko 3 delegatus J 
Yinnh’lrnn n Ini'1 n ini \TinnQ • 1 J*   f-- : **

negali prisiųsti delegatų. Tai 
jie įgaliojo drg. Andriulį at
stovauti jų kuopą apskričio 
konferencijoj. Tą gali pada
ryti ir kitos tolimos kolonijos.

West Pullpw*-11|;, atsigai
vino ALDLD. kuopa iš 16 na
rių. Ji sykiu prisidėjo prie

puįlikps atsilankė, tai. viena, į konferenciją .ip nutarę su- 
o antra, kad šis veikalas atsi- rengtį prakalbas drg. A/Bim-. 
lankiusiai ‘ publikai labai pati- bai 17 d. lapkričio.' Kaip ma-|a 

paš draugūs \lėstpullma-ko, vąidinijnas gerai • nusise
kė—daugelis publikos, kuri 
jau sykį šį veikalą matė, ke-t 
tina eiti ir antru sykiu-; o tie 
žmonės, kuriems neteko per
eitą sykį matyti—šį sykį būti
nai .ateis, nes daugelis gailė
josi, kad pereitą sykį nematė.

Taip, taip. Menininkai dar
be. Verta linkėti ir tikėtis, 
kad jų triūsas “Grigūčio” su- 
vaidinime duos geras pasek
mes. Vaidinimas įvyks 10 d. 
lapkričio. J.

Vyskupas Ųiėpia. Minyš- 
kom Nebąlsuoti.

NASHVILLE, Tenų. — 
Kąfąlikų .vyskupas.^ Ąl- 
phonsė Smith < įsakė i mįnyš- 
kprns nedalyvauti sekan
čiuose prezidentiniuose bal- 
saviiųųose. Sąkomą, jog 
jis.' tąjįįaro, kad “nesutepti” 
bažnyčią politika. • '

tosi, paš 
niečius darbas eina pirmyn.

! Waukegon, Ml., ALDLD. 140 
kuopa -turi nusitarus surengti 
koncertą bendrai su apskričiu. 
Kuopos tarimąs yra labai ge
ras. Mes iš I Apskriejo sutin
kame prisidėti ir rengti kon
certą naudai kuopos ir apskri
čio.

Harvey, Ill., ALDLD. 125 
kuopoj1 nesutikimai yra tyrinė
jami. Draugai harviečiai pri
buvo į I apskričio posėdį su 
knygomis ir .prirodė tuos visus 
nesusipratimus. Bet dar kny
gos nėra peržiūrėtos ir <kaip 
tik apskritis,peržiūrės knygas, 
paskelbs rezultatą spaudoj, su 
parašu: kuopos valdybos ir ap
skričio komisijos.

Chicajgps ir 'Apielinkės, Drau
gu Ątydai '

Pranešame, kad' I Apskritis 
nutarė pradėti rengti prelek-

lyn Andrišiūniūtę, apie kurios 
pasidarbavimą iki šiam 
nežinojau. Tikiuos, 
draugė atleis man.

Draugus Andrišiūnus ištiko 
skaudi nelaimė. Jų jaun 
sis sūnus, apie 10 metų, 
puolė^ ant ląiptų ir labai 

Vaikutis h 
jbentas ligoninėn. Linkiu 

greito pasveikimo. , , . ,, t
‘‘Gedemino Draugija šiemet 

atremontuoja savo 
Dar tdarbas nebaigtas, o 
atrodo graži, 
Kaipgi neatrodys, kad apie tu
zinas vyrųp pradedant papras
tais tėplioriais ir baigiant tau
tiniai žinomais amato specia-t 
listais, su šluotom-šluotukėm 
ir kitas įrankiais, sukinasi po 
ją per vakarus. Tai vis pa
tys draugijos nariai. Jie žino 
gerai, kad šis namas buvo, 
yra ir bus apšvietos, meno ir 
draugingumo žydinys ne tik 
pačiai draugijai, bet 
darbininkams ir visai 
kų klasei ab&lnai, tai 
jie jį brangina ir su 
žinių palaiko ir puošiA.

Narė

laikai 
jauna

par 
susi-

jau

todėl 
pasiry-

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 
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MERIDEN, CONN. *

Politikavimas S.L.A. 4 Apskr.
Minimo apskričio konferen

cija buvo laikyta 30 d. rug
sėjo. Pradedant posėdį, pir
mininkas, susigraibstęs keletą 
savo ištikimų draugų vardus 
užrašų knygelėj, bandė skirti 
mKjądatų komisiją, tik, ant ne
laimės, ne visi pirmininko 
riami apsiėmė. Bet kad 
klaidą kokis progresyvis 
pakliūtų į tą komisiją, tai 
siejo atsargiai pajieškoti kitus 
gerus.

Kaip jau įprasta, konferen
ciją atidarant pakviesta kele
tas pakalbėti apie S.L.A. rei
kalus. šį kartą buvo leista 
tik tokiems pakalbėti, kurie 
šimtą procentų sandariečiai. 
Kaip kurie iš jų nieko geres
nio nemokėjo pasakyt apie or
ganizacijos gerovę.

Renkant rezoliucijų ir spau
dos komisijas, buvo suprasta, 
kad iš anksto nutarta, koki 
žmonės turi įeiti į visas komi
sijas. Nors rezoliucijų komi
ai ir likos išrinkta, bet ji 
nesuprato savo pareigų, nes 
neparašė nei vienos rezoliuci
jos. Įnešimų komisija, mato
mai keno nors instruktuota, 
patarė Įnešimus perskaičius 
priimt bei atmesti, tačiaus to
kių tos komisijos rekomenda
cijų konferencija nepriėmė.

^Valdybos raportuose pilnai 
pasirodė visas sandariečių po
litikos nuogumas ir nesirūpini
mas organizacijos gerove. Pa- 
veizdan, jau per porą konfe
rencijų ‘organizatoriais buvo 
išrinkti geri sandariečiai ir 

tyčia, kaipo tokie, jie 
nieko ir neveikė, net nei nepa
rodė savo veidų konferencijo
se. Jau neatsilankymas į kon
ferencijas duoda suprast, kaip 
jiems rūpėjo organizacijos sti- 

' prinimas, o be to, kas žino, 
1 ką jie geresnio nuveikė aps- 
; krityje ir per tuos du metu 

nei viena nauja kuopa nebuvo 
suorganizuota. Ne geriau ir 
’’itiems valdybos nariams rū- 

ėjo S.L.A. organizacija, štai, 
aėjusią vasarą, rengiant ap- 

taičio išvažiavimą, visi spau- j 
4cL/larbai atiduota padaryti 

<^sahnėms spaustuvėms, kaip' 
! “Vienybės” ir Waterburio pri-■ 

vatiškam spąustuvninkui. < 
kad mūs organizacijos spaus--, 
tuvėj tuos darbus galima pa
daryti, tai mūsų valdyba buvo 

r pamiršus. Beje, apskričio se
kretorius Makoveckas prasita
rė, kad būk jis siuntęs dalį 
spaudos darbų ir “Tėvynei,” 
bet, veikiausiai, pati p. Jurge- 
liūtė, del kai kurių priežasčių, 
perdavus tuos darbus “Vieny
bei.” Jeigu taip, tai dar blo
giau ir sulyg pranešimo spau
dos darbų buvo už apie $200. 
Vadinasi, jei mūsų organizaci
jos spaustuvėj būtų tie darbai 
buvę atlikti, tai būt ir visas 
pdnas palikęs del S.L.A., bet 
<M^ar kiti juomi pasinaudojo. 

(, Ar šitokie dalykai neša naudą 
| mūsų organizacijai ? Valdyba, 

duodama raportą, minėjo, kad 
tas pirktasis “tavoras” nedavė 
neNcento uždarbio. Tai klau
simas, kas jį sunaudojo, kad 
neliko pelno? Kadangi orga- 
-nizacijai pasižeminimas par
davinėti tokį “tavorą”, tai 
duotas įnešimas, kad daugiau 
tokių “tavorų” nebūt apskri-Į 
čio išvažiavimuose, bet ir vėl 
mūsų tie patys žmonės reika
lavo, kad tą reikalą palikti

< valdybos nuožiūrai. Reiškia, 
‘ kitais metais vėl bus tas “ta- 
į voras” pardavinėjamas, tik 

jeigu jisai neduos pelno, tai 
nei konferencijose apie jį ne
bus pranešta. Arba, štai, atsi- 
lanB^ delegacija nuo New 
Bediordo audėjų streikierių, 

. kuri pirmininko prašė, kad 
duotų pakalbėti apie streiko 

. padėtį bent 5 minutas. Bet 
kuitau bus leista. Ar tai to
ki ^dalykai, kaip darbininkų 
streikai ir kova su išnaudoto
jais sandariečiams biznieriams 
apeina. Suprantama, kad ne. 
Ir vieton leisti delegacijai pra
tarti keletą žodžių į delegatus, 
praleido čielą pusvalandį. Tik 
Ajįliaus delegatai privertė pir
mininką, kad leistų nors pa

brinkti aukų delegatų tarpe. Ir 
Čia buvo daug keblumų iki da- 
leista rinkti aukas. Vieni sa
kė, jog streikas jau pasibaigęš. 
Kiti sakė, kad nereikia duoti 
jokios pagelbos tiems streikie- 
riams, kurie streiko laiku su-

ski- 
per 
ne- 
pri-

darbui iš tokių žmonių, kurie 
net nei konferencijoj nedaly- 
vo. Tik plačiau 
tam dalykui, tas laiškas tapo 
atmestas. Atmestas todėl, kad , 
jau tokis fondas yra ir seiliaus 
buvęs Vilniui, bet jį klerika
lai pasigrobė į savo rankas į 
del politikos reikalų, todėl ne
matyta reikalo nei šį kartą 
remti tokį fondą, kuris ir 
gali pakliūti į kokių nors 
litikierių rankas.

Nors buvo nujausta, kad 
skričio valdyba išanksto san
dariečių buvo nuskirta del se
kančios tarnystės, bet matėsi, 
kad kai kurie dalykai visgi 
per nelaimę pamiršti, ypatin
gai nesusitarė kuriuos savo 
žmones rinkti organizatoriais. 
Bet štai nominuojant organiza-’ 
torių, vienas iš progresyvių ■ 
gauna didoką skaičių balsų. ■ 
Tas juos nugązdino ir tik rėks
nys žemantauskas tą “baisią
ją” klaidą pataisė sušukda
mas: Videikis ir Ragelis tail 
mūs žmonės, balsuokite už 
juos. Vadinasi, to žmogaus 
pilietiška drąsa nusvėrė visus 
rinkimus į gerąją pusę. Už 
to žmogaus tokią drąsą jo 
draugai turėtų suteikti jam 

s garbės medalį, nes jisai visuo- 
... . . r -Į met ir visuose klausimuose,

netiesotą rinkimą delegatų į kurje jam jr visiems sandarie- 
seimą, o dabar jau kai kurio- gjarnc. v - 
se kuopose tuos narius už | tinkami, net nei balso nesipra-

Bet pirminin- 
klftusimą pa- 
kur jos bus 
dabar pasa-

bei kitokio

dėjo skirti ir komisiją tftm 250,000’ Nuvyko Pažiūrėti tą nedėldienį suvirs 250,000 ,
Vokiečių Zeppeliną žmonių atvyko čia pažiūrėti nesena* ^lėkė

{ Lakehurst, N. J.y- Perei- milžinišką vokiečių zeppeli- V°kietijos.
išsiaiškinus? ‘ '

Vokiečių Zeppeliną iš

vėl
po-

10

tu
ft t-

siorganizavo į uniją; dar kiti 
buvo nepatenkinti delegacijos 
išžiūra ir t. t. Tačiaus, aukos 
buvo rinkta ir sumesta $8.31. 
Kadangi buvo įvairių kalbų 
apie streiką ir būk nežinia 
kur, nei kam aukas reikėsią 
siųsti, todėl aukas surinkus, 
paklausta, per kokią įstaigą 
bus pasiųstos, 
kas atsisakė į tą 
aiškinti. Todėl 
pasiųstos, sunku 
kyti.

Delei vienokio 
sandariečių politikavimo mūsų 
apskričio kuopos pradeda kon
ferencijų visai nepaisyt, 
kad ir į šią konferenciją 
kuopų nebeprisiuntė savo 
legatus, o tai labai svarbu 
rėti iš kiekvienos kuopos
stovybę apskričių konferenci
jose. Bet, matomai, daugelis 
niekaip negali pakęsti sanda
riečių- politikavimo, todėl ne
besiunčia nei delegatų.

šiaip jokių • svarbesnių tari
mų nepadaryta, -bent keletas 
senų dalykų atkartota, būtent 
naujų narių gavimas ir už tą 
darbą organizatoriams dovanų 
bus apačiai duota. Berods, 
vienas buvo ypatingas dalykė
lis, tai Waterburio kuopos įne
šimas, kad paklausti Pild. Ta
rybos, kokiu būdu į kuopas 
papuolė vardai skundėjų už

ap-

met ir visuose klausimuose,

seimą, o dabai jau kai kurio- (gįarns įį^ atrodo nelabai pa-

sirašymą po skundais baudžia 
spendavimu ant ilgo laiko. 
Šiam įnešimui pritarė visi. San- 
dariečiai pamatė, kad čia jų 
padaryta klaida, nes delegatai 
tiesiog įrodė reikalą skaudžiau 
pabart P. T. už bereikalingą 
išdavimą skundėjų vardų kai 
kurioms kuopoms. Reikalavo, 
kad rezoliucijų komisija ta
me klausime pagamintų rezo- 
tiuciją, todėl jiems prisiėjo ap
kalbamą dalyką tiesiog nuglo- 
styt. Mat, kaipgi jau išeina, 
kad savuosius čia verčia barti 
už klaidas, prie kurių patys 
labai palinkę. Tačiaus, vis- 
vien nutarta paklausti P. T., 
kokiu būdu tie skundėjų var
dai pakliuvo į kuopas. Brid- 
goporto kuopos įnešimas rei- 

) kalanti, kad Pildančioj Tary- 
i boj esant tuščiai iždininko vie- 
I tai, nuskirtų į tą vietą pastovų 

o į iždininką. Daugelis delegatų 
u j pritarė tokiam įnešimui. San- 
c“ dariečiai neturėjo kitokių ar

gumentų prieš tą įnešimą, vien 
tik jie minėjo, kad jau P. T. 
nuskirs tai vietai žmogų. Bet 
nei jie nebežino, kada tas bus 
padaryta. Įnešimas-'atmestas 
17 balsų prieš 12. Kadangi 
viso delegatų buvo 41, tai 22 
delegatai šiame klausime su
silaikė nuo balsavimo. Va
dinasi, apskritys centro iždi
ninko sutvarkymo reikale ne
tarė nei žodžio.

Per ką tai buvo priduotas il
go turinio ląiškas, būk tai nuo 
vilniečių našlaičių gelbėjimo 
kokios įstaigos, bet laiškas ne
buvo skaitomas iš priežasties, 
kad ilgo turinio. Paaiškinta, 
kad jis esąs tokis, kuriame no
rima moralės paramos del vil
niečių našlaičių rėmimo. Tuo
jaus to laiško aiškintojai p ra

šęs drąsiai savuosius persergs- 
ti, o jo artimiems tas viskas ir
gi labai patinka. Tačiaus tas 
nedaro svarbos, kiek sandarie
čiai nusiskina organizatorių, 
vis viena jie bus žinomi orga
nizatoriais tik ant popieros. 
Tą jau praeities darbai įrodė, 
kad per porą metų nei viena 
nauja kuopa nesutverta, neigi 
jų tie ištikimieji organizato
riai parodė konferencijose 
akis. Tas pats bus ir su šiais 
naujaisiais organizatoriais, o 

o ypatingai žinant tą, kad kaip 
į j kuris iš jų net nemoka nei ap

likacijos nariui įstojant į SLA. 
išpildyt. Tai toki dalykai de
dasi mūs S.L.A. 4-tame Con
necticut Apskrity.

S. L. A. Narys.

Gana švelnus
o vis dėlto jie patenkina*

*T ENGVUMAS ... su skoniu. Tai yra 
Chesterfield ypatybe.

Gamtinis skonis ir kvapsnis grynų, 
saldžių tabakų, raugintų medinese 
šulese daugelį metų .. • iškaštingiausias 
būdas, bet tikriausias ir natūralia 
būdas. Tada sumaišoma ir včl permai-

soma, kad išgauti iš jų puikinusį jų 
skonį ir kvapsnį.
Tas nepaprastas sumaišymas yra Ches
terfield paslaptis ir nesiduoda pamėg
džiojimui. Tai yra vienatinis būdas, 
kuriuo gali būti padarytas lengvas ci
garetes, kuris patenkina.

jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti Jr platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis. susipa
žins su savo, klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------.11.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Krikščionybė ir Darbininkai
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, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role klasių kovoje. /

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

. Puslapis Trečias

CASTON R0PSEV1CH

• i >

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: h

4715 N. 5th Street i.
PHILADELPHIA, PA.

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

Pasitarki! £ii Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI ’
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. ZI NS
110 EAST 16th ST, N. Y.

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

Nedūliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖSi 
“LAISVĖJE”.

________________—l___ -J_____ L—L

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRF SAI F r i iv Ei DALiD
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

|

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

Neatidčliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE CO
l» GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y

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

Brooklyn, N. Y

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372

HB

Ndujuo.se
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BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ

įstamiem, kad ai
larbą apdraudos nuo uęnia^il 
visokių nelaimių, taipgi au*W

• V*w » »_ A -f — ■*

darbą kuopuildaūsiai if j, 
įsiai. Meldžiu atsilankyti|

Puslapis Ketvirtas

t

ga
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PORTLAND, OREGON

’šiai.
Keturiolika francūzaičių, kurių kiek-!

Lietuvaiti 
FOTOGRA FISTS

Fotografuoju, Didinu fr N 
rojų Visokiom Spalvom 

Paveikslas
Studija atdara kiekvieną dieeą 

nedėliomis nuo f:Si ryta Iki 
K po pietų

Margarieta Valinčiui
Room S2 Weitzencom BI1 

PUBLIC 8QUARB 
Wilkes-Barre, Fa.

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del

• manęs skirtumo. Ma.
I daras dieną, ir naktį.
| lieku gerai.
* mane, <

Mano ofisas at-1 
’ \ Darbą at-" 

. Reikale kreipkitės-pas 
o patarnausiu kuogeriausia. 
734^Grand Street !

Brooklyn, N. Y. |

mergina. Pirmi-

(Tąsa)
La Boka primena man sąžinę, kuri, ap

krauta visokiais mirtinais prasižengimais 
ir padėta čionai, gyvena tarpe viso pasau
lio prakeiksmų. Vaizdas, kurį jinai suda
ro, perstata Mikolo. Angelo kūrinį, “Pas
kutinis Teismas.”

Viena automobilių kompanijos dirbtu
vė kadaise paskelbė: “Šis tai yra pirmas 
automobilius, kuris bus pagamintas masi
ne produkcija.”

Mūsų dirbtuvė yra dirbtuvė bučkių. 
Čia taipgi masinės gamybos pagrindais vis
kas eina. Čia yra kavinių su mergomis; 
kavinių, kuriose mergos neva orkestre grie
žia, bet ištikro vyrams galvomis linguoja 
ir akimis merkia. La Boka pilna vienspal- 
vinių namų. Šituose namuose laukiamieji 
kambariai—dideli kiemai, kuriuose pristoję 
eilės žmonių. Jie stovi tykiai, be triukšmo.

Galiu užtikrinti jus, kad tam tikrais 
sezonais į diepą jos priima po 70—75 as
menis.

francūziškai. Atsisėdome mažam laukia
majam kambaryj.

—Taigi, kalbėjo Robertas — dalykai 
neina jau taip gerai?

—Biskį blogai—atsakė šeimininkė. — 
Pagalinus jūs perdaug .>pleidžiate šitą 
mergšę.

—Aš parduosiu ją.
—Nedaryk to,—pertraukė. —Ji.neblo- 
darbininkė.
—Kokiam tikslui ji norėjo trijų šimtų

pesų ?
—Pirkti suknią.
—Tai viskas? . -
—Taip, tik tam ji ir tepageidavo. Bet 

jūs nerašėte jai ilgai. Aš ją pašauksiu.
—Marcele, Marcele, Marcele!—šaukė 

Šeimyninkė.
—Ar tik viena teesi?—išgirdome balsą.
—Taip, ir Robertas čia.
Jauna—apie 20 metų amžiaus, juodos 

galvos, gražių dantų—mergaitė! 1
—Eik čia,—tarė Robertas.
Išdidžiai pasibučiavo.
—/Nesijauti linksmai?
—Kodėl ne?
—Eikim iš čia—tarė šeimyninkė. Abu 

išėjome, uždarydami kambario duris.'
Suradau keturiolika francūzaičių. Dvi 

britas.
—Aš taipgi—tarė viena rusė.
šešios iš Paryžiaus, dvi iš Nice, viena 

iš Compiegne. • Iš čia pati gražiausia.
—Tiesiai iš Compiegne į Rosario?
—Ne taip tiesiai.
—Kaip senai?
—Trys mėnesiai.
—Linksmai jautiesi ?
—Nelabai. Bet pagalinus neblogiau-

Uh-.

Provincijoj
Provincija apima visus kitus miestus, 

išskiriant Buenos Aires, kaip Rosario, San
ta Fe, Mendoza, ir tt. Jų socialistiniai įsta
tymai nepaliečia ir todėl prostitucija ten 
varoma skirtiniais metodais: vienam name! 
randasi daug mergų.

“Mėlynasis” Robertas tą dieną važiavo
į Rosario. Pasiėmė ir mane sykiu. Jonio-' . ... vĄ v-.- .-. 1 .
teriškė gyvena Rosario mieste ir sukėlė j yienpp nedirba nuo 14 šimtų iki dvie-
nemažai jam rūpesčio. Tiesa, jinai buvo’Jtūkstančių trankų.
tik “Numerio Antro” moteriškė. Jis gavo, Cr1 turtingos. v . . . .
laišką nuo jos perdėtinio, kad, esą, perma-! . Nctun ne peno.. Ntimo seimimnkaS is 
žai dirbanti, netinkamai užsilaikanti, ir tt. iy„lc^os Puses> £ keksnųnrslys is kitos. Kvai

lius? Jos padėties perkeisti negali.
—Viskas gerai—sakė Robertas.—Man 

Įtik reikėjo pasirodyti. Dabar aš jos dar ne- 
iparduosiu. Jinai dar nepaklydusi. Jinai 
Idabar dirbs taip sunkiai, kaip dar niekuo- 

Jūs, šeimyninkė, galite duoti jai tris 
, Atvyksiu aplankyti ją laike 

dešimts dienų. Kiek vyrų ji turėjo šį mė
nesį?

—Keturis šimtus penkias dešimtis.
—-Blogas menuo. Bet ji greit pasitaj- 

Ar ne, mano gražuole?
Jinai prižadėjo.
Įėjau su Robertu į ofisą. Šeimyninkė 

(atidavė kas jam priklauso: 11 šimtų ir 25 
■pesus. Išsiėmiau paišelį ir pradėjau dary- 
|ti ar.itmetiką, skaičiuodamas, kiek jis gavo 
Ifrancūziškais:

1125 pesu X 14.25—16,031 frankas ir 
25 c.

—Aš to tikėjausi—sakė jis. Jei nori 
kad moteris gerai užsilaikytų, turi visuo-' .. 
met turėti akį ant jos. Aš gi jau senai' 
buvau Rosario. Tai klaida.

Moteris priduoda namo užlaikyta] ui met. 
skaičių perleistų vyrų, o ans jai duoda pi-'šimtus pesų, 
nigų. Bet ji pas save pinigų nesilaiko:'' 
atiduoda juos savajam vyrui.

Roberto moteris vadinosi Marcelė. Ji
nai prašė savo perdėtinio 300 pesų, bet šis! 
atsake, kad tie pinigai priklauso jos vyrui.!1 
Apie tai jis parašė ir Robertui.

—Apmąstęs tai—kalbėjo Robertas, aš' 
nutariau ją parduoti.

—Bet jeigu ji nesutiks?
—Nereikia jai apie tai sakyti.
—Na, o jei pasakytum—ar galėtum} 

parduoti ? . -
—Aišku. Nereikalauju, kad ji sutik

tų. Aš ją nupirkau be jos sutikimo.
—Kaip tą gali padaryti?
—Šeši mėnesiai atgal, mano vienas 

draugas turėjo apleisti šią vietą. Jis sakė 
ar aš norėčiau ją pasiimti, “Atiduosiu už 
penkioliką šimtų pesų. Tau mažiau atsieis, 
negu kad važiuoti ir parsivežti iš Euro
pos.”, Sutikau ir užmokėjau.

—Bet, daleiskim, jeigu ji nebūtų suti
kusi?

—Ji negalėjo kitaip padaryti. Kuo
met josios vyras išvažiavo, ji būtų buvusi 
išmesta iš namo. Ką kitą ji galėjo daryti?

—Kodėl jie galėjo nelaikyti savo na
muose?

—Dėlto, kad tarpę jos namo savininke 
ir mūs...

.—Nori pasakyti, kad ši,moteris yra 
jūsų rankose: jinai gali pasiliuosuoti iš 
vieno, tik pakliuvant į kito rankas.

—Taip, tai yra mūsų principas.
* * Rosario! Kokis gražus vardas. Mer
ten pribuvome laike pietų. Pavalgę, api( 
trečią valandą ėjome linkui to “didžioje 
namo”. - Įėjome. Kiekvienas ten kalbėję

Utarninkas, Spalių

PITTSBURGHAS 
IRAPIEUNKE

Liebel rolmilio kompanija 
savo darbininkams “gerai” at
siteisė, kurie per ilgus metus 
buvo toje kompanijoje išdir
bę.” -Vienas anglas toje kom
panijoje išdirbo virš 30 me
tų. Kada jau paseno, pasili
ko bejėgis, negalįs tiek darbo 
atlikti, kiek jaunesni atlieka, 
tai kompanijos užveizdos pa
šaukė jį į raštinę, apmokėjo 
jam kiek buvo išdirbęs ir jau 
liepė daugiau nepasirodyti 
dirbtuvėje.

Abelnai paėmuš~toje dirb
tuvėje dab.ar neapsakomas 
darbininkų išnaudojimas. Kur 
pirmiau dirbo trys darbinin
kai, dabai’ jau pasiliko tik du 
ir turi tą patį darbą padaryti. 
Mat, dabar darbininkams kom
panija moka mažai, tai jau 
nenori daugiau algas kapoti, 
todėl mažina darbininkų skai
čių ir likusius verčia tą patį 
darbą atlikti. O jeigu kurie 
darbininkai nepajėgia užduotą 
darbą atlikti, tuos varo lan
kant iš dirbtuvės, o į jų vietą 
ima naujus darbininkus, ku
rie stovi už dirbtuves vartų.

Prie darbininkų stovi pri
žiūrėtojai ir ragina dirbti 
greičiau, pataria dirbti net po

dirbti. Už pusvalandžio at 
eina bosas ir liepia'eiti namo, 
nes darbo nesą. Ne tik kad 
už karfėrus neatlygina, bet ir 
už išdirbtą pusvalandį nemo
ka. Bet kiekvienas nori bū
ti bosui geru, nieko nesako, 
nereikalauja mokesties už iš
dirbtą laiką. Bosams tokie 
darbininkai patinka, jie juo
kiasi iš tokių . žioplių.

Spalių 7 d. tūla lietuvė, dir
banti restorane, stovėjo ant 
Rebecca gatvės, palei vaisti
nę, 6:30 vai. ryte, ir laukė 
gatvekario. Tuo tarpu auto- 
mobiliumi važiavo keli vyrai. 
Vienas jų išlipo iš automobi- 
liaus, priėjo prie .tos moteries 
ir klausia kelio. Kada ji pra
dėjo aiškinti kelią, tai griebė 
iš rankų krepšelį, šoko į au
tomobilių ir nudūmė savais 
keliais. Tik tiek gerai, kad 
krepšelyje buvo mažai pinigų, 
nebuvo nei poros dolerių.

Pasirodo, kad, reikia būti at
sargioms ir su krepšeliais.

Nuo Krosnos Cilto.

Spalių 1 d. čia kalbėjo drg. 
B. Gitlowas,. A. D. (K.) P. sta
tomas į vicc-prezidentus. žmo
nių susirinko pusėtinas būre
lis. Draugas Gitlowas gerai 
apsipažinęs su darbininkų ir 
biednųjų farmerių gyvenimu,

dvi pakaitas, o kiekviena pa- kurių čia išdėstė vargus ir-nu
kaitą skaitosi 12 valandų, rodė, kodėl jie turi balsuoti už 
Jeigu padarai užduotą dar-Į A. D. (K.) P. statomus kan- 
bą, tai moka po 42 centu į didatus.
valandą, bet jeigu nepadarai,! Aukų surinkta $42.60. Ga- 
tai už 12 valandų darbo die-j Įima būtų buvę surinkti ir dail

iną gauni $4.10. 1 giau, bet tvarka buvo prasta.
Čia randasi ir kita dirbtu- } Pirmiausia kalbėjo jaunuoliai 

ve, kurioj išdirba plytas. Bet vaikinas ir 
čia dar blogiau, nes kai ku- cinkas vietoj juos perstatyti, 
riems darbininkams moka jau 

'po 27 centus į valandą. Čia i
pats prakalbas rėžė. O svar- 

... .~ t ...... ......biausias kalbėtojas turėjo sė- 
taip elgiasi: jeigu darbiniu-į dėti ir nervuotis. Pakol prisi- 
kas įsikibęs laikosi prie ' dar-Į ėjo drg. Gitlowui kalbėti, jau 
bo, tai bosai dar sarmatinasi} publika buvo nuvarginta ir 
jam algą numušti. Bet jeigu Jam bekalbant trečdalis aplei-

Jeigu ir kituose miestuose 
taip elgiamasi, tai negerai ir

tik. jis išliko iš darbo ar su-j do svetainę.
i • .... • x_~ _____________ I Jni<rii irsirgo, tai sugrįžęs negauna 

tos pačios algos, kurią pir
miau gavo, jau dešimčia centų i tą peikia taisyti. j.v| .
į valanda moka mažiau. Po! Portlandiskis
įvykusios gazo tankos eksplo-—-

Tel., Stagg 5013

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

INSURANCE

VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
niuose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo 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.

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
prOjgresy- 
viški biznieriai, 
nė tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir štoruose

Pranešu visiem savo ko 
ir pažįstamiem, kad ai 
šokį d: 
Ir nuo__ _________ „__ -y-—
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau.

. Atlieku < 
teisingiausiai __________-4,^^

su viršminetais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKISI
♦ (D0BR0W) )

Grand St., Brooklyn, N. T.j 
Telephone: Stagg S861 % | 

Paskutinė Proga į
Kokius ryšius darbo unijo 

turi su valdžia Sovietą Sąj 
goję? Kodėl ten kas met 
kyla darbininką' algos, o gyv 
nimo reikmenų kainos pu 
Ar žinote, kad Sovietą Sąju*4 
goję ilgiausia darbo diena ti 
7 valandos? O gal ir ta 
jums bus naujiena, kad pri 
sveikatai pavojingesnią darb 
darbininkai dirba tik 5* ir 
valandas i dieną?

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

Apie tą viską plačiai aprą 
soma brošiūroje •

KĄ MES MATĖME I
SOVIETŲ RUSIJOJE!

Šią svarbią knygutę galit; |
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už. 7 centus.

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

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street, 
Brooklyn. N. Y.

John Naujokas
bei kituose, bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminetais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur j 
kitus miestus biznieriams ir prįva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 

, cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki- 
■ tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
: mūs, štoruose pardavinėja po 15c, 
į o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
! Reikalaujant adresuoki!:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
' 267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

nupiginimal 
keletą šąJ M 
išleisti. T4tcTf

zijos Čia visiems darbinin
kams ‘ numušė po 5 centus į 
valanda, v

Mikinio zoviesų išdirbystėj 
dirba didžiumoj merginos ir 
moterys. Alga nuo 8 iki 12 
savaitę’ Vyrams moka po 
36 centus į valandą. Darbas 
sunkus ir pavojingas. Dažnai 
darbininkėms mašinos pirštus 
nukapoja. Darbininkai neor
ganizuoti, todėl darbdaviai su 
jais kaip nori, taip ir elgiasi.

sriubų dirbtuvėje dirba1 
nemažai darbininkų. Kurie 
dirba nuo šmotų, tai per di
delį skubinimą dar padaro 
virš penkių dolerių į dieną. 
Bet paprastam darbininkui 
moka po 37 centus į valandą 
ir jį pristato prie to darbi
ninko, kuris įdirba nuo šmotų,

sys.

j

Automobilių Mokykla

kaip kurie, išdirbę visą dieną,.

r-r gatvekariu važiuoti namo.

LITTLE JULIUS SNEEZER
FCCUlVH, JULIUS}

NOW WHAT'S1 
the trouble?

IT'S AM EASY 
THING- TO MAKE 

A COWA 
widow!GFEE 

lAHlLLlKfRS!

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Musų Populiariškais Laivais

met darbininkui lieka? Kitas 
dalykas, darbininkas ryte at
važiuoja į darbą ir pradeda

ir dar važinėjant kasdien į

i ___

I'VE FocrJO 
OUT HOW TO 
MAKC A CO'V 
6 W<DOV/•

NEW TORK9 ALBERT BALIAM, 
HAMBURG, DEUTSCHLAND, 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

Iš NewYorko į 
^MWfulKauna ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA

VIENOS DIENOS UŽDARBIS?^

AUKOKITE Į

Pergalė
—Senjora Alsiau?
—Taip, sen j or.
Senjora Aršiau yra francūzė, gyvena 

Buenos Aires mieste. Geraširdė moteriškė. 
Jos tikslas: ^kovoti prieš baltąją vergiją var
de moterų teisių. Ji suorganizavo tam tik-

Praktikos pamokęs išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechanlko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metu pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
Č1US. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SC

k ■«;
B <

ra Lygą, patapo jos vadove ir per trejerius jtai turi labai skubinti dirbti, 
metus, kuomet tik ateidavo į Buenos Aires ' . 1 ’-
uostą iš Francijos laivas, senjora Aršiau vakare J^u ir paeiti nėgaliptu- 
eidavo prie jo ir jieškodavo, ar nesiranda ^^0^7 0^“" valanda 
slapia atgabentų mei ginų. Del co as sį ry- jr ^ar važinėjant kasdien į 
tą skambinau jos durų varpelį. Jinai buvo i darbą ir iš darbo, tai kiek tuo- 
tiek gera, kad leido man paaiškinti, ko 
aš noriu. ( , '

—Taigi, senjora, jūs eidavot ant kiek
vieno laivo?—klausiau aš. . '

—Taip, beveik be išimties.
—Ir jūs išgelbėjote turbūt ne vieną tų 

nelaimingųjų?
—Nė vienos.
—Reiškia, prekyba moterimis eina, 

bet negalima sugauti.
(Daugiau bus)

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del perrnito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų' arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

}Ull PU o no i Poplar 7A4i

ADOLFAS F. STANKUS
PADORIUS 

Ir 
BALZAMUOTOJ AS

DETROITO LIETOJ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuvi *kos avUJcos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kair:?. negu kur kitur dabartiniu laiku.

' A. M, KISIION, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 8046 CHENE ST., DETROIT

0Y BAKER

1023 MT. ERNON SI PHILADELPHIA, PA.

WELL HOW 
15 IT OOtfE?

I SHOOT 
1 THE.
I BULL’

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI 
RINKIMŲ KAMPANIJAI *

$100,000 Kampanijos Fondą
Aukas siųskite šiuo adresu: 

ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURER 
National Election Campaign Cofnmittee 

43 East 125th Street, New York City
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BOSTONO IR APIELINKeS 
SKYRIUS

NORWOOD, MASS.

Vakariene ir Nebaigta 
Prakalba

30 d. rugsėjo A. L. P. Ben
drovės įvyko vakarienė. Va-j 
kariūnė buvo rengta pasitiki-i 
m u i sugrįžusių iš 
dviejų bendrovės narių—A. 
Neviacko ir P, J. Babiios. 
Apie vakarienę galima pasa
kyti, kad buvo gana gera; val
giai buvo geri ir skanūs. Bet 
po vakarienei publikos ūpą su
gadino p. A. Neviacko ilga ir 
nuobodi “prakalba.” Mat, Į 
publika tikėjosi išgirsti, kaip I 
Lietuvos darbininkai gyvena,' 
koks jų uždarbis ir lt., o Ne-1 
viackas vien pasakojo, ką jis! 
veikė Lietuvon nuvažiavęs, gy-j 
rėsi, kad .Kauno .gatvėmis inar-J 
šavo ir kad jis su risti k u Šim
kum vėliavas nešiojo paskui! 
kruvinąjį Smetoną; vieton ar-' 
batos—vyną ir šampaną gėrė 
ir daugelį kitų, jokios reikš
mės neturinčių, dalykų pasa
kojo. Publikai nusibodo klau
sytis ir pradėjo eiti iš svetai
nės Namo. Tai p. A. Neviac- 
kas pats paskutinis ir nebai-i 
gęs prakalbą išdūlino. Buvo 
manyta, kad kalbės ir Babi- 
las, bet jis nei į vakarienę ne
pasirodė.

Turėtu kas nors kita vaka
rienę surengti ir duoti progą 
Neyiackui prakalbą pabaigti.

Norwood© keleiviniai “soci
alistai” už republikonus. Už 
juos stoja šergalis, Neviackas 
ir keletas kitų. Apie socialis
tus nei neprisimena, bet visur 
ir visados kalba už republiko
nus. Lietuviai darbiečiai tu
rėtų surengti viešas diskusijas 
su lietuviškais republikonais ir 
darbiečiai turėtų nurodyti, ko
dėl darbininkai piliečiai turėtų 
balsuoti tik už A. D. (Komu
nistų) Partijos kandidatus, 
kaipo darbininkų klasės atsto-

Darbininkas.

IV. v < v . 
pasitiki-! 
Lietuvos

MERIDEN, C0NN
14 d. spalių, 1' vai. po pietų, 

įvyko prakalbos,, kurias Nuren
gė ALDLD. IIF Apskritis su 
pagelba ALDLD. 177 kuopos.- 
Kalbėjo drg. K; B. Karosienė.

Publikos atsilankė neper- 
daugiausia, nes pasitaikė gra
žus oras, tai daugelis išvažinė
jo kitur. Drg. K. B. Karosie
nė kalbėjo gerai. Tai dar vi
sai jauna moteris. Davė ge
rą lekciją moterims apie kūdi
kių auklėjimą. Drg. Karosie
nė teisybę pasakė, kad kūdi-J 
kis yra molio šmotas—ką no-1 
ri, tą iš jo gali nulipinti. Reiš
kia, kaip jį išauginsi, išmokin
si, toks jis ir bus. Moterims 
davė gerą patarimą, kad kiek-1 
viena savo vaikučius pratintų' 
iš pat mažens prie darbinin
kų judėjimo, duotų jiems skai
tyti darbininkiškas knygas ir* 
laikraščius. Negana to, kad į 
vaikučiai, atbėgę iš mokyklos, I 
pasitiesę ant žemės laikraštį! 
peržiūrėtų juokų skyrius 
viskas.

Striukam Bukam.

ir

PORTLAND, ORE.

“Laisvės” num. 222, tilpu- 
sioj žinutėj iš Portląndo, kur 

* aprašoma daržas, kurį rengė
si vietiniai darbininkai įsigyti, 
įsimaišė klaida. Ten pasaky
ta “Upė vingiuoja, kuri kerta 
per ketvirtą dalį akro ilgumo,” 
o turėjo būt: “per ketvirtą dalį 

^mylios ilgumo.’ ’ -Kita, tai pa- 
* sakyta: “J. Valaskas serų turi 

nusipirkęs už šimtą dolerių,” 
turėjo būti “už du šimtu do
lerių.”

Dabar tas daržas jau nu
pirktas, raštai padaryta rugsė
jo 14 d. Reikia pažymėti, ku
rie kiti lietuviai prisidėjo su 
šSrais: J. Žukas už šimtą do
lerių, Wm. Murphy už $20, 
vienas už $10 ir pora už $5.

Rugsėjo 30 d. tame darže 
įvyko tarptautinis išvažiavi
mas. Lietuviai nušvietė visą 
daržą, nes jie. suvažiavo auto
mobiliais. Saulutei leidžiantis, 
buvo labai gražus vaizdas; ko- 

' misija nuvedė svečius prie 
kampo, kur manoma statyt 
namą ir kuriame manoma ant 
kalėdų ir naujų metu jau šok-

Keli draugai pratarė po ke
letą žodelių, kas bus galima 
veikti. Draugas Ulskis, tur
tingiausias Willamette’o far- 
merys, pasakė, kad vieta pui
ki ir gana pigiai gauta. Kiti 
svečiai kalbėjo, kad nebaisu 
šėrus pirkt. Taigi neužilgo 
darbas prasidės.

Portlandiskis.

■ ■ ~ ■ iL i ■ i . .I .... iluii L'llį'<OTul'Jlį,»4w?
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, 

Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.
43— 8. M. Liesis, 134 Williamson St., 

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

111.
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. Urmopiūte, 1445 Western 

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

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

sted St., Chicago, 111.

Blanford,
Addison

Box 246,

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS » 9

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

........$1.75

........$1.00
“Balsą”: Gcr-

Metams .....
6 mėnesiams..

Adresas užsisakyt 
many. Franz Moerickc, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kąs užsisako “Balsą,” tas 
tuoni pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Brooklyn LABOR MB
©ĄRBINJNKŲ IŠTAIGA,

Salės dėl Balių, Koncertų, 
fdetų, Vestuvių, Susirinkimų ir ftJk 
Puikus steičius su naujaisiais 
iw*i»o Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS,

M&—959 Willoughby Ak>
Tat H842 Stafrar

Draugysčių Adresai, Kurios
T •

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pitts- ;

Magazino St.

Penn Avenue,

1009 E. 74th

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, 321 Bond 
Vice-Firm.—Juozas Krukauskis, 

300 First St.
Protokolu Raš.- 

255 Pine St
Finansų Rašt.-

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckįs, 

163 E. Jersey St. '
Iždo Globėjai— M. Gedminienė, • 

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

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

Draugystės korespondentas — Ant.
Grigulis, R. F. I). No. 2, Box 306
Maršalka Juozas Kicena, 

259 Broadway
jums iš olsclio vaistinės.

B. Burkauskis,

Jonas Poškus,

St.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
1552—lOthPirm. B.

Avė., E.
Vice-pirm.

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. A. Trepkus,

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

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

Avė., Moline, III.
Iždo globėjai:

A.' Matusevičia, 349—9th St., Mo
line, III.

- J. Verikas, 350-M)th St., Molino,
III.

Maršalka J. Kairįs, Flaw Station,
Moline, III.

Daucenskas, 
Moline, III.

A. Milius, 1512—llth

349—lOth

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

. 1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 201.1 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vicc-pirin. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

i Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones
1 Ave., N. Braddock, Pa.

rtžd. JJ Mažeikis, 809—8th St., Mc-
' kcje.srfBock.A,'-Pa.' ‘ :

Siunčiant aukas, čekius arba mon
ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.—

Pirm. IG. V. • SAVUKAITIS, 
' P. O. Box 262, Cuddy, Pa. 
Vice-Pirm. K. URMONAS,

1445 Western Ave., N. S. 
burgh, I’a.

Sekr. J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa. > '

Ižd. J. JASADAVIČIUS, .
538-—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

3i W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF,

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

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

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.
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. Stašinskas, 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.
14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue, 

North Braddock,
15— P. Kavaliauskas,

T Woodlawn, Pa.
. 16—A. Besasparis, P. O. Box-40 K. 

L., Aliquippa, Pa.
17—T. Trcinauskas, P. O. Box 163, Į 

E. Pittsburgh, Pa.
19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 

Va.
20— Ai 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 128, 

Thomas, W. Va.
24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 

Youhgstown, O.
25— V. Poza, 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, Coal Center, 

Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

Benton, Ill.
32— P. Klova, 133 So. 13th Street, 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 

Ave., Grand Rapids, Mich._
34— J. Audiejatis, Box f 

ton, III.
35— K. Bagdonas, 114 

Shamokin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 929 

St., Harrisbug, Ill.
37— L. Aimanas, P. O. Box 568, 

Castle Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West 

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

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtikliene, 1888 Andrus St., 

Akron, O.

Pa.
300 Todd St.,

St.,

St.,

113, Royal-

N. Vine St.,
So. Hobson

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

-Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krukonis, 

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 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 A’mcs St. 

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montello, 
Mass.

J.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKU ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
Kasierius F. bukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibūna seredomis 
pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st S(., Bayonne, N. J.

st.

P.o

• t I Į |

BIRUTĖS DRAUGYSTES, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniuliene, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turskįene, 79 Vine
St., Montello, Mass. ,

Fin. Rast. Kazimiera Čereškienė, 37 
Lansdowne St., Montello, Miass.

Prot. Rašt. Teodora’ žižienė, 673 N.
Main St., Montello, Mass.

Ižd. Ona Šukiene, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mass.

Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184
Ames St., Montello, Mass.

Kasos Apickūnai;
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 Avė. 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ, 

_■ ___2739 Carson Ave.
.• Fin. Sekr. J. OVERAITIS,

LIETUVIS GRABORIUS

PETRUŠKEVIČIŲ

f

MARCY BATHS

VYRAMSMOTERIMS

BROOKLYN, N. Y

; Tol., Į

užkietSJi- 
liCT. 
gaut pas

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas del visų ligų ir ope- 

; ‘ Ąkių, Ausų, Nosies ir 
ir

KAVALIAUSKASJUOZAS

1439 South 2nd Street

Bel
Keystone

TELEFONAI:
Oregon 5136

9669Main

1      ir v— ■»*»*■>**■ —11 ■ 1  ...................  - 1 c - - r

. į • ' .4689 Brandon Ave.
Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS- 

’ KAS, 1946 Sharon Ave.
Iždininkas A. VEGELA,

7715 Dayton Avė.
Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir J. 

Kasei ionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno menesio, ‘3 vai. 
po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

Quarry Ave.
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystes susirinkimai atsibūna 

kas antrą utarninką kiekvieną mene
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave. LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO J AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinRamiausias ir už prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ j 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. Į

Del 1928 m. j
Pirm. M. Seliokas, 288 Maple Ave. 
Vice-l’irm. O. Giraitienė,. 431 Summit 
St.; Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

Lietuvos
7 Seymour
Rau linai tis,
J. Giraitis,

Sūnų ir D. D. Valdyba
Ave., W.Hartford; Ižd. A. 
556 Zion St.; Maršalka 
174 Ashley St.; Organo! 

Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud-1 
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno menesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

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

DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, .1131 Walk
er Ave.

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

Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9, Box 117.

Fin. rašt. A. GARB ANAU SK AS, 432 
—11th St.

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

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

racijų: Akių, Ausų, Nosies 
Gerkles. " Naujausi Diagnozo 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YOhK CITY . • I • t • •* t

Valandos! 10 iki. 12 A. M.; 6 iki
8 P. M. Nedeliomis 10 iki 1 P. M.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, 
sų

jis bus jū- 
geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

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

JONĄ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

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

stebūklingų žolių vertes 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-1 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-1 
sinį kalną parodytum, tai jam malo-, 
nesne 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- į 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū-1 
tino, reumatizmo, plaukų slinkimo,1 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- j 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika-' 
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

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

kreiptis prie manęs.

PHILADELPHIA, PA

AMERICAN 
i AUTO SCHOOL

PHONE, REAGENT 2177-0474 “Mokyklą su Reputacija
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių* Biznio 

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 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ii' moteriškių klasefe.
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

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

Panedeliais 
Dieną ir naktį 

Utarninkaib 
iki 12 valandai nakties

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedeliomis

dieną ir., naktį

82-86 MARCY AVENUE

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Ka» yra žmogaus amžinas priežas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(^tiltelius nuo šalčio)

Jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok 
amžino priešo!

nuo savo

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

Lietuviškų, B.ulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima
F. URBONAS

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
Iii Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
----------- - --------------------- ORDER BLANKt_______________________

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

Vardas
No___
Miestas
Miestas

State
State

TURKIŠKA
PYTO A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A PakIh
LAlIul. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. vV LvulŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

naktį

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir 
Utarninkais

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N, Y
A. M. BALCHUNAS, Savininką* Telephone Stagg <5538

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

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



Puslapis šeštas

RENGKITĖS PRIE RUSŲ 
REVOLIUCIJOS 
APVAIKŠČIOJIMO

VISOS PARTIJOS
RENGIASI PRIE DIDŽIŲJŲ 
POLITINIŲ DISKUSIJŲ

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

deniai. Rep.

PAJIEŠKOJIMAI

pa

ir

IŠRANDA VOJIMAI

KIEK LĖŠAVO CONNOLLY 
BYLA

EAST NEWYORKIECIAI, 
NEPAMIRŠKITE 
KETVIRTADIENIO

kuopa 
pačioj 
Bimba 
Tikiu, 

prakal-
Kuopietis.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
tarpe 17 ir 30 metų. Su pirmu 

laišku meldžiu prisiųsti ir savo pa-' 
veikslą. ' Aš esu 23v metų amžiaus,' 
darbštus ir blaivas.'—P. B., 520 St. 
David Lane, Montreal, Canada.

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras jieško mokytojaus, ku

ris galėtų vesti progresyvj mišrų 
chorą. Choras yra išauklėtas ir ge
rame stovyje. Kurie norėtumėt va
dovauti mūsų chorą, atsiliepkit grei
tu laiku.—J. Samuolis, 59 Nicholson 
St., Wilkes-Barre, Pa. 253-54

E. Jeskevičiūtei vadovauti. Su- vakarienės darbininkes para- 
dainavo vidutiniai. 1 v 2 . ...

Publikos buvo apie 300. Tai tlI organizac.jų korespon-

lie- 
di-rrėlyj

VIETOS ŽINIOS
Brooklyno ir apielinkės 

tuviai, nepamirškite, kad 
tižiosios rusų revoliucijos 
minėjimas įvyks lapkričio 4 
d., milžiniškoje Madison Sq. 
Garden svetainėj. Tai bus 
didelė demonstracija ir su 
bai plačia į muzikos, dainų 
prakalbų programa.

niai ragavo. Taipgi drg. Dau
gėla padovanojo namų darbo 
keiksą su užrašu “SLA. 83 
kuopa, 14 d. spalių, 1928.”

Taipgi padėjo dirbti vaka- 
ir daiktus supirkinėti 

drg. M. Jakštienė; A. Deikus 
darbavosi su saldainiais, P. 
Petrauskas^ su atvirutėmis, V. 
Bovinas rūpinosi programa ir 
kitais vakarėlio reikalais.

Kas link programos, aš ne
minėsiu, nes, jau buvo rašyta. 
Tik tiek priminsiu, kad vaka
rėlis pavyko visais atžvilgiais 
ir kuopai liks nemažai pelno.

Vienas iš Komisijos.

daug svietb to- 
Mano, kad ne- 

Millerio svetai-

taip manote?”

East New York'o ir 
mond Hill lietuviai 
ketvirtadienį, 25 d. spalių, tu
rės progą išgirsti labai svar
bias prakalbas. Dar pirmą sy
kį .mūsų kolonijoj kalbės drg. 
L. Prūseika. Prakalbas ren
gia ALDLD. 185 kuopa. Įvyks 
svetainėj 218 Van Siclen Avė., 
netoli nuo Fulton linijos ele- 
veiterio 
Pradžia

Visi 
“Laisvės
mi atsilankyti ir savo pažįs
tamus atsivesti. Visi ALDLD. 
185 kuopos nariai turi patys 
dalyvauti šiose prakalbose ir 
paagituoti savo pažįstamus, 
kad ateitų. Nariai turi pasi
darbuoti, kad šias prakalbas 
gerai išgarsinus ir sutraukus 
daug publikos.

Rich- 
sekantį

Van 
8 vai. 
vietos 
” skaitytojai kviečia-

Siclen stoties, 
vakare.
ir apielinkių

Brooklyno Darbininkų Pilie
čių Komiteto. vienas viršinin-. 
kas atnešė į “Laisvės” ofisą 
lapelių, kuriuose garsinama 
politinės diskusijos bei prakal
bos, kurias, tas komitetas ren
gia ateinantį penktadienį, spa
lių 26 d., Miller’s Grand As
sembly svetainėj. Jis prašė 
tuos lapelius išdalinti kuopla- 
čiausia tarpe darbininkų.

Šis viršininkas išsireiškė, kad 
jie tikisi labai 
se prakalbose, 
tilps didžiojoj 
nėj.

“Kodėl jūs
jis tapo užklaustas.

“Matote, tai bene pirmas 
toks susirinkimas Brooklyne, 
kuriame veidas į veidą sueis 
beveik visų partijų atstovai ir 
gins savo partijas. . Kalbės net 
trijų partijų kandidatai—re- 
publiko.nų, demokratų ir ko
munistų. Nuo republikonų bus 
DePiano, nuo demokratų Na
thanson, o nuo komunistų A. 
Bimba. Diskusijas garsiname 
labai plačiai. Visi labai susi
domėję šiomis prakalbomis. 
Visur kalba ir diskusuoja.”

“Ar manote, kad tos trys 
partijos stengsis sutraukti sa
vo .pasekėjus, į šį susirinki; 
mą?”. ve) .puvo pastatytas jąp 
klausimas. * ...

“Ar stengsis, kam dar klau
siate. Demokratai turi labai 
didelį kliubą Williamsburge ir 
kliubo viršininkai pasakė, kad 
vien, tik kliubo narių virš pen
ki šimtai ateis. O kur šiaip 
demokratų pasekėjai? Tą pa
tį daro ir republikonų kliubas. 
Abudu kliubai paėmė daug la-, 
pelių išdalinti. Komunistai Į p Baltrukevičiaus. T., 
taip pat ruošiasi skaitlingai isį(jec]a jo jaunuolių, 
pasirodyti su savo pasekėjais. gražiai išlavintas burei

Auu nuomenės. \ 
Brooklyno Darbininkų Piliečių pasirodymu. Gavo daug aplo- 
Komitetas stengiasi pasiekti įįsrnentų. 
bepartyviškus darbininkus ir 
sutraukti į šitą susirinkimą, 
kad jie susipažintų su įvairio
mis partijomis. Beveik visose 
didžiosiose dirbtuvėse dalina
mi plakatai.”

Ką darys lietuviai darbi
ninkai? Aiškus dalykas, kad 
jų pareiga kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. Retai tokia proga 
pasitaiko, kad net trijų par
tijų atstovai gintų savo parti
jų programas tam pačiam su
sirinkime. Tai geriausia bus 
pažinti tas partijas ir keno jos 
reikalus atstovauja, 
stambiojo kapitalo 
kandidatai prieš darbininkus 
bandys apginti ir pateisinti sa
vo partijas., Iš antros pusės, 
komunistų partijos atstovas 
nurodys, kam ištikrųjų tos par
tijos tarnauja įr ką šiuose rin
kimuose ir yisupmet siūlo ir 
gjrįa komunistų partija.

P.

PUIKIAI PAVYKO 
ATIDARYMAS BROOKLYNO
DARBININKŲ CENTRO

Bet svarbiausia tas,

Parengimas bei vakarėlis 
atidarymui Brooklyno Darbi
ninkų Centro po num. 56 Man
hattan Avė., spalių 20 d., la
bai puikiai nusisekė. Komu
nistai ir jų simpatizatoriai var
giai tikėjosi tokių gerų pasek
mių. ■ Svetainė buvo pilnutė
lė publikos.

Vakarėlio programa buvo 
tikras ir gražus koncertas. Be
veik visi garsinti artistai pasi
rodė. Pirmiausia griežė smui
kininkų trupė, po vadovyste 

. Trupė su- 
Tai 

! gražiai išlavintas būrelis jau
nuomenės. Visi džiaugėsi jų

Dviejų 
partijų

IŠ PILNAI PAVYKUSIO 
S. L. A. VAKARĖLIO

Nors jau buvo “Laisvėj” ra
šyta apie SLA. 83 kuopos va
karėli, kuris atsibuvo 14 d. 
spalių, bet dar turiu tarti ke
letą žodžių tiem draugam ir 
draugėm, kurie padėjo dirbti. 
Draugės Mariutė Vaicekaus- 
kiūtę ir Alena Saurienė (Si- 
reikiūtė) visada yra pirmuti
nės mūsų parengimuose. Taip 

. ir šiame vakarėlyj jos uoliai 
darbavosi. Kada tapo pava
dintos, ,ar negalėtų padirbėti, 
tai atsakė: “galėsim ir ma- 
žum ką įiaujo sumanysim.” 
Taip ir padarė. Jos iškepė 
kėiksą, ką svečiai pirko ir sk.a-

'Paskui dainavo mūsų gar
susis oktetas Ufa. Kadangi 
drg. Žukas buvo išvažiavęs iš 

[Brooklyno, tai draugai ufiečiai 
įdainavo be direktoriaus. Dai
navo labai gražiai ir publika 
nenorėjo paleisti nuo pagrin
dų. Ypač gerai išėjo taip va
dinamas “proletarinis džia
zas.” Suprato jį ir tie, kurie 
nemoka lietuviškai. Reikia 
sveikinti ufiečius, kurie pildo 
savo duotą-žodį, tai yra, pri- 
būna, kuomet apsiima. Už tai 
jie gauna daug pasitikėjimo 
visuomenėj. Ji žino, kad jie 
jos nesuvils. Kuomet rengi
mo komitetas išgirdo, kad 
Ufoš mokytojas yra išvažiavęs, 
baisiai nusigando, nes mane, 
kadi oktetas/ nepsirodys. ‘ Bet 
Ufa pasirodė ir dar kartą, taip 
sakant, “pąsigavo. publiką,” 
ne tik lietuvišką, bet ir sve
timtautę. ■ , . .

Trečią programos puktą iš
pildė drg. Menkeliūniūtč-Ja- 
nuškienč. Well, ar reikia ką 
nors apie ją rašyti? Vargiai. 
Ji mum žinoma. Kaip visuo
met, taip šį sykį dainavo la
bai gražiai. Taip visi atydžiai 
klausėsi jos dainų, kad net 
gražu buvo žiūrėti į publiką. 
Plojo ir plojo, kuomet ji pa
baigė dainuoti. Iššaukė kelius 
sykius. Jau aš senokai bebu
vau girdėjęs Menkeliūniūtę 
dainuojant. Jos balsas tikrai 
puikiai išlavintas. Visi sve
timtaučiai, kurie jos nebuvo 
girdėję dainuojant, klausinėjo, 
kas ji1 per viena yrą.: . Darbi
ninkių Moterų; Tarybos drau
gės pripuolė Menkeliūniūtę 
kviesti dainuoti į jų milžinišką 
parengimą, kuris neužilgo į-

’ . I
vyks New Yorke. Sako: “Tai 
bus mūsų traukiamoji .korta 
mūsų iškilmėje.” Nežinau, ar 
Menkeliūniūtė joms apsiėmė 
patarnauti, ar ne.

Draugė Helen Retikevičiūtė 
' akompanavo Menkeliūniūtei. 

ši mūsų jauna draugė ir pui
ki pianistė visuomet patarnau
ja mūsų parengimams. Ma
žai turime tokių jaunuolių lie
tuvių tarpe .

Ant galo jaunuolis juodvei- 
dis Boroughs pridarė gražaus 
juoko su savo komiškomis dai-| 
nomis, nudavimu ir lošimu, 

j Tokie gabalėliai labai tinka 
pamarginimui mūsų programų 
ir pralinksminimui mūsų pub
likos.

Buvo kelios prakalbėlės, 
.kurias pasakė atstovai Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos ir 
Jaunųjų Darbininkų (Komu
nistų) Lygos. Beje, būčiau 
užmiršęs. Vienas jaunas ko
munistas atpasakojo draugo 
Vanzetti prakalbą, kurią 'jis 
pasakė teisme prieš pasmerki
mą jo mirtim Verta buvo 
pasiklausyti. Taip gražiai ir 
įspūdingai jis kalbėjo! 
Vanzetti prakalba labai 
dingą ir revoliucioniška. 
liko publikoj giliausio 
džio.

gana daug veluk šios koloni
jos. Vietiniai draugai labai 
linksmi ir dėkingi lošėjams 
ir aidiečiams.

Spalių 30 d. minėta 
rengia prakalbas toj 
svetainėj. Kalbės A. 
ir J. Bondžinskaitė. 
kad bus žingeidžios 
bos.

Šmugelninko demokrato 
Connolly byla miestui lėšavO 
$200,000. Tą krūvą dolerių 
suėdė advokatai, ir Tammany 
Hall politikieriai. Vadinasi, 
neužtenka to, kad Connolly ir 
jo kolegos nušmugeliavo mies
to pinigų apie $30,000,000, o 
dar miestas turėjo dadėti du 
šimtu . tūkstančių dolerių to 
šmugelio iškėlimui. Ir vėl pui
kiai pasinaudojo tie patys po
litikieriai.

RIDGEWOODO
NAUJIENOS

šeštadienio vakare,

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? “LAISVE”

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

gra ii-
Pa- 

įs p ū- 
Rep.

GIMNASTIKOS KLIUBAS— 
KAS JIS YRA IR PRIE 
KO RENGIASI?

DIDELIS BARGENAS
Pasirandavoja 4 gyvenimui kam

bariai su visais vėliausios mados 
įtaisymais ir parankamais. Randa 
tik $22 į menesį.—182 /Stagg St., 
arti Graham Ave., Brooklyn, N. Y. 
Kreipkitės pas džianitorių. 253-55

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MAŠPĘTH. N. Y.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

pirma, Gimnastikos 
tai yra sportininkų ir 
mėgstančių draugija.

turi gerai lavintų 
Taipgi

žmonės smagiai pa-

turėt svečių
Drg. Talan-

manome
miestų.
aprūpino. Great Nec-

Turime vil-

Visų 
Kliubas 
sportą 
Kliubas 
kumštininkų ir ristikų.
kliubas užlaiko gražius kam
barius su visais parankumais 
lavintis sporto srityje. Po 
praktikos sportininkai gali iš
simaudyti ir tas nieko nelėšuo-1 
ja. Šiaip norintiems laiką gra
žiai praleisti yra gražūs, mink
šti krėslai pasisėdėti ir pasil
sėti. Galima pasiskaityti laik
raščių ir knygų. Yra pianas ir 
gramafonas, galima pasiklau
syt muzikos arba pasišokt. 
Vienu žodžiu sakant, geres
nės užeigai ir pasilinksmini
mui vietos nėra.

Taigi, broliai, kurie norite 
smagiai laiką praleisti ir drū- 
tinti sportą ir save fiziškai, at
eikite ir naudokitės Gimnasti- 1 _ _ __ T.Z* 1 *. _ 1. 1 1 •• • •

PA SI RA ND A VOJ A 6 kambariai, 
yra ir telefonas; prie Jamaica li

nijos, vienas blokas nuo Cypress 
Hill stoties. Galima matyti vaka
rais nuo G ir subatoj nuo 2 ir nedė- 
lioj iki 5 vai. po pietų.—Ch. Lake, 
92 Hemlock St., Brooklyn, N. Y.

253-55

IŠSIRANDAVOJA keturi puikūs 
kambariai; naujai išpentyti ir iš

valyti. Randasi geroje ir švarioje 
I vietoje; yra elektra ir kiti paranka
mai. Randa pigi; arti prie gatve- 
karių ir subway. Matyti galima bi
le laiku. Adresas: 8G N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. 252-4

PASIRANDAVOJA labai puikus 
kambarys. Yra elektra, šiluma, 

šiltas vanduo, atskirta maudyne ir 
telefonas. Randa nebrangi. Kas no
rit puikaus ir su visais parankumais 
kambario, tai kreipkitės po No. 170 
Stagg St., paspauskit varpelį R. O., 
Brooklyn, N. Y. (251-253)

PARDAVIMAI

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindu!ių Diagnoza
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: t >
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. f jn 
Ketvertais ir subatomis iki 6 1 
valandai. Penktadieniais ir sek-C 
madieniais tik sulyg sutarties. V

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUSspalių 
27, įvyksta LDSA. 132 kuopos 
ir ALDLD. 55 kuopos šauni 
vakarienė Degulio ir šapalo 
salėje, 147 Thames St. Tar
pe visų valgių, bus ir lietuviš
ko kugelio ir bulvinių dešrų. 
Programa bus gera, kaip vi
suomet. Dainuos česnavičiū- 
tė ir Al. Velička. Bus ir dau
giau ko. Ridgewoodo vaka
rienės būna tuomi geros, kad 
svečiam valgių būna užtekti
nai ir kad prie gražios muzi
kos gali 
trepsėt.

Šiemet 
ir iš kitų 
dzevičius
ką su tikietais. 
ties, kad ir Cliffsaidės draugai 
bus. Kviečiame pas mus atsi
lankyti Brooklyno ir apielin
kės draugus, taipgi Atletų 
Kliubo narius, visus kriaučius 
ir kriaučkas, visus tuos, kurie 
norėtų gerai ir gardžiai pasi
valgyt ir mūsų garsaus Ridge
woodo lietuvišką darbininkiš
ką veikimą paremti. Užsaky
mus galima duoti iki ketver
giu, per telefoną drg. Deguliui 
ar Šapalui—Pulaski 9276, ar
ba žodžiu drg. Jokuboniui ar 
drg. Bukniui į “Laisvę.” 
del, kurie neturite iškalno 
sipirkę tikietus, praneškite 
džiu.

To-
nu- 
žo-

Komisijos Susirinkimas
Visa vakarienės komisija 

malonės susirinkti į Degulio 
salę trečiadienio vakare, 8 
vai. Apsvarstysime, kaip gar
džiau pagamint valgius ir pri- 
ruošt kitus dalykus, liečiančius 
vakarienę.

Tie draugai,, kurie paėmėte 
tikietų pardavinėti iškalno, 
malonėkite grąžinti iki trečia
dienio tiems, nuo kurių paė
mėt. Paimtus nuo 
kienės malonėkite 
“Laisvės” ofise pas 
taitienę.

Būtų geraį, kad
mete pinigus ,ne tikietus.

LDSA. 132 Kp. Kor. B.
: < • > ■ .

drg. But- 
palikti 

drg. Vai-

grąžintū-

SO. BROOKLYNO 
PARENGIMAS PAVYKO

Spalių 20 d. ALDLD. 147 
kuopa buvo surengus teatrą 
“Piršlybos.”, Suvaidino perei
tų metų ALDLD. II Apskričio 
aktoriai, kurie pernai lošė vi
soj apielinkėj. Todėl jiems ir 
sekasi be klaidų sulošt. Loši
me dalyvavo V. Paukštys, J. 
Naliyaika, J. Buivydas, Iz. 
Bartkus, M. Vaicekauskiūtė, 
A. Zablackienė, A. Bieliaus
kienė ir P. Bieliauskas. Ka
dangi veikalas1 juokingas ir lo
šėjai atliko savo roles gerai, 
tai pubŲka labai buvo paten
kinta. Iš daugelio buvo gir
dėt, kad pirmą tokį veikalą 
Šo. Brooklyne matė.

Po lošimui dainavo. Aido 
Choras. Kadangi chorvedžio 
V. Žuko, nebuvo, tai prisiėjo

kos Kliubo kambariais ir vi- PARSIDUODA fornišius 4 kambarių, 
sais parankumais. Kambariai 
randasi po num. 168 Marcy

i Ave., Brooklyne.
Kurie dar nepriklausote prie 

kliubo, galite įstoti. Įstojimo 
sąlygos labai lengvos. Mėne
sinės duoklės .taip pat mažos.

Gimnastikos Kliubas rengia 
“pares” ir balius sekamai: 
Lapkričio 3 d. bus labai link
sma “pare” kliubo kambariuo
se. Pasistengkite tikietus įsi
gyti iki lapkričio 2 d.

Lapkričio 10 d. yra rengia
mas labai didelis balius Klaš- 
čiaus svetainėj, Maspethe. Vie
ta visiems gerai žinoma. Grieš 
labai graži muzika—“Club 
Royal Serenaders.” Balius pra
sidės 6 vai. vakare. Dalyvau
kite visi ir visos.

Sekr., V. Keršulis.

Kas norit gero ir drūto fornišiaus 
ir pigiai, tai kreipkitės tuojau. Ga
lima randavoti ir kambarius, randa 
pigi. Matyti galima dieną nuo 8 ry
te iki 7 vai. vakare. Atsišaukite po 
No. 432 So. 5th St.,, Brooklyn, N. 
Y., ant pirmo floro, po kairei.

253-55

DIDELIS DARGANA S.—Pasiranda- 
voja 4 kambariai, naujai įtaisyti, 

randa tik $21.00 ir $22.00 į mėnesį. 
Kreipkitės pas janitoriu, 182 Stagg 
St.', Brooklyn, N. Y. ‘ (251-53)

KAS MANO PIRKTI arba parduoti 
namą, lotą arba kokį biznį, tegul 

kreipiasi pas P. Yustis, 9732—81st 
St., Woodhaven, N. Y., tel. .Michi
gan 1711. (248-259)

MASPETH, N. Y.
Nusisekus Vakariene

Maspetho trijų progresyviš- 
kų organizacijų surengta va
karienė spalių 21 d. išėjo ge
rai ant šimto procentų. Svie
to buvo daug. O valgiai taip 
gerai paruošti, kad visi val
gė ir dėkavojo gaspadinems. 
Tikiu, kad apie programą -ir

Pranešimas 
Publikai 

kad 

Mollyn’s Barber Shop a 
ir

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

Tel. Lackawanna till

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

h. grnrr>~ffi.iar«as8BcaaasBaaaMEMaEH3KHa

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

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

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuviu 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
viu kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
„J Amerikoj “R.” Artojas” kainuo

ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaitia.

Antra šasi
U.S.S.R., MINSK
Bove t ska j a, CKKPB. (b)

Kuriem neparanku užaiprenumeruotl 
Heilai ii Rusijos, 'tie galite užsiprenu

meruoti per “Laisve", 46 Ten Kyek 
Street, Brooklyn, N. T. K>ina 11.25, 
persiuntimas veltai.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street 

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekviėnąs iš mūsiį gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

visokias mūsų vieptaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
taįiątan t Mūsų žmorjes' taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

; kiekvieną; ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriaušiąį patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

•tuviškų žolių, šakrių ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
[ žernidų paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
! Apynių > 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlįų 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone, Greenpoint 2017, 2860-SiK

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunčlių
Kadugrio uogą Beneso plokščiukių
Kaštavolų šalmččių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Beneso Įapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų 
Našlelių

Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų

Puplaiškių Pin avi jų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių , Valerijono šaknų




