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Pirmas Lietuvių Darbi**
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Darbininkai Visų Šalių,
Vienykitės! Jūs Nieko 

1 »-r.
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Norėjo, kad Jj Liūtai Sudras
kytų, Bet Nedraskė Suvirs Tūkstantis Darbininką Dalyvavo ,š,eid°įFi1™? Ap,.“fta,ios”

pasitiko Smetonos 
agentai iš “Vieny- 

Tą vakarą suren-

Fosterio Prakalbose Clevelande
Žmonių Gelbėjimą

Antradienį, spalių 16 d., at
vyko į Ameriką kraugeriu gos 
Lietuvos fašistinės valdžios at
stovas p. B. K. Balutis. Iškil
mingai jį 
Kruvinojo 
bes” abazo.
gė jam vakarienę Waldorf As
toria viešbuty. Jį pasitikti ir 
pasveikinti nubėgo ir panelė P. 
Jurgeliutė, SLA. “bepartyvė” 
sekretorė. Ar ponas Vitaitis 
taipgi ten buvo, fašistinė “Vie
nybė” nepraneša.

Ar SLA. nariai, kurių didžiu
ma yra nusistatę prieš Lietuvos 
fašistinę valdžią, turi “pagirti” 
panelę Jurgeliutę už pasitikimą 
fašistų atstovo?

Lietuvos fašistiniai valdonai 
atvirai patys pasisako, kad jie 
yra dvarininkų reikalų gynėjai, 
žinoma, kas gina dvarininko bei 
kapitalisto interesus, tas smau
gia biednuosius valstiečius ir 
darbininkus. Dviems ponams 
negali tarnauti.

Smetona ir Voldemaras su sa
vo šaika verkia, kad Lietuvos 
dvarininkams permažai palieka
ma žemės. “Lietuvos Aidas,” 
Smetonos ir Voldemaro orga
nas, rugsėjo 4 d. (1928) rašo:

“Juk dabar dvarams yra pa
liekama tik 80 ha norma... Bet 
prie 80 ha žemės negalima su
naudoti didelio dvaro trobesių, 
susiardo sėjomaina ir visa ūkio 
tvarka — ypač tuose dvaruose, 
kurie turi 
siremiant 
motyvais, 
naudinga 
kurie turi 
ven torių

sodybas. Pa- 
ekonomiškais 

rodos, būtų 
savininkams,

i dideles 
grynai 
mums 
dvarų 

gerą žemės ūkio in- 
ir gerus, stambiam 

ūkiui pritaikintus, trobesius be 
paliekamų 80 ha palikti dar 70 
ha.”

Kad patenkinti Lietuvos dva
rininkų interesus, fašistai net 
remiasi “ekonomiškais moty
vais.”

“Prašalinkime bedarbę-skur- 
dą ir neturtą Amerikoj, balsuo^- 
dami už Herbert Hooverį ir 
Curtis, republikoną kandidatus 
į Amerikos prezidentus.”

Taip šaukia parsidavusi ka
pitalistams, fašistinė “Vienybė.”

Koks tai begėdiškas “nonsen
sas.” Juk Hooveris atkartoti- 
nai pareiškė, kad, išrinkus jį 
prezidentu, jis toliaus tęs Cool
idge’iaus administracijos politi
ką; vadinasi, toliaus tęs bedar
bę, skurdą ir neturtą Amerikoj.

Amerikos darbininkai turi 
žinoti, kad nei Hooveris, nei 
Smithas, stambiojo biznio tar
nai, neprašalins bedarbę, skur
dą ir neturtą. Tik patys darbi
ninkai tai padarys, prašalinda
mi kapitalistinę sistemą.

Amerikos kapitalistai rengia
si prie “Laivyno Dienos” (spa
lių 27 d.) paskleidimui milita
ristinės propagandoš už‘kariniu 
laivų budavojimą, už didesnį 
ginklavimąsi. Laivyno ministe- 
ris Curtis D. Wilbur sako:

“Laivyno Diena mums vėl 
W primena, kad mūsų užsienio 

' prekyba arti $10,000,000,000— 
tris kartus vertesnė už šalį, ku
rią George Washingtonas iš- 

į liuosavo—reikalauja atsakančio
• laivyno protekcijos...”

Tai taip Amerikos ministerial 
kalba po pasirašymo Kelloggo 
“amžinos taikos” pakto.
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Butlegerystės Bylos
Washington.— Kriminali

nių butlegerystės bylų, ku
rias vedė federalė valdžia 
finansinais metais, užsibai
gusiais birželio 30 d., buvo 
viso 55,729, pasak paskelb
tų teisingumo departmento 
skaitlinių. Tai buvo 15,020 
daugiau,: negu pirmesniais 
metais.

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija.— Negavęs progos pa
tapti krutamu paveikslų ak
torium, Alfonso Chiesa, 22 
metų amžiaus, nusprendė 
ypatingu būdu nusižudyti— 

j pasiduoti liūtams sudrasky
mui.

Per kelias dienas jis lankė 
žvėrinčius studijavimui liū
tų būdų ir kaip įeiti į jų 
klėtkas. Kuomet jau jis ge
rai ištyrė, į vieną klėtką įė
jo, kad jį liūtai sudraskytų. 
Ten buvo liūtas ir liūtienė. 
Sargai pamatė jį erzinant 
liūtus, kad pultų jį drasky
ti. Jo pasielgimas nustebi
no liūtus ir jie neatakavo jį. 
Chiesa paskui iššovė iš re
volverio į viršų, bet liūtai 
buvo kampe ir nepuolė jį 
draskyti.

Pamatęs ateinant sargus, 
Chiesa paleido sau šūvį iš 
revolverio. Tapo nugaben
tas į ligoninę, ir ten atras-hju apskrities vietų apie ka-jdos teismas nagrinėjo per- 
t?j Jis nepavojingai su-i tastrofingą žemės ūkio būk- 
sizeidęs pasveiks. rodo, jog ji Šiaulių ap-

CLEVELAND, O.— Su
virs tūkstantis darbininku 
dalyvavo W. Z. Fosterio 
prakalbose pirmadienio va
karą. Tai jau senai buvo 
toks entuziastiškas jr pui
kus komunistų masinis su
sirinkimas Clevelande.

Kuomet mėnuo laiko atgal 
čia kalbėjo Norman Tho-

tų kandidatų į prezidentus 
kalbant apie rasių lygybę.

Apart Fostįerio dar kalbė
jo I. Amter, komunistų kan
didatas į senatorius, Betty 
Gannett, Jauhųjų Darbinin
kų Lygos distrikto organi
zatorius, ir Flora Jaffe nuo 
pionierių.

Fosteris tdipgi savo kal-
mas, socialistų kandidatas į boj prisiminė apie naujo 

sutraukė karo pąvojų. įprezidentus, tai 
publikos tik apie 350; dau
giausia buvo buržuaziniai 
liberalai, o ne darbininkai.

Didelis skaičius negrų 
darbininkų buvo komunistų 
mitinge ir girdėjo komunis-

iro navojų. •
Prie gelžkelio stoties dar

bininkai pasitiko Fosterį su 
40 automobilių; paroda bu
vo surengta darbininkų kla
sės distriktuose. Nemažai 
literatūros išplatinta.

Katastrofinga Žemės 
Ūkio Padėtis Šiaulių 

Apskrityje
Pranešimai iš įvairių Šiau-

skrityje tiek bloga, kad kai 
kurioms šeimynoms, kurio
se nėra darbo pajėgų, grė

bsią neišvengiamas bado pa- 
! vo jus. 4,

Iš j pranešimų nustatytai 
kad Šiaulių apskr. lieka lau
kuose nenuvalytų žieminių 
kviečių 30—60%. Del blogo 
oro ir apsemtų vandeniu 
laukų kviečius suvežti nėra 

[ jokio galimumo.
i Vasariniai javai neprino
kę. o kai kuriuose labiau 
nukentėjusiuose valsčiuose, 

sti Darbininkų (Komunis- Prįl>rendusio vasarojaus 
tų) Partijai padėti ant ba- Vh;
loto savo kandidatus. Į su
sirinkimą atsivilko tūlas 
skaičius legionierių ir šni
pų. Gitlowas ypatingai pa
brėžė apie visoj šalyj siau
čiantį terorą prieš Darbi
ninkų (Komunistų) Partiją.

“Bet augimas komunisti
nio judėjimo Amerikoj ne
gali būt sustabdytas pastan
gomis Amerikos Legiono, 
kuris pildo įsakymus didžių
jų darbdavių nedaleisti mū
sų partijai padėti savo kan
didatus ant baloto,” pareiš
kė Gitlowas. primindamas 
tik ką paskelbtą žinią, kad 
Darbininkų Partijai nelAis 
leidžiama padėti savo kan
didatus ant baloto Nebras- 
kos valst.. nepaisant, kad vi
si legališki reikalavimai bu
vo išpildyta.

Gitlowas Atakavo 
Legionierius Omahoj

OMAHA, Neb.— Prieš di
delę ir entuziastišką minią 
Omahos darbininkų, kurių 
tarpe buvo daug negrų, 
Beniamin Gitlow, komunis-j 
tų kandidatas į vice prezi- i 
dentus, antradienį pasmer-1 
kė Amerikos Legiono iri 
darbdavių bandymą nedalei- 
sti

Badauja Įkalintas Už 
Bedievybės Skleidimą
LITTLE ROCK, Ark.— 

Charles Smith iš New Yor- 
ko, prezidentas amerikonų 
susivienijimo skleidimui be
dievybės, įkalintas čia už 
bedievybės skleidimą, jau 
išbadavo savaitę laiko ir pa
reiškė, kad jis toliaus tęs 
badavimą, tuo būdu protes
tuodamas prieš Arkansas 
anti-bedieviškus įstatymus. 
Jis sako, kad badaus iki vi
suotinų rinkimų dienos, tai 
yra, dar apie dvi savaites.

! nuoš, Linai žali, o kai kur 
dar net nepražydėję.

Bulvės taip pat nepribren
dę, mažos ir tos pačios kai 
kur pradėjo pūti.

Žieminiai rugiai, mažiau 
nukentėjusiuose valsčiuose, 
dar nesėta 10—20%, o la
biau nukentėjusiuose valse, 
dar nesėta 70—80%.

Kviečiu įšėta 20—25%, o 
kai kur dar visai nepradėta 
sėti.

Ganyklos jau daug kam 
išsibaigė, todėl gyvulius še
ria tvartuose pjaunamu nuo 
laukų žaliu vasarojum. Ka
dangi numatomas’ pašaro 
trūkumas žiemai,, todėl di
dele dalis gyvulių pąrduoda- 
ma žemiau j normalūs kai
nos. r Dauguma ūkininkų 
savo gyvulių ir už trečdalį 
kainos negali parduoti, nes 
nėra pirkėjų.

’ Paskutinėmis dienomis 
daugelyje Šiaulių apskr. vie
tų iškrito iki kelių centime
trų sniego, o temperatūra 
su mažais , svyravimąis lai
kosi arti nuliaus ir žemiau, 
kas- rodo, kad vasarojus 
vargu prinoks.

2,400 Mainierių Streikuoja 
Čekoslovakijoj

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Šiomis dienomis sustreikavo 
2400 mainierių. Visos mai
nos Rossit Oslavan distrikte 
užsidarė.

Šmulkštys, Kunigo Bro
lis, Nuteistas Kalėji

mai! už Vagystę
......r^1

Spalių 5 d. Kauno apygar-

nai pagarsėjusią Valstybės 
Spaustuvės kasos apiplėši
mo bylą. Lapkričio 9 d. žu
vo iš nedagamos spintos 
18,500 litų. Buvo įtartas 
Vincas Šmulkštys (buv. sei
mo atstovo kun. A.. Šmulkš
čio Krolis), kilęs iš Jovąra- 
vo valse., Gudiškių kaimo. 
Jis ėjo Valst. Spaustuvės di
rekcijos nario ir direkto
riaus padėjėjo pareigas. ,

Tolesnis tardymas parodė, 
kad V. Šmulkštys turi apie 
10,000 litų skolos, kad 
brolis kunigas Šmulkš
tys važiuodamas Amerikon 
paliko jam statomą mūrinį 
narna 150,000 lt. vertės, bet 
nepaliko pinigų statybai 
baigti.

Prokuratūra V. Šmulkš
čiui iškėlė bylą. Kauno apy
gardos teismas pakvietė be 
kaltinamojo, dar 24 liudinin
kus, jų tarpe kelis finansų 
ministerijos ir Valst. Spaus
tuvės valdininkus.

Dalis liudininkų apklaus
ta ir teismas posėdžiavo nu
sikaltimo vietoj — Valstybi
nėj Spaustuvėj. Po 6 vai. 
grįžo, teismo salėn . ir tik 
apie 12 vai. teismo posėdis 
baigtas ir paskelbta rezo
liucija.

Šmulkštys pripažintas kal
tu,’ nubaustas ' 3 . metams 
Sunkiųjų darbų < kalėjimo ir 
turės sumokėti pagrobtus iš 
Valst. Spaustuvės , pinigus 
18,500 litu. ' Šmulkštys "tuoj 
buvo suimtas.! šeštadienį, 
spalių 6 di, už- užstatą jis, 
paleistas. iKąip teko patir-; 
ti, jis apeliuoja į Vyr. tribu
nolą.

DIDELĖ ŠALNA

Šiaurės Lietuvoj, ypatin
gai Rokiškio ir Biržų ap
skrityse, buvo pirma didelė 
rudens šalna rugsėjo mėn. 
27 d. Šalna pakenkė medžių 
lapams, gėlėms, neprinoku
siems žirniams, bulvieno
jams ir kitiems vasariams. 
Ūkininkai jau pradėjo valy
ti daržus. Daugely vietų y- 
ra dar nepribaigusių nokti 
bulvių ir vasarojaus.

MASKVA.— Spalių 15 d. 
“Sovkino” (Sovietų judžių 
kompanija) išleido pirmas 
kopijas krutamu paveikslų 
“Jieškojimas Italios Žmo
nių.”

Filmą paruošta iš kruta
mu paveikslų, kurie buvo 
nuimti laike ledlaužių Kra-;

NISTŲ KANDIDATUS NUO BALOTO
Valstijos Sekretorius Marsh Prisipažino, kad Klausyda

mas Legionierių Įsakymo Atmetė Komunistų Peticijas
LINCOLN, Neb.— Neb- 

raskos valstijos augščiausio 
teismo teisėjas Good nu
sprendė, kad Darbininkų

Įsino ir Maligino gelbėjimo i (Komunistų) Partijos tikie- 
Itas negali būt padėtas ant 
| baloto toj valstijoj.

Atsisakius valstijos sekre- 
n . • o v toriui Frank Marsh priimtiBalsuotojy Surašė ! komunistų kandidatus ant 

baloto, Darbininkų Partija 
apeliavo į augščiausią teis
mą.

Teisme valstijos sekreto-

Šunys, Kates ir Vaikai

. ATLANTIC CITY, N. J.
— Prokuroras Louis A. Re- 
petto tvirtina, kad Atlantic . . ....... ...
paviete yra labai daug nele- riul .u^ ^udinmkus pries ko- 
gališkų užsiregistravimų 
balsuoti. Jis bandys iš
braukti iš pavieto registra
cijos listų (surašų) 2,379 
vardus, kaipo nelegališkai 
įregistruotus.

“Papūga, kurios vardas 
yra John Talk, šunys, katės, 
senai mirę vyrai ir moterys 
ir kiti, kurių paduotos gy
venimo vietos yra tušti lo
tai, vardai visokių šunų ir 
kačių, vardai tikrų gyvento
jų, kurie niekad nebalsavo, 
yra paduoti surašuose, kaip 
balsuojančių piliečių var
dai,” sako prokuroras.

^Arklydės, garadžiki ir 
tušti lotai paduota, kaipo 
nuolatinio gyvenimo vietos 
kelių desetkų vyrų ir mote
rų balsuotojų. Vardai vai
kų, kurie dar nėra pasiekę 
mokyklos lankymo amžiaus, 
taipgi yra balsuotojų sura
šė.” sako jis.

Taip politikieriai “tvarko” 
balsavimus.

kęs pasipriešinimą raštiškai.
Klausinėjant liudininkus 

Stephens ir Edward L. 
Schlekau buvo įrodyta, kad |
Partijos nominacinėj kon
vencijoj buvo viskas gerai 
atlikta, sulig įstatymų. 
Schlekau, komunistų kandi
datas į gubernatorius Neb
raska valstijoj, kuris buyo 
pirmininku komunistų no
minacinėj konvencijoj, nu
rodė, kad abiejose konvenci
jose, kurių viena įvyko rug
pjūčio 19 d., o antra rugsėjo 
28 d., dalyvavo suvirs 500 
kvalifikuotų balsuotojų ir 
kad buvo atlikta visi legališ- 
ki reikalavimai.

R. A. Kirpatrick, Ameri
kos Legiono valstijos pirmi
ninkas, kaipo valstijos liudi
ninkas, parodė savo prie
šingumą Komunistų Parti
jai ir savo tikslą bile kokiu 
būdu nedaleisti komunis
tams padėti savo kandidatų 
ant baloto.

Lietuvoj Atleistas Val
dininkas Pasiskandino

KAUNAS. — šeštadienį, 
spalių 6 d., ‘ 4 vai. vakare 
nuo geležinkelio tilto šoko į 
Nemuną Petras Janušaus
kas, apie 35 m t. amžiaus. 
Ta pastebėjo praeiviai. Tuoj 
šoko Nemunan norą studen
tų ir skenduolį ištraukė gv- 
vą. Bet Janušauskas šok
damas nuo tilto pataikė į 
stulna, labai susidaužė ir iš
trauktas iš vandens greit 
minė.

Kaip paaiškėjo, Janušaus^ 
kas buvo finansų ministeri- 
ios valdininkas, nesenai ap
leistas iš‘ tarnystes. ‘ Del 
sunkaus būvio' nasirvžo žu
dytis. Gyveno skurdžiai (A. 
Panemunei). Turėjo didelę 
šeimą: žmoną ir 5 vaikus.’ 
Paliko juos be iokio turto. 
Liko ir nesumokėtų skolų.

Svarbios Prakalbos
Philadelphijoje

Sekantį nedėldienį, spalių 
28 d., Lietuvių Tautiškoj Sa
lėj, 928 Moyamensing Avė., 
įvyks svarbios prakalbos. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kal
bės A. Bimba ir S. Vaitkus, 
tik ką sugrįžęs iš Lietuvos. 
Lyros Choras sudainuos ke
letą dainelių.

Komitetas.

munistus buvo tik Ameri
kos Legiono nariai, kurie 
pasakojo, būk jie buvę Par
tijos nominacinėj konvenci
joj.

Valstijos sekret. Frank 
Marsh patiekė teisme su- 
klastuotą laiška, sakydamas, 
jog jis tokį laiška buvo pa
siuntęs Roy Stephens’ui, 
Partijos kandidatui iš Ant
ro* Nebraskos Distrikto, 
pranešdamas kandidatams i 
apie nepriėmimą ant baloto, L . 4 ivir-
kaip įstatymas reikalauja. Socialistai Išdavė 
Partijos advokatai L E.
Ferguson -ii^J. -A. Brown— 
sugavo Marsh meluojant ir 
privertė jį prisipažinti, kad 
jis veikė suli'g įsakymų, ku
riuos jam davė Amerikos 
Legionas, idant nedaleisti 
komunistams padėti savo 
kandidatus ant baloto. Ta
sai nuosprendis bando pa
daryti Komunistu Partiją 
nelegale partija Nebraska

LodzesStreikierius-

Nelegališkai Atmetė nuo 
Baloto

Valstijos sekretorius nele
gališkai atmetė komunistų 
tikietą ant baloto. Tatai 
buvo jrodvta klausinėjant 
poną Marsh.

Partijos advokatui Fergu
son klausinėjant, Marsh 
prisipažino, kad Partija 
įteikė visas reikalingas po- 
pieras. kad nebuvo padary
ta jokių pasipriešinimų kas 
liečia nominacinę Partijos 
konvenciją. įvykusią rug
pjūčio 19 d. arba kas liečia 
kvalifikuojamų elektorių 
pęticijas, kurįos buvo įteik
tos Marsh’ui bėgy dešimts 
dienų, kaip leidžia įstaty
mai. ' ‘ :

Nepaisant jo išsisukinėji
mo, buvo aiškiai parodyta, 
kad kandidatams nebuvo 
pasiųsta legališkas praneši
mas apie pasipriešinimą pa
dėjimui jų vardų ant baloto. 
Marsh prisipažino, kad 
jis asmeniniai tyrinėjęs- ir 
suradęs, būk kandidatu no- 
minavimas nebuvo atliktas 
taip, kaip įstatymai reika
lauja. Bet prisilaikant le- 
gališkumo, pasipriešinimas 
turėjo būt priduotas, kandi
datams apie tai pranešta ir 
suruošta klausinėjimas, lai
ke kurio' turėjo būt suteikta 
proga kandidatams paaiš
kinti, ant kiek turi teisybės 
Marsho asmeninis tyrinėji
mas. Jo buvo užduotis pri
imti nominacijos peticijas, 
nebent kas kitas būtų patie-

VARŠAVA.— Antradienį 
Lenkijos socialdemokratai 
likvidavo Lodzės darbinin
kų streiką.

Neinformuodami d^rbi- 
ninkų, jie sušaukė streiko 
komiteto susirinkimą. Ka
dangi streikas buvo gene- 
rališkas, tai į komitetą įėjo 
atstovai nuo visų streikuo
jančių darbo unijų, ir tuo 
būdu kairysis sparnas buvo 
mažumoj.

Dvidešimts du streiko ko
miteto nariai balsąvo už 
streiko atšaukimą, o dvyli
ka prieš.

Darbininkai nusistebėjo, 
kuomet sužinojo, kad socia- 
listai likviduoja streiką.

Sakoma, socialdemokratai 
vedė slaptas derybas su 
darbdaviais. .

Tekstilės darbininkams 
pakelta algos ant penkių 
nuošimčių. Streikieriai rei
kalavo pakelti algas ant 20 
nuošimčių.

Newark, N. J. ;.
Svarbus Susirinkimas su 

Drg. Pruseika

Sekantį penktadienį, 26 d. 
spalių, po No. 79 Jackson 
St., Newarke, įvyks svarbus 
“Laisvės” skaitytojų, A.L.D. 
L.D. kuopos ir kitų mūsų 
organizacijų narių susirin
kimas. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Visi “Laisvės” 
mūsų organizacijų 
simpatikai kviečiami 
lingai dalyvauti tame 
rinkime. Dalyvaus 
Pruseika. Jis 
bių dalykų apie 
“Laisvę” ir apie 
j imą abelnai. « 

Patys ateikite 
kite savo

skait- 
susi-

dien

Komitetas
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PATERS0NIEC1Ų KOVOS EIGA

i dėjo įeit j dešinę. > Jie faktinei 
likdavo plečkaitininkų pagelbi- 
ninkaiš mūsų partijos .eilėse. 
Tokiu būdu pas mus < kova 
prieš karo pavojų pirmoj ei
lėj reikalauja kovos su >pasi- 
.davusiais smulkiai-buržuazi- 
nėms įtakoms rmūsų eilėse. Bet 
ši kova .neturi suturėt mus nuo 
^aiškinimo reikalingumo išsto
jimų, ruošimo .protesto mitin
gų ir demonstracijų, nukreip
tų * prieš Pilsudskio avantiūrą, 
prieš karą, prieš fašistų dikta
tūrą. Mes turim aiškinti tų

> išstojimų reikalingumą, ir ža
lingumą susiturėjimo nuo tų 
išstojimų. Kartu mes, ruošda
mi dirvą tiems išstojimams, 
privalom ruošt ir pačias išstok 
jimus. Tuos išstojimus - reikia 
taikyti prie tam Tikrų tnėmen-f 
tų, k. a. prie prbletarinių šven* 
čių, prie naujų įvykių tarptau
tiniame gyvenime;:. Pilsudskio 
avantiūrizmo paaštrėjimas, 
naujos Lietuvos derybos su 
Lenkija, Lietuvos klausimo

, svarstymas Tautų Sąjungos

Iškirpkite šią bldnką1 ir ’su aukomis siųskite 
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.

LKP. pnivalo j^ungt jj su ’kg- 
va del fašistų valdžios nuverti- 
mo. be ko kova del Lietuvos 
nepriklausomybės tiks oportu- 
nistiniu, socialdemokratiniu fa
šistų tėvynės gyp.imo obalsiu.

5, LKP privalo ‘pastatyt sau 
tikslą organizuot Lietuvoj ko
mitetus kovai del tautinės ne- 

I priklausomybės ir prieš fašiz
mą. Į tų komitetų sąstatą ir 
prie jų darbo traukt darbinin- 

! kų ir valstiečių organizacijas, 
; !o taipogi, aplamai, darbininkų 
? 4r valstiečių atstovus, kurie 
į išutinka su paminėtais tų ko- 
! rhitetų uždaviniais^ a ( t 
j j ' 6, Stiprint darbą kėlimo 
' aikštėn s.-h.1’ ir liaudininkiį/ b 

ypatingai jų vadų, kurie veda 
taikstymosi liniją su Lenkija 
ir fašizmu/ ir atitraukt riuo jų 
įtakos eilinius tų partijų na
rius.

7, Stiprint darbą armijoj,! 
siekiant prie patraukimo Lie
tuvos gynimui nuo Lenkijos 
imperializmo prie aktingų iš- 
stojinvų prieš fašizmą, be ka
reivių, dar ir demokratinę ka
rininkų dalį.
Tam pačiam “Balso” nu- 

meryj drg. Angarietis savo 
straipsnyje “Karo pavojus 
ir mūsų uždaviniai” begai- 
lestingai plaka tuos, kurie 
nuleidžia rankas šioje valan
doje. Jis sako, kad mes tu
rime su didžiausia panieka 
žiūrėt į bailius. Drg. An
garietis rašo:

‘ Mūsų partijoj pas kai ku
riuos narius atsirado nusista
tymo, kad1 jokių demonstraci
jų ir protesto mitingų negali
ma-ruošt ir net’nereikia: Vieni 
atsakydavo, kad . iš to .niiėko 

, neišeisią, kiti/pridurdavo, Jcad 
negalima f: pfbvoljuo^ partijos 
riaTiiį. .ir. .grūst juos į. kalė j i-, 
mus, dar kiti sakydavo, ko čia 

; klausutį į Mask vos. Jr; Ąnga-rię-:

Taip sakydavo tie, kurie bū-

Klerikalai Nušmugeliavo 
Pusantro Miliono Litą.,

Pakratė kojas “Lietuvos 
ūkininkų koperatyvų są
junga.” Tai buvo klerikalų 
įstaiga. Bet, matyt, ją šel
pė ir fašistai. Bet jokia pa
rama sąjungos neišgelbėjo, 

, nes šmugelninkų kiaurų, ki
šenių juk nepripilsi. Fašis
tų “Liet. Aidas” Nr. 198 ra
šo: . : • L ’ H

Čia tenka pažymėti, ka$ ūki* 
ninku sąjungos perkelti vekse
liai ir debitoriai buvo ; labai 

, į abejotinos vertės,' neš pidrhĮ-j 
žas procentas vekseli^ dąyū-t 
jų. arba tuos vekselius^ įaHA-. 
tavusių asmenų procentas yra 
mirę, išvažiėvę į pietų Ameri
ką, arba visai beturčiai. To
kios pat vertės buvo ir per
kelta skolininkų pozicija. O 
jei sąjungos skolininkų tarpe 
yra tokių, kurie gyvena Lie
tuvoje ir turi nuosavybę, tai 
mėginant iš jų skolą išieškoti 
paaiškėdavo, kad tas ar kitas 
skolininkas jau seniai yra at
silyginęs sąjungai. Jo vekse
lius arba skolą tekdavo nura-1 
šyti į naujos sąjungos nuosto-! 
liūs.

Pereitą trečiadienį įvykęs 
Lietuvos ūkininkų koperatyvų 
sąjungos narių įgaliotinių su
sirinkimas, susipažinęs su są
jungos š. m. gegužės mėn. 1 
dienai sudarytu balansu, rado 
nuostolių per pusantro milio- 
no lity. Aišku, kad naujoji 
sąjunga nebūtų galėjusi per 
tokį trumpą jos veikimo laiką 
tiek nuostolių padaryti, jei ne
būtų didesnė tų nuostolių dalis 
perimta iš ūkininkų sąjungos. 
Čia kiekvienas skaitytojas pa
statys klausimą: b kas tuos 
nuostolius -padengs. ' Supran
tama, • kad;del to; nukentės; ne1 
maža ūkininkų, davusių garan
tijos vekselius. Bet daugiau
sia riiikentoš JtotfĮTfšąjįuhįiį 
kreditorfai, finansų ministeri
ja, garantavusi Švedijos kredi
tus ir pęmės ūlpo ministerija, 

. mėginus per tą- sąjungą,že«nęs- 
ūkio^kuLūrą kejti įir perdavusi 
jai tam ^reikalui nemaža lėšų.'

Lietuvos ūkininkų koperaty
vų sąjunga/ tęsdama Lietuvos 
ūkininkų sąjungos , darbą ir 
bepolitikuodami bendrai pri
gyveno per II/2 milijono litų 
nuostolių ir šiandien Lietuvos 
ūkininkų koperatyvų sąjunga 
atsidūrė neišbrendamoje padė
tyje, iš kurios išeiti nėra ke
lio, kaip tik pasiskelbti nusi
gyvenusiu skolininku.
Vadinasi, ūkininkai atmo

kėdavo sąjungai skolas, bet 
sąjungos viršininkai tuos 
pinigus susidėdavo į kišenių. 
Ir taip surijo pusantro mi- 
liono litų.

Fraternally yours, 
Numc :......... ....... ..................  Address ........... ’..................
LAIKAS TRUMPAS! PINIGAI TUOJAUS TtFIKALINGI!

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

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

Jūš‘ galite pinigus siųšti paprastame konverte, 
prilipdžius driejų centų štampą, ir pinigai mums 
ateis lygiai taip, kaip kad ir registruotu laišku.

pereitą ketvergą įvykusia
me lietuvių šilko darbinin
kų mitinge; čia buvo išrink
tas lietuvių streikierių ko
mitetas iš 'trijų narių; jis

Patersono šilkų darbinin
kų streiką plėtoja ir 'kovos 
dvasią skleidžia patys strei- 

i. kieriai.
Vietinės Associated Silk 

Workers Unijos vadai Fred
V.UVl.V. , ..AC.VVllV TV AX JLXXVJL, 

paskelbdami audėjų strei
ką, nenorėjo padaryt jį vi
suotinu ; žodį “visuotinas” 
jie bijojo įdėt net į lapelį, 
kuriuo buvo audėjai šaukia
mi streikam. Tie vadai nei 
nemanė pašaukti kovon ma
žiau lavintus darbininkus: 
dažytojus, šeivų trynikus 
(winderius) ir kitus, ma
žiausiai apmokamus ir la
biausiai prispaustus. Jie 
nedarė spaudimo į “džiakar- 
dinius,” tai yra į kaklaraiš
čių, šalikų ir kt. tos rūšies 
audėjus, kad ištraukt juos 
streikam Kuomet viename 
mitinge keletas šimtų “džia- 
kardinių” didžiuma balsų iš
sireiškė prieš streiką, todėl 

j^kad kompanijos ir taip 
Jiems mokančios unijinį už
darbį, tai augštieji streiko1 
vadai ir apsiramino.

Vietinės unijos sekreto
rius, Hoelscheris, skaito
mas Vyriausiu streiko lyde
riu privačiai kalbėjosi su 
policijos viršininku Tracy 
ir skleidė tokį supratimą, 
kad streikas turi būt tylu- 
tis-ramutis; kad darbinin
kai neturi šimtais bei tūks
tančiai^ ei t.pikietuot jlirb- 
tuvių, .kad masiniais pSafe 
tais jie neprivalo daryt 
spaudimo į dar tebedirban
čius ir tuo būdu traukt bei 
varyt juos kovos laukan.

i Hoelscheris ir jo draugai 
— komiteto vadai įkalbinėjo, 
kad patersoniečių streikas 
tai esąs grynai vietinis da
lykas, ir priešinosi įsileidi
mui iš kitur atvažiuojančių 
kalbėtojų į streikierių mi- 
tingus. Bet toks jų nusista
tymas nepavyko; darbinin
kai nusitarė, kad jų dvasios 
kėlimui ir gilesniam streiko 
reikalų, nušvietimui yra pa
geidaujami kalbėtojai ir iš 
kitur. , Tuo būdu, streikie- 
riams jau kalbėjo pagarsė
jęs streikų vadas Weisbor- 
das; drg. W. W. Weinstone,

• Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Antro Distrikto or
ganizatorius ir k. Jie pabrė
žė reikalą eiti į skaitlingus 
masinius pi kietu s ir išvest 
str^įkan : visų darbų organi
zuotus ir neorganizuotus-šil
ko darhpninkus, sudaryt tiu 
rai visuotiną streiką ir šim
taprocentiniai susiorgani- 
zuot visiems į uniją; nepasi- 
tikėt bosų žadėjimais; ne- 
prisigattdinėt savęs tuom, 
kad jeigu fabrikantas pri
deda centą kitą uždarbio, tai 
jau galima esą apsieiti ir 
be unijos. Nes jeigu darbi
ninkai neturės galingos ir 
nuolatiniai palaikomos savo 
organizacijos, tai samdyto
jai ryt-poryt atsiims atgal, 
ką šiandien siūlo bei duoda.

Tokia mintis atitiko vi
siems klasiniai protaujan
tiems darbininkams. Eili
niai streikieriai kas kartas 
-labiau pradeda spirt savo 
unijos vadus, kad streiko 
laukan išvest ir dažytojus, 
ir ^džiakarinius” audėjus, 
ir- visus Ttitus.

Pagirtinas Lietuvių
* •pasiryžimas 

Tck-ia/j^

Hoelscher, Matthew ir kiti, susirinkusiųjų instuu
' .'it • 1 1 j 1 1 , 1 . •tuotas reikalaut bendrojo 1 

streiko komiteto, kad iš
šauktų štreikan dar po se
novei tebedirbančius. Taip
gi išrinkta ir antras- komį-i 
tetas (kurin įeina trys mo-' 
terys ir du vyrai) sužiūrėt, 
kur ir kokiomis sąlygomis 
dirba lietuviai šilko pramo
nės darbininkai; traukt ben- 
dron kovon tokius, kurie 
dirba senomis bei nelinijinė
mis sąlygomis, ir duot ra
portus apie tuos, kurie yra 
“nepataisomi.” Lietuviai 
darbininkai šiame susirinki
me pradėjo vajų, kad visus 
savo viengenčius įtraukt į 
uniją. Nutarė, kad visi tu
ri eit pikietuot. O ant ryto
jaus po mitingo 25 lietuviai 
pikietuotojai jau ir išvedė 
štreikan darbininkus vienos 
dirbtuves, turinčios 100 
staklių. Kiti gi pikietavo 
kitas dirbtuves.

Tai yra pagirtinas ūpas, 
pagirtinas darbas ir pasiry
žimas.

Šiandie (ketverge) lietu
viai Patersono šilko darbi
ninkai taipgi laiko savo su
rinkimą, pašvęstą reika- 

; lams streiko paląikymo ’ -ir 
tolimesnio jo plėtojimo.

PASTABOS

s-riešbatavo ir

Eiliniai Streikieriai Ęr^de^ 
da Prispirt Vadus

Kaip jau pradžioje minė
ta, būtent eiliniai streikie
riai, o ne vadai darbuojasi 
delei visuotino streiko obal- 
sio įvykdymo Patersone. 
Tuo tikslu taip jau šiandie 
laikoma bendras mitingas 
vadinamųjų “wainderiu,” 
“pikerių,” “fillerių” ir kitų 
iki šiol blogiausiai apmoka
mų amatų darbininkų.

Nors unijos sekretorius 
Hoelscheris iki šiol bijojo 
užrūstint fabrikan
tus ir policiją (kuri-’ vis 
tiek jau areštavo kelioliką 
streikierių), tačiaus darbi
ninkai iš apačios priverčia 
ir Hoelscherį truputį kitaip 
kalbėti. Pirmiaus jis bijojo, 
kad jeigu streikieriai pradės 
masiniai pikietuot dirbtu
ves, tai fabrikąntai' išįm^ 
teisminius ‘ “|ndžiąnkšipus” 
prieš streiką abėlndi. ’Dabar 
gi jau ir Hoelscheris, -maty
damas darbinink 
ūpą, sako: “In;c
mums nepatinka.; bet jeigu 
mums prisieis pasirinkt vie
ną iš dviejų—atsisakyt nuo 
masinio pikietavimo, arba 
užsitraukt indžion 
tai mes vely pasini: 
masinį pikietavimą.”

Patersono šilko fabrikan
tai daro viską, kad tik neiš- 
sivystytų tikrai generalis 
streikas ir kad vietinė unija 
neprisidėtų prie Nacionales 
Audimo Darbininkų Unijos. 
Bet kas yra nepageidauja
ma fabrikantams, tai labai 
sveikas dalykas /darbinin
kams.

lu^i 
nai

sinus, 
ksime

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

Meluot—Tai Jų Prigimtis.
Rušų kontr-revoliucionie- 

rių laikraštis “Rul,” kuris 
išeina Berlyne, iš piršto iš
laužęs »;paskelbė . ipeją,^ būk 
.Sovietų!, valdžia, i Kįapsųkas, 
Angėtriėtis ir Vis&s Lietuvos 
Komunistų Partijos Pild. 
Kprųitetas uždraudę Lietu
vą U V kovoti
prieš' Shiėtondš kruviną val
džią. Šitą melą pirmiausia, 
kaip ir paprastai, pakartojo 
Lietuvos “Socialdemokra
tas,” 
išpiškind. " >: ■

Bet teisybė kaip tik prie
šingoj pusėj. Lietuvos Ko
munistų Partijos Komitetas 
griežtai smerkia tuos drau
gus, kurie svyruoja kovoje 
prieš fašizmą, kurie abejoja 
apie pasisekimą tokios ko
vos. Štai faktai. “Balse,”1; 
išeinančiam Tilžėje, spaliu; 
10 d. telpa LKP. 'CK. Poli-’ 
tinio Biuro ? tarimas, Jdausi-į 
me kovos už Lietuvos nepri-i 
klausomybę -’iri prieš Lietu-! 
vos fašizmą. Tarimo svar
biausi \ punktai skamba se
kamai: . !

4, keldama pbalsi kovos del 
J Lietuvos;;nepriklahsomįĮ)ės4

v

f

ginklavimu (k. a. Kelloggo' 
paktas) ir pan. Tuos visus ir 
panašius įvykius reikia ne tik 
aiškint Spaudoj, bet kartu rū
pintis reaguot į juos išstoji
mais. Aukų nėra ko bijotis, 
nes kovos be aukų nebūna. Be 
to, aukų būna ir be išstojimų. 
Nors imam nemažus 1928 m. 
areštus. Kas yra naudingiau 
Lietuvos darbininkų judėji
mui: ar tie areštai be jokių 
išstojimų, ar tie areštai po 
platesnių išstojimų? Aiškus 
dalykas, kad naudingiau po 

. platesnių išstojimų.
Kovodami prieš karo pavo

jų mes privalom ne tik kovot 
su bailiais, pasisakančiais da
bar prieš 'protesto mitingus ir> 
demonstracijas, bet ir su pa
nieka į juos žiūrėt. Mes pri
valom kelt darbo masių kovine 
guųiąj ir kelt jį ne žodžiais, 
ne ivieri spaudoj1, bet pirmoj ei1 
lėj i veikim u; 1

Dąbar matote, kiek tėra 
teisybės pas, socialdemokra
tinius pašlėmekų .̂ ir l^iti^s, 
Wdritr-revoliucionierius, ku-i 
rit’ Joja, kad. LKP.. Komite- 

dami komunistų partijoj pasi- tas ir Angarietis su Kapsu- 
chavė ’socialdemokratinėms^ kii (neleidžią Lietuvos komu- 
sinulkiai-buržuUinėms ? įtą-| nistams; kovoti prieš Smeto- 
konri ir kovosi vengdami pra-,( nos valdžią. 1

T " ~ ------ 'c(. 7 ^","°" j turtuolis turi vergę pačią, .kuri
sesijoj, kokia nofs imperialis- Į būna gyva palaidota mirus, 
tų komedija su taika ir nusi-1 jos vyrui.

Nekurie daro dar L" \ .
kada karaliukas-vadas miršta, I Pildomoji Taryba S. L. A. 
tai nepaaukoja jo visų tarnų- j. u . uj kai
Vergų, bet paaukoja tik vy-’1 
riausiają jo pačia. Kada jo
kūnas būna-jau sutrūnijęs, tik gali juos kreipti ir šian ir ten. 

ja teužmuša ir perskro- Ji gali juos aiškinti ir vie- 
>erskrodę, sudeda jo »aip ir kitaip. Nors pastarasis 

kaulus į jos vidų ir taip tada 1 S. L. A. seimas yra nutaręs

Nekurie daro dar kitaip.

riaušių ją jo pačią. Kada jo katalikų dvasiškija bibliją. Ji

tada 
džia.

palaidoja.
Tarp nekuriu kongiečių, jei

gu šeimynos galva miršta ir 
vėliau šeimynoje būna kokie
nepasisekimai, tai užmuša joi^veJ°Pa^ 

, nu-kad °P°zltyvei pusei.
1 r /a si J nil

vieną tarną arba vergą, nu
pirkę ir palaidoją pas jį, 
tas vergas praneštų jam apie 
jo šeimynos padėjimą.

Yra aukojama gyvastys ir 
dievams, kad juos nuraminus, 
perprašius. Pavyzdžiui, jeigu 
kada pasitaiko taip, kad žmo-i 
nės negali sugauti užtektinai 
žuvies upėje, tai jie sudeda pi
nigų, kiek kuris gali, ir nu
perka seną vyrą arba moterį, 
o seną todėl, kad pigesnis. Ta
da šį senį arba sėdę jie įmeta 
į upę, kad patenkinus !bei' per
prašius Upės 'dievą, kad .vėl 
būt galima sugauti žuvies, 
kiek reikiama. ’

A. Gilman.

ĮVAIRUMAI
A,-. i '
' . '-I ■

Numirusių Kūnus Meta, Šu- į atokai nuo gyvenamų stubų,
nims; Viena Moteris Ženijasi 

Bent su Keliais Vyrais
Yra šalis, kurios gyventojų 

papročiai daug skiriasi nuo 
mūsų papročių. Tai yra Ti
betas, kuris randasi tarpe In
dijos ir Chinijos. Tibeto že
mė yra labai augšta—apie 16,- 
000 pėdų nuo paviršiaus jūrų. 
Jo gyventojai yra . giminingi 
mongolams, bėt labai panašūs 
į Meksikos raudonuosius indi- 
jonus; gyventojų randasi nuo 
trijų iki penkių milionų. Dalai 
Lama yra Tibeto “popiežius” 
ir sykiu žemiškas valdonas.

Tibetiečiai numirusių nelai
doja, ale išmeta ląujkan bile 
kur,'kad šunys^arba Raukiniai 
žvėrys juos šsuėstų. ^Numiru
sio kūno tibetiečiai nei ger
bia, nei garbina, ir nei jokių 
jam patogumų nedaro. Svar
biausias. jiems daiktas, tai 
“dūšia.” Jie ją gerbia, gar
bina ir tiki, jog kiekvieno mi-^ 
ru^id žmpgą|isi rhhčlą’I Vėl s gy
vena, pereidama į kito gyvū-

tada žvėrys prie jo supuolė ir 
nusivilko jį savais keliais;— 
tada ir tėvas buvo užganėdin
tas. . '

Poliandrija, daugvyrystė, 
taipgi pas tibetiečius labai gy
vuoja. 'Kurie yra turtingesni, 
tie sau turi, po vieną pačią; 
biednieji žehijasi keli ir net 
keliolika su viena pačia arba, 
kitaip sakant, viena moteris iš
teka už kelių ir net keliolikos 
vyrų. Jeigu kur yra net keli 
broliai šeimynoje, tai jie visi 
veda vieną moterį. Vyresny
sis brolis būną pirmuoju vyru. 
Tas,;esą daroma todėl, kad ne- 
prrdaugįnti,. perdaug žmonių 
Tibete. Mat, Tibete derlingos 
žorpės labai mažai, taigi ir bi-
joniasi, kad įžiponių nepąąida- *

Ii i' ii • i "i i • i •
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paskui kiti laikraščiai Ino kūną.
j j vienąjį, keliauninkui te

ko matyti'Vieno tibetiečio mi
rusio sūnaus kūną, išmestą 
laukan visai nėtoli stubos. Ka
dangi ’numirėlis'buvo'visai ne
toli stubos, tai net žvėrys bi
jojo jį paliesti, žvėrims ne
liečiant numirėlio, tibetietis 
pamanė, kad jo sūnaus “dū
šia” gal būt pergriešna, tai 
žvėrys nei jo kūno nenori ės
ti. Tibetietis nuėjo pas lamą- 
kupjga paprašyti, kad jis .už 
jo’sūnaus “dūšią” pasimelstų. 
Lama tiek reikalavęs iš jo pi
nigų, kiek tik galėjęs gauti, 
o kada pamatė, kad jis dau
giau nebeišgaus, tai, sumur
mėjęs .kelis hokus-pokus, ir 
paliepė nylųiĮ'ęJį pąvi lĮstį .
Hari. Kąda r hūMirėliš kradėsi-

ryĮtų pęrjąug .ir kad kitiems 
nereikėtų kraustytis iš ten į 
ki įds kraštų?

H tibetietės moterys esančios 
la Jai piktos. Į’okįomis j aš pa- 
idą^ĮS gyvenimas su daugeliu

S Ir; _ .j .i. 1.1 j •.

J į —

Karaliui Mirus, Užmuša Jo 
į i Tarnus arba Pačią
Augštojoj Kongoj, Afriko

je, :ąada karaliukas miršta ir 
jau’būna palaidotas, tada su
stato jo tarnus, patarėjus-“mi- 
nistėrius” ir paroduoja pro jo 
kapą. Praeinantiems pro ka
pą smogia kuolu į tarpakį. 
Jeigu kuriam iš jų tenka at
siginti, to daugiau nebemuša, 
ries1 ;kunigas sako, kad kara
lius benorįs tokio pas save; o 
kuris neatsigauna, tai jį pa-, 
laidoja isykiu' sif karalium.

, Mirus, turtingam, kuris turi 
vergus, ^užmuša du vergu ; vie- 
ną padeda mirufikm po galva/ 
kitiąM’po ’kojom. ; Q ^dar 'tarp 
Mtyi/yra' daroma Uitai p. Gy-j 
venantiš gentčs galvą, “čyfas”;

Dviejų Dienų, Tai Yra, Spalių j 
17 ir 18 d., Nelaimės 

Kasyklose
Gilberton kasykloj gazo ek

splozijoj pavojingai apdeginti 
Frank Krutsky ir Andrew 
Koskiewicz; abu Locust Mt. 
ligonbutyj.

Stanton kasykloj tokiu pat 
būdu apdegė Frank Zarenski 
ir Gilbert Ferguson, abu ta
me pačiame ligonbutyje.

Raven Run kasykloj “ra
kai” puldami pagavo Metro 
Wisco, nulaužė kairiąją ran
ką ir koją. Randasi Fountain 
Springs ligonbutyje.

Toj pačioj kasykloj anglis 
puldama pagavo Martiną 
Winsdą, nulaužė dešinią ran
ką. ir sužeidė vidurius. Jis 
randasi Fountain Springs li
gonbutyje.

West, Shenandoah kasykloj 
paslydęs pųpuolč šiitu (chute) 
Anthony Wurzelak ir labai 
susižeidė. Nugabentas į Lo
cust Mountain ligoributį tuoj 
mirė. Velionis buvo rusas, 48 
metų. Paliko moterį ir aš
tuonetą vaikučių.
, Spalių 17 d.; ant miesto iš
matų krūvos (dump) rastas 
negyvas William Palutsky, 
apie 50 metų amžiaus. Ka
dangi velionis jau tūlas lai
kas sirgiriėjo ir negalėjo dar
bo dirbti, o neturėdamas pi
nigų negalėjo nusinuomuoti 
kambarį gyvenimui, tai ir pri
silaikydavo ant “dumpų,” kur, 
žinoma, ir maisto rinkdavosi. 
Miesto daktarui išegzamina- 
•vus, pasirodė, kad mirė nuo 
.persišaldymo ir stokos dakta
riškos, priežiūros. Velionis 
laikomas pas graborių ir lau
kiama, kad kas iš giminių at
sišauktų. Bet, kol kas, niekas 
neatsišaukė. Kas gi norės 
biednioką! Jeigu būtų palikęs 
kelius tolstančius dolerių, tai 
giminių būtų šimtai.

Silpnutis.

niekam neišduoti skundų prieš 
delegatus, ^nelegaliai išrinktus 
seiman, o vienok Pildomoji 
Taryba ir šitą išsiaiškina sau 

Ji šitą seimo tari
mą pritaiko ir pozityvei ir 

Ji skundų 
kopijas rado galimu ir išdavė 
1, 23 ir 135 S. L. A. kuopai, 
o tuo tarpu iš opozicijos pusės 
kuopoms 21, 53, 57, 83 ir ki
toms atsakė “negalima” ir at
liktas kriukis.

S. L. A. nariai turėtų šluoti 
laukan tokią’ užkulisinę politi
ką. Juk ten niekas daugiau, 
kaip tik konspiracija prieš pa
žangiuosius S. L. A. narius.

Kiekvienas kitas lietuvių 
laikraštis, nors kiek prisilaikąs k I**"' 
laikraštinės etikoš, pavelija 
polemiško turinio raštams kuo- 
mažiausiai vietos savo skil- , ' . 
tyse. “Tėvynė” gi elgiasi: ‘ v 
kaip tik priešingai. Ten kož- 
nąs Jurgis gali rašyti sieksni- 
nius straipsnius ir pliaukšti, 
kas papuolė, bile tik bus prieš 

į pažangiuosius. Ten kiekvie- 
j nas kiek ilgesnis raštas, straip- 
!snis ar korespondencija yra 
| pašvęsta plūdimui ir niekini
mui kitaip manančių S. L. A. 
narių. “Tėvynė,” S. L. A. or
ganas, vedamas p. Vitaičio, 
tikrai paskelbė karą ir išėjo į •**'• 
kovą. Prieš ką? Nugi prieš • 
tos pačios organizacijos 
rius, kurie jo 
ria.

Ar dar ilgai S. L. A. nariai ,^jį>. 
toleruos tokią

“Tėvynėje”

na-
klikai ncprita-*

hegemoniją? . 
aimanuojama,

kad lenkai Vilniuje visur siau
rina lietuvių, ypač studentijos, 
teises. O kad Šiaulių gimna
ziją ir muzikos konservatori
ją Klaipėdoj toks pat smūgis 
liečia, tai “T.” nei gu-gu. Mat, 
čia saviškiai, o ten svetimi.

Man rodos, kad botagas, 
nežiūrint iš kur pareitų—iš ’ < 
lenkų ar lietuvių .pusės—kaipo i. z
tokis, tur^tųi būti pasmerktas.
Bet ar p.: Vitaitis išdrįs išeitį,j t; 
priešais Lietuvos vipšpačųis, 
•kurie t(^n baigia visas kultū
riškas Įstaigas naikinti? Grej- 
Čiau, kad ne, nes jam stol<a 
pilietiškos drąsos. ‘ O antra 
vėl—juk negalima eiti prieš 
savuosius, kurie stovi “už iš-j,^ “.? 
gelbėjimą lietuvių tautos ir .■fi'., 
tradicijų...” . J .

Triksas.

B .*4.
*,>.* ••

NARKOTIKŲ ŠINKORIAI 
IR JŲ AUKOS

suareštuotos
Mur-

Bronxe tapo 
dvi moteriškės—ponia 
phy ir p. Haslam. Jos kalti
namos pardavinėjime narko- 
tiku. Paleistos po $10,‘000 S®
kaucijos kiekviena. '>»/

Tuo tarpu ant Welfare sa- ? 
jos kalėjime pasikorė Kenneth ; 
Carter. 32 metų amžiaus. Jis 
vartodavo narkotikus, bet ka- 
Įėjime negalėjo gauti. Ąm-^ .. 
žinai suiro žmogaus nervai ir 
nelaihungksis nusižudė.

.į



^i.ergas, Spalių 25, 1928

PREZIDENTINIŲ BALSAVIMŲ SARGAI
Visi supranta, jog perei

tuose 1924 m. prezidenti
niuose rinkimuose Darbi
ninku (Komunistų) Partija 
gavo kur kas daugiau balsų, 
ne^’d buvo paskelbta kapita
listinėje spaudoje.

Daugelyje vietų republi- 
konai bei demokratai pri
skaitė savo partijai balsus, 
paduotus už komunistų 
kandidatus. Kai kur ko- 

I munistiniai balsai nebuvo 
visiškai skaitomi; balsavi- 

! imi prižiūrėtojai tūlose vie- 
I tose prisipažino, kad komu

nistinius balsus numetę į 
j gurbą, dargi pasididžiuoda- 
1 mi tokiu savo darbu.

Amerikos Darbini nkų 
(Komunistų) Partija rūpi- 

\ naši, kad laike šiemetinių 
rinkimų republikonai ir de
mokratai negalėtų iškirst 
bent tiek daug šposų. Par

tijos Pildomasis Komitetas 
išleido atsišaukimą “Saugo
kite Kiekvieną Komunistinį 
Balsą Lapkričio 6 d.” (tai 
yra balsavimo dieną). Tas 
atsišaukimas išsiuntinėtas 
visiems distriktų organiza
toriams ir komunistiniams 
rinkimų vajaus komitetams 
įvairiose vietose.

Komunistų Partija šiais 
rinkimais oficialiai dalyvaus 
34-riose valstijose; dabarti- 
nitį laiku ji dar tebeveda 
kovą, kad priverst Nebras- 
kos ir Oklahomos valstijų 
ponus įdėt komunistų kan
didatus į rinkimų sąrašus.

Balsavimų Sergėtojų 
Pareigos

Kad už komunistus pa
duoti balsai būtų priskaity- 
ti, kam jie priklauso, tai yra, 

■ komunistų kandidatams, 
la pastatyt pakankamą 

’ /ičių balsavimų saugoto-

Komunistų Partija, kaip 
ir kiekviena politinė partija, 
dalyvaujanti rinkimuose su 

i savo kandidatais, turi teisę 
1 pastatyt balsavimo vietose 

savo įgaliotus saugotojus, 
taip kad priešingos partijos 
negalėtų nei sugadint ko
munistinius balsus, nei su
naikint juos, nei priskaityt 
vienai ar kitai buržuazinei 
partijai.

Kai kuriose valstijose bus 
balsuojama tam tikromis 
mašinomis; kitose gi—rpo- 
pieriniais balotais. Kur bal
suojama popieriniais balo
tais, kiekviena rinkimuose 

i dalyvaujanti partija turi 
teisę ne tiktai turėt savo 
žn^ones, kaipo balsavimo da
botojus, ne tik dienos laiku; 
kiekviena partija taipgi tu
ri teisę pastatyt nuo savęs 
balsų skaitytojus, kurie pa
silieka po balsavimų užsida- 

I rymui ir tėmija balsų skai
tymą. Jeigu kapitalistiniai 
balsų skaitytojai nori, pav., 

, Darbininkų (Komunistu> 
Partijai balsus susukti arba 

I delei kokios priekabės juos 
atmesti, tuomet komunistai 
balsų skaitymo tėmytojai 
užprptestuoja, ir galima da- 
ryJt reikalingus legalius 
žingsnius prieš balsų suk
čius.

K
Balsavimų saugotojai ir 

barsu skaitymo tėmytojai 
turb’ būt Amerikos piliečiai; Į 

I ir juos tegali paskirti tiktai 
.partijos valstijiniai ir pa
vietiniai (county) komite
tai ;etie komitetai turi išduot 
jiems paliudijimus su para- 
,šu valstijinio bei pavietinio 
jfcrtijos komiteto pirminin
ko.

Kiekviena partija turi tei- 
f sę pasistatyt po du balsavi- 
» mo saugotojus kiekvienoj 

balsavimo vietoj. Į tą vie- 
. tą jie ateina, kai tik ji at- 
' sidaro; jie turi teisę apžiū-^

rėt ir ištirt balsavimo dėžu
tes bei balsuojamąsias maši
nas ir pasilikti toj vietoj per 
visą dieną, tėmydami, kad 
nebūtų nuskriausta jų par
tija.

Partija taipgi turi teisę 
pastatyt savo • atstovus su 
tam tikrais ženklais ties 
balsavimo vietomis iš lauko, 
apie 100 pėdų nuo pačios 
balsavimo vietos. Tie atsto
vai yra statomi, kad galėtų 
duot nurodymų balsuoto
jams, nežinantiems, kaip 
balsuoti už mūsų partijos 
kandidatus.

Kas Daryt Balsavimui 
Užsibaigus

Rinkimų taryba paprastai 
skubinasi užbaigt savo dar
bą ir dažnai tesuskaito tik
tai balsus už didžiųjų, senų
jų part, kandidatus ir visiš
kai nepaiso balsų, paduotų 
už mažesnę darbininkišką 
partiją. Mūsiškiai balsavi- 
nų saugotojai turi teisę rei
kalaut, kad visi mūsų kan
didatų balsai būtų suskaity- 
:i ir užrekorduoti miestinia
me rinkimų komitete (arba 
■aryboj). .

Nei vienas mūsiškis bal- 
savimų saugotojas nei balsų 
skaitytojas neturi apleist 
balsavimo vietos, kol bus su
skaityta balsai visų partijų, 
ir kol tos vietos rinkimų ta
ryba savo parašais paliudys 
sumą balsų, gautų kiekvie
nos dalyvaujančios partijos.

Reikia įsitėmyt, kad bū
tent tuo momentu daugiau
sia iškertama šposų.

Mūsiškiai balsavimų sau
gotojai ir tėmytojai turi tuo- 
jaus pranešt Darbininkų 
(Komunistų) Partijos Na- 
cionaliam Rinkimų Kampa
nijos komitetui ir savo dist- 
riktui, kiek už kurį kandi
datą buvo paduota ir užre- 
korduota balsų. Reikalau
jama, kad tos žinios būtų 
duodamos telegrafu.

Ant rytojaus balsavimų 
saugotojai iš ryto turi nu
eit i miestinę rinkimų tary
bą ir išreikalaut oficialio 
parodymo, kiek kuris kandi
datas gavo balsų. Ši žinia 
taip pat turi būt tuojaus pa
siusta mūsų partijos Nacio- 
naliam Rinkimų Kampani
jos Ofisui ir savo distrikto 
centrui.

NEWARK, N. J.
Spalių 17 d., Lietuvių Sve

tainėj, įvyko svarbios “vestu
vės” tarpe Palangos Juzės ir 
šv. Mykolo draugijų. Šv. My
kolo Draugija tūlą laiką dar 
svyravo, kur būtų geriau—prie 
Šv. Jurgio Draugijos prisijun
gus ar prie Palangos Juzės. 
Bet, galų gale, “pasidabojo” 
geriau Palangos Juzės Drau
giją ir prisidėjo arti su šimtu 
narių ir vienu tūkstančiu do
lerių turto.

Newarke tokių nedidelių 
draugijėlių randasi ir daugiau, 
geistina, kad visos prisidėtų 
prie didžiulės Palangos Juzės 
Draugijos. Tas būtų naudin
ga susišelpimo klausimu. Vi
sos mažesnės draugijėlės sun
kiai išgali išmokėti ligoj pašel- 
pą ir menkutę pomirtinę.

O mes pažvelgkime į Pa
langos Juzės Draugijos rekor
dą ir rasime didelę sumą pi
nigų išaukota įvairiems darbi
ninkiškiems reikalams, kaip 
tai: Lietuvos politinių kalinių 
šelpimui, streikierių šelpimui 
ir tt. Nėra to susirinkimo, 
kad neatsišauktų našlaičiai, 
maldaudami pagelbos. Tokių 
skurdžių maldavimas tinkamai 
būna išpildytas, suteikiant pa- 
šelpą.

Palangos Juzės Draugija 
rengia linksmą balių, kuris į- 
vyks subatoj, 27 d. spalių, Lie
tuvių Svetainėj, 180 New York 
We. Teko sužinot, kad tą

' Puslapis Trečias 7 ; ‘

Nusižudė Netekęs Darbo

LIETUVIS GRABORIUS
u z

IR

SU

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372'

kas-
Bile

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

DR. A. L. CEASAR
' DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Mftjw
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patį vakarą ir Kelmelis savo 
avims šokius rengia. Todėl 
P. J. D. nariai ir simpatikai,
nepadarykite klaidos—atsilan
kykite į Palangos Juzės Drau
gijos parengimą.

Nutarta, kad už šio baliaus 
tikietą kiekvienas narys užsi
mokėtų delei pakėlimo drau
gijos iždo. Svetainė daug pa
togesnė ir King Kole’s orkes
trą taip jautriai grajina viso
kius šokius, kad sustingęs gįs- 
lose kraujas ima virti.

Beje, kaip bus su tais auk
so penkiais doleriais? Čia ir 
vėl vienam bus proga laimėti.

J. P.

PITTSBURGHAS 1 
IR APIEL1NKE

burghe dar ■ nebuvo. Jos: ren
gia ant tos dienos baįių ir va
karienę. Jos visos eina į var
žytines, kurios sugebėš paga
minti geriausius užkandžius ir 
gėrimus del minimo pokylio. 
Tas visas trukšmas bus A.P.L. 
A. 2-ros kp. svetainėje, 24 Lo
cust St., McKees Rocks, Pa. 
Įžanga bus tik vienas doleris.

Išdykęs Vaikas.

New York.— Nusiminęs, 
kad jis neteko motormano 
darbo ant elevated gelžke- 
lio, Edmund Snyder,>52 me
tų amžiaus, nusišovė ■ savo 
kambary, namuose ant May 
Flower Ave., Bronx. 1 : •

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

Draugam Kanadiečiam

CASTON R0PSEV1CH

Daug Lietuvių Serga 
ir Miršta

Šiuo tarpu pas mus neko
kios naujienos. šiuo tarpu 
serga ir net miršta daug lie
tuvių. Spalių 5 d. tapo nuga
bentas ligoninėn S. Daukšas, 
kuris, kaipo senas žmogus, 
vargiai grįš iš tenai.

Taip pat smarkiai susirgo J. 
Paulikonis. Jis turėjo taip va
dinamą augštą kraujo spau
dimą ir delei to turėjo labai 
visko saugotis, ypač maistu ir 
visu užsilaikymu. Bet, mato
mai, ko nors nedasisaugota ir 
žmogui labai atsiliepė ant 
sveikatos,—atėmė kalbą, tie
siąją ranką ir koją. Tai skau
di žmogui nelaimė! Labai rū
pinasi pats ligonis ir visa šei
myna.

Taip pat serga ir J. Gela- 
žauskas. Pastarąjį patiko la
bai baisi- liga—vėžys. Kanki
na nelaimingąjį—p j aute pjau
na. Kadangi liga prisimetė į 
smakrą, tai, kaip žmonės pa
sakoja, mėsos šmotais krinta 
nuo veido, kaklo ir baigia ės
ti gerklę. Nelaimingasis, be 
abejonės, greitai užbaigs savo 
sunkų gyvenimą. O tai rei
kia pasidėkavoti lią-onio mo- 
terei, kuri nedavė vyrui nei 
cento iš $6,000 turtelio, 
kurį jie susitaupė svfefki būda
mi.. Kada ligoniš pąjutū turįs 
tokią baisią ligą ir norėjo eiti 
pas gydytojus, tai moteris pa
sakė : stipk, pinigai mano ir 
negausi nei cento. Tiktai pa
skutiniu laiku sūnus užvedė 
teismą ir per teismą privertė 
motiną atiduoti tėvui pusę pi
nigų. Bet jau buvo po laikui. 
Sunku ir įsivaizdinti, kokių 
baisių jausmų žmonių esama! 
O reikia pasakyti, kad mini
ma moteris yra karšta katali
kė.

Numirė
8 d. spalių numirė jaunas 

lietuvis vaikinas, Antanas Ra- 
žiukas, Kastanto sūnus. An
tanas sulaukė vos 21 metų am
žiaus, pačiame gražume, pa
čiame žydėjime turėjo atsi
sveikinti su savaisiais ir visu 
gražiu pasauliu. O keno prie
žastis? Dabartinės netikusios 
tvarkos. Velionis, kaipo dar
bininko sūnus, dirbo prie le
dų vežimo, kilnodamas ir sku
bindamas vienas sunkius šmo
tus ledo, persisuko ar kaip ki
taip nugarkaulį ir pasikanki
nęs porą mėnesi^ numirė.

Gaila jauno vaikino ir liku
sių šeimynos narių, kurie labai 
kankinasi del Antano mirties.

Darbai ir Veikimas
• ■ ,»

Bedarbė pas mus tebęsiau- 
čia kaip siautusi. Daug dar
bininkų neturi darbd ir labai 
suvargę. Tačiaus, kurie dar 
dirba ir priklauso prie organi
zacijų, tie dar šį tą veikia ir 
kultūriniai, šiuo tarpu eina 
didelis bruzdėjimas pietinėj 
dalyj miesto už įsigijimą šios 
miesto dalies lietuviams nuo 
bažnyčios atskiros svetainės, 
kurios iki šiol čia nebuvo. Jie 
nori nupirkti garsiąją vokie
čių Birmingham Turner Hall. 
Ir, be abejonės, neapsiriks 
nupirkę minimą svetainę.
j ‘i

Moterys irgi Šturmuoja
Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimo Amerikoje 7-to Ra
jono moterys irgi labai suju
dę. Kame gi dalykas? Daly
kas yra tame, kad jos nuta
rė surengti tokią iškilmę ant 
27 d. šio mėnesio, kokios Pitts-

Persijoj Sukilimas
Londonas. — Trečiadienį 

čia gauta pranešimas, kad 
Tabriz, Azerbaijan pro
vincijoj, Persijoj, prasidė
jęs sukilimas iš priežasties 
pakėlimo taksų. Valdžia1 
mobilizuoja kariuomenę nu
malšinti sukilimą.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikrašti 

“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 ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei------- $1.50/
Pinigus siųskite American Express 
money1 drderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” valdo ir adreso.
PASTABA: Įsidomčkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
• “RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū-

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas, i

KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck £t., Brooklyn, N. Y.

Norintieji platinti 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

■■1

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

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii-, 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū-l 
sų Nervų Preparatas užbęga 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.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS DYKAI 

DR. ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS
“LAISVĖJE

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
pasirinkite, kas jums reikalinga.MACYS BROS. FURNITURE CONeatidėliodami nei dienai ateikite ir

Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyn, N. Y.
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iVISIEMS, KURIE NEKENČIA JUNGO

PHILADELPHIA, PA

sakysiąs pamokslą.
VIENOS DIENOS UŽDARhJ.

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą

centų. Kas imą! 
kopijų, d

*

Taigi klausantiems buvo 
Rengi a-

■
i----

Mano ofisas at- 
Darbą at- 

. Reikale kreipkitės-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

I

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y. i

2
%

Todef|

I Patarnauju visiems be skirtumo 
i įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
įniAnęs skirtumo. Mar* ------x
į daras dieną ir naktį. 
| lieku gerai. F 
• mane, <

r*

Kodėl ten kas ttgį J 
’ I

Rali Phon»i Poplar 7148

ADOLFAS F

nupiginima?.»

Puslapis Ketvirtas Ketvergas, Spalių

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
(Tąsa)

—Viskas gerai—tarė Felipe.—Dabar 
problema: kaip išimti iš laivo?

Įėjome visi trys laivan. Pasisveikinom 
su tuo žmogum, kurį matėme ant laivo pir
miau.

Viskas tvarkoj—tarė jis.—Visi gelbėjo 
po biskelį.

—Kuomet laikrodis išmuš devynias, iš
vesiu t jas iš čia. Mes lauksim,—jam buvo 
įsakyta.

Vaikščiojome gatve Riyadavia. Troš
kome išsigerti cubano.

—Tikiu jūs tvirtinimui, kad jos at
vyksta čionai savo liuosa valia. Bet pasa
kykit man, ar jos žino, ką čia veiks at
vykę? '

—Mes to tikrai negalime atsakyti. Jau
nos mergaitės yra ignorantės. Jos čia at
važiuoja užsidirbti pinigų savo jaunatve ir 
gražumu. Tai gerai supranta. Kitkas 
yra smulkmenos, kurias mes turime jom 
išdėstyti.

Sincere, kuris ilgai nieko nekalbėjo, 
pagalinus tarė:

—Žmonės mano, kad mes jas apgaudi
nėjam. Nieko panašaus. Mes tik moki- 
nam, kaip daryti biznį.

Išmušus devynias mes buvome prie var-

—Vietinis klebonas labai senas, 
jis užima jo vietą—kažin kas pasakė.

—Kur jis sako pamokslus?
—Koplyčioj, negi kur kitur.
Pažiūrėjau į jį nusistebėdamas.
—Jei norit išgirsti mane skelbiant

žodį, ateikit į metodistų bažnyčią, po

todėl

die-
vo

, numeriu 1219 Estados Unidos.
Patapau be žado.
Jis užsiiminėjo balta ja vergija ir turė- 

, jo dvi moteriškes: vieną La Bokoj, o kitą 
gatvėj Cangallo.

Sekmadienio rytą buvau gatvėj Esta
dos Unidos. Apžiūrėjau vietą atydžiai. 
Paliečiau sienas savo pirštais, tarsi tikrin
damas, argi čia bažnyčia. Ištikro tai bu
vo bažnyčia. Bažnyčia buvo pilna nort- 
amerikonų, su savo pačiom; ir šeimynom.

Pasirodė f^sai senas gargia ir pradėjo 
kalbėti angliškai. Nors dar buvo tik lap
kričio smėnuo,, bet jis jau kalbėjo apie gavė
nią. Pamatė mane. Aš stebėjaus!, o plati 
audiencija nortamerikonų ir škotų nobaž- 
nai klausėsi pamokslo to žmogaus, kuris 
užsiimdinėja pardavinėjimu moteriškių 
—kekšiapiršlio.
Draugiški Pietūs

Vieną vakarą aš buvau užkviestas ant 
vakarienės pas Lucijoną Karietą ir jo mo
teriškę, su kuriuo kartu atvykau į Buenos 
Aires. Laukiau savo prieteliaus kavinėj 
Bar Ideal. Pribuvus jam, kalbėjome apie 

. Jis 
_ . # negalėjo greit pastatyti prie darbo sykiu

Mergaitė buvo taip aprengta, kad pa- atsivežtos Tumaniūtės. Negalėjo patalpin- 
nešėjo į kambarių tarnaitę, dirbančią laive, ti jos vienos nė La Bokoj, nėgi kur kitur.

Perėjo vartus ir prisiartino prie mūs. Sunku buvo surasti vietą vienspalviniam 
—Štai viena,-—perstatydamas mer- namę ir be to sunku jai daryti biznis, nes

_ . _ \ • nemoka vietinės kalbos. Geriausias daly-
Visi trys padavėme mergaitei ranką, kas, tai pasiųsti ją į Rosario. Ten išmoktų 
Po kairei matėme šviesas nuo Plaza kalbą ir viską 

de Mayo.

tų. Penkiolika minutų po devynių pamatė- visokius reikalus. Biskį susirūpinęs.
me. Felipe tarė Sincerui: “Tai taviškė.” j---- 1-‘ - ‘ ‘ ' 11

—Štai 
gaitę, kalbėjo palydovas.

ą. Klausė manęs patarimo.
Neturėjau jokio patarimo. Laikrodis

—Argi negražu? Panašiai, kai Pary- išmušė aštuntą valandą, 
žiuj, ar ne?—kalbėjo Sincero.

Esu, tikras, kad ji nieko nematė. F
cero bandė paimti ją už rankos ir pasivesti! rasisameiem automobiliu ir skubėjome 
j salį, bet ji pareiškė : |linkui Belgrano.

—Negaliu eiti. Lauksiu savo drauges.! Durų varpelis suskambėjo. Tarnaitė
—Ar tu linksma? įprisiartino
—Džiaugiuosi, kad nuo manęs nuslinko " «pn4nv..?

ta išgąstis. Daugiau to nedaryčiau. Nesi-! _j- • 1‘1'į ‘’
tikėjau, kad kelionė bus tokia bloga. Ar, Tv.L;. , ; ‘ r k- «• <
iie rali man dar ka nors nadarvti?—klausė' , ~;lsaklau Jal mesti bizniavus septintą 
susopinusiai ' valandą. Kas gamina pietus?

—Štai ir maniške—tarė Felipe.
Kita porelė atėjo, šiuo tarpu susitiki

mas buvo linksmesnis. Nauja pribuvėlė 
apkabino savo laukėją su visu iš.tikimumu.

—Mes buvom labai nusigandę,—kalbė
jo jinai.

—Jūs nebuvote alkanos—kalbėjo jos 
palydovas.—Mes jums maisto pristatėm pa
kankamai.

—Tas tiesa. Bet mes nematėme die-' 
nos šviesos: tik tamsą.

—Už tai dabar nežinote, kuriuo keliu 
atvykote ?

Ėjome toliau. Vaikštėme Avenida de 
Mayo. Priėję vieną kavinę, sustojome.
Mergaitės išrodė labai jaunos ir dar neži
ną, kas yra bloga. Atsiskyrėme.
Kunigas Kekšiapiršlys

Vieną gražią dieną Charcase, kur aš 
susitinku su savo naujo gyvenimo draugais, 
pamačiau vieną seną, ypatingos išvaizdos 
asmenį. Jis mane suįdomino ir paklausiau 
jų, kas jis per sutvėrimas.

—Tai kunigas,—jie man tarė.
Iš karto maniau, kad jis tik yra vadi

namas kunigu.
Jis gimė Kurdistane. Mokslus ėjo 

Urmijoj, prie Van ežero. Jis patapo syru 
ir buvo Francijos pavaldiniu. Į Buenos 
Aires atvyko iš Šiaurės Amerikos; priklau
so prie “Vidurio.”

—Kada jūs laikote pamaldas ir pa
mokslus?

• —tMes turime eiti, nes moteris baisiai 
Sim,užpyktų, jei neateitum.

Pasisamdėm automobilių ir skubėjome

1 (Daugiau bus)
1

MIESTAS

1

Po alėjas karvės ganos: 
Čiuža uodegos nuo vėjo.
Jaučiai sėdi restoranuos: 
Riebią putrą geria lieja.
Švilpia, ūžia, dunda ratai. 
Dūmais dengias kaminai. 
Slankioja šešėliai nuogi. 
Suskaityk, kiek jų tenai!
Dega ugnys; tirpsta plienas: 
Kąla dalgius ir peilius.
Karvės bergždžios—nėra Jjieno: 
Kailis švelnus ir gražus.
Dirvos želia neužartos.
Arklas riogso ant lietaus.
Jaučiams tinka šiltas tvartas; 
Jau nutuko: greit papiaus.

1924 m. Estinta Sldavo.

MINERSVILLE, PA
Goldenas Nusigando N. M. U. 

Atstovo

Nuo 16 iki 20 d. spalių eina 
konvencija Devinto Distrikto 
mainierių unijos.

Kadangi nespėjau ateiti į 
pirmą sesiją, tai ir negirdė
jau, kas buvo “spykeriai.” 
Antroj sesijoj kalbėjo vietos 
majoras Pinchey. Jis kalbėjo, 
kad Pennsylvanijai gręsia pa
vojus iš “timberių” pusės, nes 
miškai likosi iškirsti ir ši vals
tija negali pagaminti ganėti
nai “timberių,” turi iš kitų 
valstijų įsivežti, o vežimas la
bai daug kaštuoja. Kuomet 
konvencijon susirinko daugu
moj ne eiliniai mainieriai, bet 
rinktiniai Goldeno pasekėjai, 
tai ir griausmingai plojo už 
“timberių spyčių.’' Kitas kal
bėjo Davisas iš 1 Dist. “kom- 
penseišino” atstovas. Jis nie-, 
ko naudingo nepasakė del 
mainierių, tat ir ūpo nesukė
lė, kaip pirmasai už “timbe- 
rius.

vo žingeidi! žinoti, kas atsto 
vauja Save the Union Komitę- 
tą, Nacionalę Mainierių Uni
ją. Vienas kitas klausinėja, 
kas čia būtų. St. Gegužis sė
dėjo trečioj eilėj nuo manęs ir 
paskutinėj j duris; jis savo 
frontams rodo, kuris yra N. 
M. U. atstovas. Aš irgi pa
sižiūrėjau. Prie durų sėdėjo 
drg. M. žaldpkas ir daugiau 
delegatų ir svečių. Gegužis 
nurodo savo frontams, kad tai 
M. žaldokas yra tuo atstovu.

Sesija užsidarė 5 vai. vaka
re. Visi delegatai išsiskirstė.

Kiek pasirodo iš dele
gatų veidų, tai jokio gyvumo 
nesimato, visi nusiminę, ka

kao susirūpinę.
Delegatas.

CLEVELAND, OHIO
Spalių 18 d. įvyko paskaita 

temoje “Kūdikių Maitinimas,” 
parašyta Dr. Kaškiaučiaus. 
Surengė LDSA. 24 kuopa. Pa
ti paskaita parašyta lengvoj 
kalboj, o ir prelegentė-skaity- 
toja, draugė Simanauskienė,

Dar vienas kalbėjo,! labai nuosekliai ir aiškiai skai- 
kad Scrantone randasi kokia te.
tai kepurių kompanija, kurioj aišku ir nenuobodu, 
dirba skebai, todėl ragino ne- ma buvo tik del moterų, taigi 
pirkti skebinių kepurių. Jis1 
savo kalboj net pabrėždamas 
gyrė, kad mainierių unijos De
vintame Distrikte geriausiai 
kovoja už mainierių reikalus.
Bet čia jam niekas nei nesu
plojo. Užsibaigus spyčiams, 
užsibaigė ir antra sesija.

Pirm negu uždare Goldenas 
sesiją, pranešė, kad jam at
ėjus žinia, jog svetainėj ran
dasi Save the Union Komiteto 
atstovas. Tat jei jis bandys 
atidaryti savo burną ar dalin
ti kokią literatūrą, bus išmes
tas iš svetainės ir atiduotas 
policijai. Būrelis ploja ranko
mis, bet daug mažiaus, negu 
už “timberių” spyčių. Tas pa
rode, kad delegatai nelabai 
bijo to atstovo ir nesitolina 
nuo N. M. U. Delegatams bu- '

įų daugiausiai ir prisirinko. 
Buvo “įslimpinę” ir keli vyrai, 
bet jų, ramybės dėlei, moterys 
nevijo lauk. Galėjo klausyto
jų daugiau būti, bet’ komisija 
i vieną savaitę laiko negalėjo 
plačiau išgarsinti, vien tik per 
mūsų dienraščius ir tai “Vil- 
nyj” pranešime, kažin per ke- 
no klaidą, diena nebuvo pažy
mėta. Taigi susirinko tik apie 
60 moterų ir keliolika vyrų. 
Tapo parinkta aukų Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos rinkimų kampanijos fon
dui ; surinkta $3, kurie siun
čiami per Lietuvių Sekcijos 
sekretorių.

Pabaigus skaityti buvo ir 
klausimų, į kuriuos drg. Sima- 
nauskienė nuosekliai ir užga
nėdinančiai atsakė.

Komisijos Koresp. .

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos apifJ^os, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamešno fcftirs” > negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8761 JOS. CAMPAU AVĖ., ir K046 CHENE ST., DETROIT

į

>

r./į

,’Tel.j Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

i

n

Lietuvaiti
FOTOGRAFISTM J

Fotografuoju, Didinu ir NunaaB*" 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieni 'fr 

nedeliomis nuo t:M ryte iki 
i po pietą . |

Margarieta Valinčii^
Room 82 Weitzeneom Bld'g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Fa.

INSURANCE
Pranešu visiem saro koftumie^ 
ir pažįstamiem, kad a* atlieku \ 
šokį darbą apdraudos nuo ughil w 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau.' 
Atlieku darbą kuopuikiausiaî  
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti p; 
su viršminėtais reikalais, o tikino- F 
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCBSl
(DOBROW)

Grand St., Brooklyn, N. T. | 

Telephone: Stagg B861 |

Skamba riebios dainos iš pilnų kišenių. 
Daužo, tampo stygas baltos, riebios rankos. 
Kaip uodų zirzimas jos ausis kutena. ' 
Visos jųjų gaidos, kaip gyvatės slenka. 
Iš tamsių dirbtuvių, šachtų pragarinių 
Lekia griausmo aidas—judina pasaulį. 
Juodos rankos kąla dainą geležinę: 

Atsake, kad rytoj ryte, apie 10 vai. jis Jųjų balso niekas sustabdyt negali.
. 1918 m. Estinta Sldavo.

LITTLE JULIUS SNEEZER

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už 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 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuosc, ant 
Balių ir StoruoseJohn Naujokas

bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur j 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems Žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors, 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų .dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
d JOHN’S Cigarai tik 10 centui 
Reikalaujant adresuokit:

Naujokų Cigaru Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

Automobiliu Mokykla

tyres instruktorius l<.
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki^l

STANKUS

1023 MT. VERNON ST

Praktikos. pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIvx}Ti<'rT

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCH U N AS. Savininke* Tolophoun Stagg 658S

NEW YORK AUTO SCLvft 
228—2nd Ave., cor. 14th StM Jį

BY BAKER

Kokius ryšius darbo uni 
turi su valdžia Sovietų Sąj 
goję? 1 
kyla darbininkų algos, o 
nimo reikmenų kainos pulP 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun-1 
goję ilgiausia darbo diena tika 
7 valandos? O gal ir tąsi 
jums bus naujiena, kad priel 
sveikatai pavojingesnių darjįu/ 
darbininkai dfrba tik V* 1 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo-1 
je privatiniai bizniai bankrū-f 
tuoja, o darbininkų koopera< 
tyvai kyla, kaip ant mielių ? Įį 

Apie tą viską plačiai apra< 
soma brošiūroje
KĄ MES MATĖME I 

sovietų Rusijoje! 
Šią svarbią knygutę galite, 

įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

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

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

GRABORIUS

BALZAMUOTOJ Ai*

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI 
RINKIMŲ KAMPANIJAI

Aukas siųskite šiuo adresu: j
ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURER 

National Election Campaign Committee 
43 East 125th Street, New York City
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VIETOS ŽINIOS
A. L. D. L. D. 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

i savo apipjaustytomis blauzdo- 
TYlifi taiiY naf annua f? amen

spalių 25 
1 kuopos 
Šiame su

gaus antrą

Y Šį ketvirtadieni, 
d., A. L. D. L. D 
įvyks susirinkimas, 
sirinkime nariai 
šių metų knygą,
Joje Gyvenanti Lietuviai,” pa
rašyta drg. Mizaros. Kiekvie
no nario privalumas atsilanky
ti ir pasiimti ją.

Kažin, ar pirma kuopa ne
suklups narių skaičiumi. La-j 
bai žingeidi! būtų nors kartą' 
turėti pirmoje kuopoje 200 na
rtų. Bet kaip apgailėtina, 
kad toli gražu nuo paskirtos 
skaitlinės, kurią jai paskyrė 
apskritis.

Įvyko prakalbos, tilpo ap

mis, taip pat sūnus Caruso, 
mirusio dainininko. Sakau, 
tie mūsų teatrai, ypatingai 
anglų, kartais nieko įdomaus 
neduoda, by tik spaudos iš
garsinta, buvę ant buržuazinės 
laikraštijos pirmo puslapio, 
tai ir kelia ant estrados.

Katalikiškos m o k y k 1 o s 
šiuose prezidento rinkimuose 
lošia labai svarbią rolę. Po 
pietų į judžius sueina* kūdi
kiai. Visiems yra žinoma, 
kad per judžius varoma smar
ki agitacija už Ilooverį ir 
Smithą. Ir kaip keista, kad’ 
tie parapijinių mokyklų kūdi
kiai taip suagituoti, jog kuo
met pasirodo Hooveris, jie kly-

nevalia. O kaip kas labai nu
siminė, kad gaus diplomą ka- 
zirninkų su prieinama preke.

Kalpokas, priėjęs prie poli- 
cijauto, drebančiu balsu klau
sia: “Tai ir aš esu areštuo
tas?”

“Visi, kiek tik čia jūsų 
yra!” >

“Kaip aš galėsiu matyti sa
vo pačią?” paklausė F. Kal
pokas.

O pastarasis gana šiurkštus. 
Pažiūrėjo šnairomis ir piktai 
pasakė: “If you were a good 
husband, you would stay 
home.”

kitam numėtė p(o kelius kom
plimentus ir persiskyrė*

Susirinkusių tarpe buvo di
džiuma streikierių simpatizato-

rių, ,nes kuomet skebas ėjo 
šalin, tai beveik visi švilpė ir 
baube, kaipo į didelį nenau
dėli.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

rašymas ir aukotojų vardų su-. kia> rėkia, bet kuoinet parodo 
.............narių Smithą, plojimas didžiausias. 

Jeigu kuo- (<ja jau ajšku kiekvienam, kad 
50 narių. ■ kūdikiams iš mažų dienų ka-

t

rašas, bet apie naujų 
gavimą nei gu-gu. 
poje atsirastų nors 
kurie gautų po vieną narį, tuo-1 ]ama j gaivą gerumas vieno 
met kvota būtų išpildyta. Bet| 
aš mažai tetikiu tokiems “ste-l 
būklams.”

Čia >kyla 
taip, kame 
kymas tėra 
rių apsileidimas, 
organizacijos.

Na, paimkime kad ir “Lais
vės” vajų. Brooklynas garsus, 
turi daug veikėjų, bet neatsi
randa žmonių, kurie uoliausiai 
rinktų dienraščiui naujus skai
tytojus.

Pirmesni vajininkai paseno, 
naujų neatsiranda. Na, ir 
niūksome taip, kaip tie sene
liai, negalėdami smarkiai pa
eiti, pasidarbuoti, šaukiame, 
kad kas kitas tą darbą atlik
tų. Rep.

plojimas didžiausias.

ar kito asmens.
Rep.

klausimas, kodėl i 
priežastis ? Atsa- 
vienas—kaltas na- 

nepaisymas

Na, o kaip dabar? 
centralbrook lyniečiai 

vakacijas, kad apie 
mažai tegirdime?

PUIKŪS SOVIETŲ
RESPUBLIKOS
KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI

Jau antra savaite Cameo 
Teatre, kuris randasi ties 
Broadway ant 42nd St., New 
Yorke, rodomi Sovietų Res- 
pub.lik.QS krutamiejb paveiksi 
lai. Tai verta kiekvienam 
juos pamatyti. Pereitą savaitę 
buvo rodomi tik paveikslai— 
komedija “Three Comrades 
and One Invention” ir “Shan
ghai Document.” šią savaitę 
dar dadejo’ vieną, tai yra, pa
rodo, kaip garsusis ledlaužis 
“Krasinas” išgelbėjo šiaurės 
ledyne Nobile ekspedicijos na
rius. Apie tai buvo labai 
daug rašyta visuose laikraš
čiuose. O dabar New Yorko 
žmonės gali savo akimis ma
tyti, kaip tasai Sovietų milži
nas išarė storiausius ledus ir 
išgelbėjo daug žmonių, kurie 
buvo paskirti mirčiai tolimoje 
šiaurėje. • Rep.

ĮVAIRIOS žinios

Pereitą sekmadienį Brook
lyn© “šventieji” apvaikščiojo 
savo “holy name” iškilmes. 
Nuo Republic Teatro traukė 
linkui kun. Remeikos bažny
čios. Paroda buvo visiškai mi- 
žema ir “šventųjų” visiškai 
mažas skaičius žingsniavo ko
ja už kojos, galveles’linguoda
mi ,bci taikydami, kad sykiu 
koja už kojos žengti.

Einu ir klausausi. Lietuviš
kos moterėlės kalbasi tarpe 
savęs, ?apgailestaudamos, kad 
jų neįsileidžia į eiles greta 
maršuoti.

Republic. Teatre pasirodo 
vargšė “PyČes” Browning -su

CENTRAL BROOKLYNAS
Centralbrooklyniečiai pir

miau buvo pusėtinai pagarsė
ję. Apie juos kalbėjo po visą 
plačią Ameriką. Ir, žinoma, 
buvo apie ką kalbėti, nes tai 
buvo vieni iš veikliausių drau
gų mūsų darbininkiškame ju
dėjime. 
Ar jau 
paėmė
juos suvis 
Well, į tai galima atsakyti ir 
taip, ir ne. Vieni paėmė va
kacijas (žinoma, tik nuo vei
kimo), bet nekurie dar ir po 
šiai dienai darbuojasi, tik jau 
veikimo sąlygos daug sunkes
nės, negu pirmiaus būdavo. 
Pirmiaus turėjome nusiranda- 
voję ruimus, kur laikydavome 
susirinkimus, lavinimosi lekci
jas, praktikas sulošimui gana 
didelių veikalų ir t. t. O da
bar to visko nėra. Dabar ant 
tiek bloga, kad nei mažam 
veikalėliui jokios tinkamesnės 
Svetainės nėra. Jeigu norime 
kokį parengimą turėti, tai tu
rime kraustytis į kitą koloni
ją. O kuomet tokių pasilinks
minimo veikalėlių negalima 
suruošti, tai ir simpatizatorių 
negalima gauti. Šiame va
jaus mėnesy jau turėjome su
rengę prakalbas drg. Mizarai, 
bet pasekmės buvo nekokios. 
Nors drg. Mizara gerą pra
kalbą pasakė, bet žmonių bu
vo mažai. Turėjome po A. 
L.D.L.D. kuopos susirinkimui 
paskaitą apie hipnotizmą, ku
rią atliko drg. V. Paukštys. 
Paskaita susirinkusiems pati
ko.

Su vajais irgi negalima 
daug pasigirti. “Laisvei,” ro
dos, gauta pora prenumerato
rių ir vienas šėrininkas. Su 
ALDLD. 24 kuopa dalykai ge
riau. Pereitais metais turė
jome 47 narius, iš tų trys mi
rė ir du persikėlė kitur, reiš
kia, liko tik 42, bet jau naujų 
narių gavome ir praeitų, metų 
skaičius vėl yra. ALDLD. Pil
dantysis Komitetas nuskyrė 
mums kvotą 50 narių. Mes 
savo kvotą išpildysime. Jau 
praeitame susirinkime nekurie 
draugai prisižadėjo gauti po 
naują narį ir, žinoma, jie savo 
prižadą išpildys. Taigi, nors 
apie mus ir mažai girdima, 
vienok, kiek aplinkybės pavė
lina, mes dirbame.

J. Gryža.

Feen-amint
Vaistas, 

Kurį Kramtyk;
Kai Gumą 

Nėra kito skonio, 
tik Feen-a-mint

15C, 2$C

SKAITYKITE~ŠVIESKITĖS~MOKYKITĖS
Tik šiokis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs'faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. • Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .................................................................. 1

Ką Mes Matėme Sovietų Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios I 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite ,apie 
unijų struktūrą Sovjetijojc, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemes ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina........................... . ... 15c

Priesfasistine Vienybe
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos. 
Žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina...........................................................................   15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai'

Su Kalpoku komedija pasi
baigė, tai prasidėjo su J. žė- 
ku, kuris pasišiaušė prieš po- 
licijantą, kaip varlė prieš jau- 

■ tį ir sako: “Nevermai, ai em 
sitizin, ai dont go tu dėt lau
ži vėgen!” Policijantas paė
mė už ilgo, ištiesto kaklelio, 
ir sako: “Whether you aro 
a Citizen or not, but you must 

.go. Get out!” Ir taip smar
kiai pastūmėjo, kad žėkas tik, 
riktelėjo: “Vai, dievulėliau, 
ko tik sprandas nenutrūko!”

Kada susodino į policijos ve
žimą ir pradėjo dardėti link 
Plazos, tai Vieni juokus kre
čia, o aidoblių-dobliu dūsauja, 
kad tik nespėjo ] 
prie lošimo ir bėdon pakliuvo. 
Dabar, girdi, “Laisvė” išpliurps 
apie mus tiek ir tiek. 

Vienas pastebėjo: “O tu 
rokuoji, kad tau ratelni.nkai 
diplomą išduos?”

O kitas: “Duos diplomus! 
ponas teisėjas už gerą darbą.” 
Bet rytmetyje, kuomet atsibu
vo teismas, tai teisėjas, kaipo 
prisipažinusius visus kaltais 
gemblerysteje, be bausmės pa
leido, tik su rūsčia pastaba, o 
kazirninkai prisižadėjo dau
giau nebegriešyti.

Dabar visi pyksta ant A. 
Kundroto ir J. šalčio, kad vi- ( 
same tame incidente jiedu esą 
kalti. Girdi, kelios dienos at
gal jie tvirtino, kad jeigu mes! 
pasisakysime, .kad mūsų kliu- 
bas stovi už Smithą, už demo-........... .... .......... ....... ............. ..........
kratų ^partijos' tikiėtą laike | lingaiš'klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
šių , rinkimų, tai ? mus niekas ---- 1.. t...----- i
nebaderiuos* O kas dabar pa
sirodė?! Mes prisidėjpmo prie 
rėmimo ^demokratų., o demok- 
tatai demokratus areštuoja ir 
parodo, kas dedasi “demokra
tų” kliube!

Reikia pasakyti, kad per 
tuos gemblerius ir visai nekal
tus žmones nuvežė į kozą. 

Areštantas.

20c

prisėsti; Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešasII;
1.1 t„ T .i af 11 !,/■»£< In icvnc * I! o 11 i i o nlnl'nm nvi A 7 i <•■>! i i no Iznirznuiz. r. 'Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o- 

su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina............................................................... 25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai! 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių !■ 
poetų; su paveikslais visų keturių sušapdytųjų ir joje telpa, 
laiškai jau pasmuktų myriop darbininkų klasės kovotojų.) 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina..............................................35c

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai-i 
nu. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kuri-į 
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ..............................35c.

Reikalaukite tuojaus., nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisve” išleido gerai priruoštą knygelę su reika- :

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

AMERICAN 
AUTO SCHOOL 

PHONE, REGENT 2177-0474

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA

Bell____
Keystone

TELEFONAI:

---------------- Oregon 5136

---------------- Main 9669

“Mokykla su Reputacija'

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City |

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

Įstaiga Brooklyne
VYRAMS

Seredomis
Ketvergais 
Petnyčiomis 
Subatonjis 
Nedčliomis

dieną ir naktį

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJ0ZA1

Ginčai Streikierio su Skebu
Reporteriui pasitaikė nusi- 

baladoti į Patersoną, kur da
bar-eina audėjų streikas. Iš
lipus iš traukinio ir nuėjus ke
letą blokų, pamačiau krūvą 
žmonių. Prilindau ir aš pasi
žiūrėti. Du vyrai ginčijasi, 
baisiai įsikarščiavę, kumščiais 
vienas kitam grūmodami.

Iš karto negalėjau suprasti, 
kame dalykas. Maniau, jog 
du Jurgiai prisitraukė mūnšai- 
no, tai ir faituojasi gatvėje. 
Tik laukiu, kada jie vienas ki
tam pradės akis punčiuoti. Ir 
pats nežinau, *iš kur pas ma
ne tuomet atsirado tokia drą
sa. Paprastai, abelnai imant, 
reporteriai yra pusėtinai dide
li bailiai. Jie bėga nuo lazdos, 
kaip rudis nuo ubago bizūno. 
Bet prie tokių negalima pri- 
fskaityti “Laisvės” reporterio. 
Aš patraukiau pečiais ir žiū- 

i riu, kuomi tie karšti ginčai 
pasibaigs. Jeigu tie vyrukai 
susimuš, tai bus įdomu pama
tyti, kuris kuriam juodus aki
nius uždės.

Tačiaus greitai įsitikinau, 
kad faitas eina apie visai ki

ls 20 į 21 d. spalių, apie I tokį dalyką. Vienas šaukia, 
pusė po vienuoliktos vai. nak- rėkia: 
tį, užpuolė Lietuvių Piliečių 
Kliube, kuris randasi ant Leo
nard St., kazirninkus, kurių iš 
viso buvo 19 asabų. Tie sau 
ramiai lošė visokius geimius: 
vieni pinaklį, kiti pūkelį, tre
ti kauleliais barstė, kaip tik 
staiga suriko: “All gamblers 
are under arrest!” Visu 
blusos nudvėsė.

Tuoj aus tapo užstotos 
rys ir nė vienam Išbėgti

pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją'persiskai- 
tęš tijrėsi aiškį supratimą apie form'ą Jungtinių Valstijų 
valdžios., Gerai įsitemijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik....................................... 25c

; • ' -m '

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygeles. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių čnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ..........................  20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..........................................  $2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykas
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nožinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose .del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei-.čuiiu. J J Ui <%V1J cv, omu 1U1RCUU, į/anviva nvvi-.
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo-H

DEMOKRATAI
DEMOKRATUS 
AREŠTUOJA

Kazirninkų Vargai ir Nelai
mes; Lyderiai Visame Tame 
Darbe Kalčiausi

net

du- 
jau

“Aš tau nusuksiu sprandą, 
jeigu sučiupsiu einant skebau- 
ti. Pamatysi... Aš tau sakau 
...God damn... Saugokis..,”

“Jeigu jums, sen. . .by. . . 
čia negerai, tai eikite velniop. 
Aš dirbau ir dirbsiu.. . Jokie 
velniai manęs neišgąsdins...”

Dabar supratau, kad čia 
ginčijasi audėjas streikieris su 
skebu. Bet, matyt, ginčai jau " 
ėjo prie pabaigos. Dar vienas Q

nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.. ............$2.00

įžanga į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto Ą. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei- 
kalįn^i šiame ‘surėdyme pinigai ir .kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskajtyti šią knygą. Kųyga yra parašyta labai 
papfa’sia ir Visiem^ šuprantama 'kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties. Šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkes. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais ....... .$1.00 
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais dr aukso rai
dėmis . . ..............     $1.50

DIDŽIAUSIA LIETU V1Ų APTIEKA ;
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. _  221 2.2 *

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

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

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

Vardas
No------
Miestas
Miestas

Jis ne tik sunkiausias

------- 8t. it Ave.
__ State___ _____
_ State-._________

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
CYTPA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki Eft LAHUL Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. Jv UvulŲ

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 sūruin vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTJ

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

PanedSliais ir 
Utarninkais

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

Trys gariniai kambariai delei išsipūrimo: Rusiškas, Turkiškas ir j 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 1 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. J 
29-81 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., ]

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090 'h ’



DARBIEČIŲ i ATYDA1

VIETOS ŽINIOS
SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISIEMS KOMUNISTAMS

d

ŠIANDIEN EAST NEW 
YORKE PRAKALBOS

ADP. LS. Brooklyno ir visos 
apielinkės darbiečių labai 
svarbus susirinkimas įvyks pir
madienio vakare, spalių 29 d. 
Draugai, visi pasistėngkite 
šiame 
nes 
bių

Sekmadienį, spalių 28 
Brooklyne bus dalinimas “Dai
ly Workerio” specialio rinki
mų vajaus numerio. Dalinsi
me palei stubas, kaip ir la
pelius, už dyką.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Brooklyno sekcija yra 
nupirkus 10,000 kopijų ir vi
sas turėsime viena diena išda
linti. Draugai, tai didelis dar
bas ir pasekmingai jį atliksi
me tik tuomet, jeigu visi prie 
jo prisidėsime.

Visi Partjjos. nariai turi at
eiti į Brooklyno Darbininkų 
Centrą, 56 Manhattan Avė., j SAVO ANTRAŠUS 
sekmadienio ryte, bile kada 
tarpe 10 ir 12 yal.

A. Bimba,
Sekcijos Org.

Neužmirškite, kad šiandien 
įvyksta A. L. D. L. D. 185 kuo
pos svarbios prakalbos svetai
nėje 218 Van Siclen Avė., 
East New Yorke, netoli Fulton 
linijos Van Siclen stoties. Pra
džia 8 vai. vakare. Kalbės 
drg. L. Prūseika.

Visi vietos ir apielinkių 
“Laisvės” skaitytojai patys da
lyvaukite ir savo pažįstamus 
atsiveskite, nes draugas Prū
seika pasakys labai daug nąu- 
jo. Rengėjai.

visi
susirinkime dalyvauti, 

randasi keletas labai svar- 
reikalų aptarti.

Sek r. K.

LINKSMAS KEPURIŲ 
VAKARĖLIS

p.

ninkas Roberto Robert!, kuris 
turi du įlaužtu šonkauliu, ruo
šiasi už dienos kitos grįžti at
gal į Italiją, kur. praleisiąs 
šventes. Veikiausia, kad jis 
sugrįš į Jungtines Valstijas tik 
tuomet, kuomet pilnai pa
sveiks. Juk su dviem įlauž
tais šonkauliais boksuotis ne
galima.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS d žiani toriui?—-vedęs, 

gali būt su vienu vaiku. Turi būt 
patyręs. Atsineškite paliudijimą. 
Kreipkitės į Hebrew School, 310 So. 
1st St., office first floor, Brooklyn, 
N. Y. 254-56

PAJIEŠKOJIMAI

492,000 MAINĖ

JIE RENGIASI PRIE KARO, 
O MES SKELBKIME KARĄ 
KAPITALIZMUI

šeštadienį bus taip vadina
ma “Navy Day.” Amerikos

Bėgyje vienų paskutinių 
metų Kings paviete, Brookly
ne, net 492,000 gyventojų mai
nė savo antrašus. Tą paskel-| 
be Brooklyno pašto viršinin
kas, p. Albert Firmin.

Brooklyno paštas turi 205 
automobilius, kurie pereitais 
metais išvažinėjo 2,200,000 i 
mylių. Viso dirba 4,000 dar- Į

Ateinantį sekmadienį “Lais
vės” svetainėj Darbininkių Su
sivienijimo 1 kuopa rengia la
bai įvairų vakarėlį su puikia 
programa. Apart geros pro
gramos',' bus ir daug skanių 
užkandžių ir arbatos. Kilba- 
sas, .pečenkas ir pyragus pa
čios, kuopos naręs pagamins. 
Todėl vakarėlyje bits’ galima 
gerą vakarienę pavalgyti ir 
skaniai pavalgius smagiai prie 
geros muzikos pasišokti. Pra
džia 6 vai. vakare.

Kviecid Rengėjos.

| SPORTASF? E , g
ftfliniiiiniiiiiiiiM

SINGER
TRIPOLI

NUGALĖJO 
SAVO GREITUMU

Labai Letos Kumštynes
Spalių mėn. 22 d. vakare

Bostone kumščiavosi du gerai Aš esu vaikinas, 38 metų.
žinnmi knmil inink«>i hiiMni 'ka<l atsišauktų iš Brooklyno ir NewŽinomi Kumštiniu Kai, ouicnt, yorko apielinkės, kad būtų galima 
Jim Maloney su Jack Renault, i ypatiškai pasimatyti.—I 

__ 1 , . V • TT • • f’______ CH. T).... .. 1-1 . ...francūzu-kanadieciu; Jimis 
svėrė 196 sv., o Jackis 199 
sv. Sako, kad tai buvusios 
labai lėtos 10 raundų kumš- Jasinskas, 
tynęs, kuriose nugalėtoju tilpo I Erooklyn’ N- Y- 
pripažintas-Maloney. Po ket-r------------------
virto raundo abudu jau buvę TčįT? A ND A VO TTM A T pavargę ir pūkštę, kaip du iv VAJll.Tl.2-kl.
lokomotyvai.

Left Hook.

PAJIEŠKAU partnerio į lietuviškos 
užeigos biznį. Biznis geras.—J.

, 13 Columbia Heights,
254-59

fornišiuoti 
“frontrumis” ir “bed- 

atskiras įėjimas, visi paran- 
Kambariai šviesūs ir gražūs.

PASIRANDAVOJA 2 
kambariai 

------- : ------------- i rumis,’ 
(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) | kūmai. 

' Paspauskit apatini zyaniuką po kai- 
.. ■ , ,---------------- ---------------------.... rei.—Mrs. Mellen, 464 Jefferson St.,

Brooklyn, N. Y. 254-56

--- ---- ---------------------
kapitalizmas rodys pasauliui I bininkų. 
savo apsiginklavimą ir prisi
rengimą naujam karui. Tą JAUNŲJŲ DARBININKŲ 
dieną Darbininkų (Komunis- DIDELIS IR GRAŽUS

. —• • • 1 I

plunksnasvoris bok-

tų) Partija rengia masinę de
monstraciją Union Square 
aikštėj, kad pakėlus darbinin
kų protestą prieš ruošimąsi 
naujam karui. Kas gyvas 
traukite į šitą prieškarinę de
monstraciją. Prasidės 2 vai. 
po pietų.

PARENGIMAS

KODĖL VISIEMS 
DARBININKAMS SVARBU 
DALYVAUTI POLITINĖSE 
DISKUSIJOSE?

Sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
Brooklyno Jaunųjų Darbiniu-, 
kų (Komunistų) Lyga rengia 
didelį ir gražų susirinkimą. 
Įžanga visiems veltui. Apart 
trumpų prakalbų, bus plati 
dainų ir muzikos programa. 
O svarbiausias punktas, tai 
bus perstatymas labai juokin
gos komedijos.

Parengimo vieta: Brooklyno 
Darbininkų Centre, 56 Man
hattan Avė.

Penktadienio, spalių 26 d., 
masinis susirinkimas, rengia
mas Brooklyno Darbininkų Pi- 
lięčių Komiteto, žada būti la
bai skaitlingas. Nes tai bfei-U- 
tikrųjų nepaprastas susirinki
mas. Gi pirmu kartu Ėrook- 
lyno istorijoj dalyvaus atsto
vai ir kalbėtojai nuo trijų po
litinių partijų—republikonų, 
demokratų ir komunistų. Re
publikonų partiją gins De Pi
ano, kandidatas 14 distrikte; 
demokratų partiją palaikys p. 
Nathanson, kandidatas 14 dis
trikte; o Darbininkų (Komu
nistų) Partijos poziciją lai
kys drg. A. Bimba, kandida
tas 13 distrikte.

Tai bus be galo įdomios dis
kusijos. Socialistų Partijos 
kandidatas, kuris taip pat bu
vo užkviestas, kaip ir visi ki
ti, išsigando komunistų. Jis 
su mielu noru būtų sutikęs dis- 
kusuoti prieš darbininkus su 
kapitalistinių partijų atstovais, 
nes, mat, tarpe jų didelio skir
tumo nebūtų, bet jis bijo pa
sirodyti prieš darbininkus kar
tu su komunistais.

Kodėl lietuviams darbinin
kams svarbu dalyvauti šiose 
diskusijose ?
darbininkų
darbininkų komiteto sureng
tas. Tas komitetas nori su
vesti visas partijas akis į akį 
Ir tegul jos gina savo pozici
jas prieš darbininkus. Antra, 
ten kiekvienas darbininkas ai
škiai, .akis į akį, išgirs įvairių 
partijų atstovus. Trečia, šio
se diskusijose bus kalbama 
apie* svarbiausius darbininkų 
klausimus šiuose rinkimuose.

Ką žada darbininkams re- 
publikonai ?

Ką siūlo darbininkams de
mokratai ?

Ką skelbia Amerikos komu
nistai ?
' Kurią partiją darbininkai 
privalo remti šiuose rinkimuo-

DIDELIS SUJUDIMAS 
DELEI LAPKRIČIO 4 D.

Šiemet apvaikščiojimas ru
sų revoliucijos žada būti di
džiausias.' Mat, apvaikščioji- 
mo demonstracija supuola su 
komunistų rinkimų kampani
jos masiniu susirinkimu, 
sos revoliucinių 
spėkos suburtos 
šios demonstracijos

Ši demonstracija
kričio 4 . d. Madison Square 
Garden svetainėj, kurioj telpa 
25,000 žmonių. Visi rengkitės 
dalyvauti.

Vi- 
darbininkų 
padarymui 
milžiniška, 
įvyks lap-

Bronxo 
sininkas Al Singer, kuris per
eito pirmadienio vakare bok- 
savosi St. Nicholas Arenoj su 
Yonkerso italu Al Tripoli, šo
vė savo kumštimis taip tiesiai 
ir taip gabiai atmušė savo opo
nento smūgius, jog laimėjo 
bokso teisėjų sprendimą. Sin
ger svėrė 126J/2, o Tripoli 
128 V2 sv. Pirmasis buvo pu
sėtinai greitesnis ir miklesnis 
už pastarąjį.

Šenadorietis Balys Matule
vičius, kuris bokso sporto my
lėtojams geriau žinomas kaip 
Sailor Matty, nugalėjo pla
čiai išgarsintą Vincent Sireci, 
bet visa, (ką jis laimėjo nuo 
bokso teisėjų, tai—lygiomis. 
Kadangi šios jųdviejų rungty
nės buvo .tik pusiau finalo, to
dėl .tenka pąlaukti, iki finalo, 
kad galutinai > paęąkyti, kuris 
iš Jų yra, stipresnis., x geresnis 
boksininkas, ištvermingesnis ir 
turi didesnių teisių prie pusiau 
vidutinio (welter) svorio 
čampionato. . • . .

Ųostonietis lengvau.s. sunkio
jo svorio boksininkas Joe Bar- 
low nugalėjo knockoutu Leo 
Williams penktam raunde.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 1 kuopos mėnesinis susi

rinkimas bus ketverge, 25 spalių, 
“Laisvės” svetainėj, 8 vai. vakare. 
Draugai, visi jau žinote, kad mūsų 
draugijos šį mėnesį yra vajus, kad 
gauti daugiau naujų narių. Todėl 
nepamirškit savo pareigą atlikti— 
gaukit nors po vieną naują narį ir 
atsiveskit į šį susirinkimą prirašyti 
prie kuopos. • Kurie dar ’negavote 
naujos knygos “Ugnyje,” šiame su
sirinkime galėsit gauti. Todėl atei
kit visi seni nariai ir atsiveskit nau
jų. Nepamirškit, kad reikia ir už
simokėti.—ALDLD. 1 kp. org. J. J.

254-55

DIDELIS BARGENAS
Pasirandavoja 4 gyvenimui kam

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

PASIRANDAVOJA 6 kambariai, 
yra ir telefonas; prie Jamaica li

nijos, vienas blokas nuo Cypress 
Hill stoties. Galima matyti vaka
rais nuo 6 ir sdbatoj nuo 2 ir nedė- 
lioj iki 5 vai. po pietų.—Ch. Lake, 
92 Hemlock St., Brooklyn, N. Y.

253-55

Pirmas, tai bus 
susirinkimas ir

• Kokia bus darbininkų padė
ti po šių rinkimų ?

Kokiais keliais turi eiti dar- 
. bininkai prie pagerinimo savo 

būvio?
Tai tokie klausimai bus dis- 

kusuojami penktadienio masi
niam susirinkime. Susirinki
mas ĮVyks Miller’s Grand As
sembly, kampas Ilavemeyer ir 
Grand Sts. Pradžia lygiai 8 
vaL * vakare. Rengkitės visi 

į pūti laiku. x

TARPTAUTINIO 
DARBININKŲ APSIGYNIMO 
IŠKILMĖ

šeštadienį, spalių 27 d., va
kare, gražiojoj Webster Hall 
svetainėj, 119 E. 11th St., New 
Yorke, įvyks parengimas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo. Tai bus didelis balius. 
Dalyvaus garsiausi proletari
niai artistai. Įžanga: išanksto 
tikietus perkant—50c ypatai; 
prie durų—75c.

CONNOLLY DRAUGAS IRGI 
GAVO METUS KALĖJIMO

Miestavas inžinierius Seely 
tapo pasmerktas metams’ ka
lėti už dalyvavimą Queens pa
vieto' surpaipiij ,šhnugelyj kartu 
su Connolly. Bet jį tuoj aus 
paleido po $5,000 kauęijos. 
Seely duoda apeliaciją j auk
štesnį teismą ir tikis provą 
laimėt

ŠAUNUS VAKARĖLIS
Lapkričio 4 d., sekmadienio 

vakare, bus puikus parengi
mas “Laisvės” svetainėje. Jį 
ruošia Augščiausios Prieglau
dos dvi kuopos—22 ir 49. Ta
me parengime dainuos Aida, 
Aido Choro dvieilis kvartetas; 
Baltrukevičiaus orkestrą ir yra 
pasižadėjusi pasirodyti drgį 
Menkeliūniūtė. Kadangi ren
gia dvi, kuopos ir ypatingai 
newyorkiškė kuopa nariais 
skaitlinga, tai bus vienas iš 
skaitlingiausių parengimų, ko
kie yra buvę “Laisvės” svetai
nėje. Kviečiame visus atsi
lankyt} ir susipažinti .su mūsų 
organizacija. Bus ii’ kalbėto
jas. . . 1

VAKAR IEN Ė RIDG EWOO DE
Metinė Ridgewoodo (Brooklynd) 

kuopų vakarienė įvyks subatos va
kare, 27 d. spalių, Degulio ir šapalo 
salėje, 147 Thames St. Kviečiame 
.duoti užsakymus arba pasipirkti ti- 
kietus iškalno. Bus puikus pasižmo- 
nėjimas. šokt, valgyt, gert ir pro
grama bus tik už $1.25. Kviečiame 
visus ir visas.—‘Rengimo komisija.

254r55

PARDAVIMAI į
PARSIDUODA kendžių storas už pi

gią kainą arba reikalingas part
neris. Gera proga, atsišaukit tuo
jau po num.’ 51 Meserole St., Brook
lyn, N. Y. 255-57

PARSIDUODA grosernė, geroj vie
toj, biznis įdirbtas. Gera proga, 

pasinaudokit. Kreipkitės po num. 
159 Keąp St., Brooklyn, N. Y,.

254-59

Gana Supliekė Palmerj
Baby Joe Gans, negras bok

sininkas, kuris svėrė 139 •/> sv., 
smarkiai supliekė Nick Pal
mer, sveriantį 148 svarus. 
Jiedu rungėsi pereito' pirma
dienio vakare Brooklyno 
Broadway Arenoj. Palmeris, 
kurį Gans pusėtinai apkapojo, 
jautėsi laimingu, jog išsilaikė 
iki 10 raundo pabaigos.

Gans yra nugalėjęs knock
outu tokius pusiau vidutinio 
svorio boksininkus, kaip Andy 
Di Vodi,’ Harry Felix ir Cud
dy De Marco.

Sportininkai mano, jog 
Baby Joe Gans gali kartais 

svorio 
d a-

likti pusiau ~-vidutinio 
čampionu ;'ito! svorio titulą 
bar nešioja Joe Dundee.

Roberti Grįžta Atgal"
į Italiją

Italas . sunkiasvoris boksi-

NAUJAUSI REKORDAI
U f ą j Choro 
“F o r d u- 
kas,” “Bėda, 
kad giltinė 
ėda.” St. Pil
kos “Kelionė 
aplink mėnu

lį,” “Rūtų Polka,” “Kareivis par
grįžęs rado motinėlę grabe paguldy
tą.” Vanagaičio—Daug juokų. Men- 
keliūniūtės, česnavičiūtės ir kitų vi
sų dainininkų rekordus ir roles gali
te gauti tiktąi pas Joną Amrozaitį, 
muzikalių daiktų krautuvėj, 560 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Reika
lauju pagelbininko bile ypatos.

254-56

• Rengėjai.;

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga.

Kalis dėl Balių, Koncertų, Bas^ 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
Pulkui steičiua su naujaisiaia italių 
snail. Keturios bplių alleys. ,

KAINOS PRIEINAMOS
949—959 Willoughby Ato 

: . ; Tai. S842 .Sta**. '

t ;

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUSA
GRABORIUS

(Undertaker)

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

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo, adresu:

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našles, bile protinga, kad ir 

su vienu vaiku, nuo 30 iki 40 metų. 
Geistina,

[y. Peter, 11
Granite St., Brooklyn, N. Y. 254-57

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

•„ Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

J. LEVANDAUSKAS

MALONAUS PASIMATYMO

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

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.

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)

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
; . J. Baltrukevičius ; 
508 Grand St., Brooklyn, N. Y

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

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

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

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD. 77 kuopos susirinkimas 

bus ketverge, 25 spalių, M. Ma
žeikos svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit laiku.—Sekr. V. K.

PARSIDUODA Saldainių krautuvė.
Vieta bizniava, galima daryti pui

ki! pragyvenimą. Važiuoju į kitą 
miestą, tai turiu greit parduoti. Yra 
4 kambariai gyvenimui. Už krautu
vę ir kambarius randa $25 į mėnesį. 
—419 jSo. 4th St., Brooklyn, N. Y.

254-56

Pranešimas 
Publikai 

kad 

Mollyn’s Barber Shop., 
ir

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD. 11 kuopos susirinkimas 
bus nėdėlioj, 28 spalių, Lietuvių Sve
tainėj, 29 Endicott St., 10 vai. ryte. 
Visi nariai ateikite, nes bus1 labai 
svarbus susirinkimas. Nauji nariai, 
kurie prisirašys per šį susirinkimą, 
gaus net 3 knygas. Tat kalbinkite 
nepriklausančius prisirašyti prie mū
sų kuopos.—Sekr. J. K. K. 255-56

DETROIT, MICH.
Tarptautinio ‘Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sekcijos 46 kuopos su
sirinkimas bus nėdėlioj, 28 spalių, 
svetainėj ant 24th St. ir Michigan 
Ave. Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
draugai ir draugės būtinai ateikite, 
nes bus nominacijos Lietuvių Sekci
jos Centro Biuro Pildomojo Komite
to 1929 metams.—-Sekr. J. F. Bace
vičius. 255-56

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
už labai žemą kuiną, biznio vieta 

gera—131 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. ALsišaukit nuo 6 iki 10 vakarais.

254-56
PARSIDUODA fornišius 4 kambarių.

Kaš 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

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

EASTON, PA.
ALDLD. 13 kuopos susirinkimas 

atsibus nėdėlioj, 28 d. spalių (Octo
ber), 10:30 vai. ryte, Wanderverr 
Hall, 9th ir Washington Sts. Visi 
draugai ir draugės privalo būti lai
ku, nes po pietų toje pat svetainėje 
bus A. D. (K.) P. rinkimų klausimu 
prakalbos. Prakalbos prasidės 2 
vai. Kalbės drg. H. Benjamin. Ku
rie dar knygą “Ugnyje” negavot, tai 
ateikite atsiimti.—Valdyba. 255-56

NEWARK, N. J.
“Laisvės” Skaitytojų ir A.L.D.L.D. 

5 Kuopos Susirinkimas
ALDLD. 5. kuopos susirinkimas į- 

vyks pėtnyčioj, spąlių (October) 26 
d., 8 vai. vakare, po num. 79 Jackson 
St., Newark, N. J. Taip pat po virš- 
minėtam susirinkimui bus “Laisvės” 
skaitytojų susirinkimas. Kiekvienas 
“Laisvės” skaitytojas ir kiekvienas 
ALDLD. narys-narė privalo atsilan
kyti, nes tame susirinkime dalyvaus 
drg. L., Prūseika ir darys labai svar
bius pranešimus, kaip apie ALDLD., 
taip 1 pat ir apie mūsų spaudą., Ne
pamirškite atsivesti nąujų narių pri
sirašyti į Draugiją, taip pat ir paša
linių. Būkite visi ir visos-—Komite
tas. 254-55

DETROIT, MICH.
LDSA. 17 kuopa rengia draugišką 

vakarienę subatoj. 27 Spalių, Drau
gijų Svetainėj, 24th St. ir Michi
gan Ave. Pradžia 7 vai. vakare. 
Pelnas skiriamas streikuojančiiĮ ang
liakasių naudai. Todėl nepamirškite 
atsilankyti, smagiai laiką praleisti ir 
sykiu paremsite streikuojančius ang
liakasius. Įžanga tik 25c.—Kviečia 
rengėjos. 254-55

PHILADELPHIA, PA.
Didelė naujiena jaunuoliams ir vai

kučiams. Ateities Žiedo Vaikų Drau
gijėlė rengia maskaradų balių pėt
nyčioj, 26 spalių, švedų Kliube, 701 
North 8th St., 7 vai. vakare. Įėji
mas į svetainę iš Fairmount Ave. 
Bus grąži programa, kurią išpildys 
patyš jaunuoliai. Jie suloš grdžų 
veikalą. Kurie galit, ateikit apsi
rengę su kostiumais, nes kurie bus 
įvairiau apsirengę, tie gaus dovanas.

-Kviečia komisija. : : , : '254-55

214 Perry Avenue,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
'i ; į v , į i ? r- v* r t { ■ > .

; Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios* mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vdištat’ Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną |igą. /Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

; geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galimą gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

'Apynių 
[Aviečių uogu 
[An i žiu seki ūkių 
'Brolelių 
I Bernardinu, 
iBezdų žiedų 
i Badijonų 
[ Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių Mėlynių uogų 
Dzlngelių Našlelių
Dagilių Puplaiškių
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių , daugybę kitokių

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
JuodŠaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikij 
Metelių 
Medetkų

Lelijų šaknų • < 
Rūtų
Rožių
Remunžlių
Seneso plokščiukdų
Šai mėčių
Šalavijų
Seneso lapelių
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y<




