
Francija Planuoja Suki
Įima Sovietą Ukrainoj*
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Frandijos, generolas Lėrtfnu 
pasirengęs vėl vykU./V Bu- 
charestą, Rumuniją, čia 
kalbama, jog' Tai yra dar 
,ienas aiškesnis įrodymas, 
kad Francija rengia viso
kius planus Lenkijos-Rumu
nijos militarinei atakai 
prieš Sovietų Sąjungą.

Aiškinama, kad yra pla
nuojama ne tiesioginė mili- 
tarine ataka, bet paskelbi
mas “nepriklausomos Ukrai
nos,” kurią Lenkija su Ru
munija tuojaus pripažintų 
ir veikiausia remtų ją spė
ka. Del to, sakoma, Rumu
nija leidžia tiksliai melagin
gus paskalus apie “sukili
mus” Ukrainoj, kad pri
rengti Europos žmonių opi
niją planuojamam maištui.

ninku Dienraštis

IšeLia Kasdien, Apart

Neoeldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

No. 257 Telephone, Stagg 3878

53,000 Gali Būt Neprileista 
prie Balsavimo New Jersey

Iš New Yorko į Los

NEW YORK — 53,000 as
menų vardai veikiausia bus 
išmesti iš registracijos su- 
rašų Hudson ir Essex pa
vietuose, New Jersey, va
duojantis nauju įstatymu, 

j Jau 25,000 vardų išbraukė 
’ rinkimų superintendentas 
r Hudson paviete. 10,000 var
dų daugiau yra ant išbrau
kimo. Essex paviete yra 

i nužymėta ant išbraukimo
Angeles į 24 Valandas

I Įstatymas, kurį valstijos 
seimelis perleido pradžioj 
šio mėnesio, ketvirtadienį 
tapo New Jersey valstijos 
augščiausio teismo paskelb
tas konstituciniu. Jis tik 
taikomas Hudson ir Essex 
pavietams. Sulig jo, rinki
mų užžiūrėtojai turi galią 
nepriimti vardų bile regis- 
trantų, apie kurių registra
cijos teisingumą gali būt 
abejonių.

LOS ANGELES, Cal.— 
Kapitonas Collyer ketvirta
dienį nusileido Mines Field 
orlaivių lauke, atlėkęs iš 
Roosevelt Field, L. L, be su
stojimo orlaiviu Yankee 
Doodle. Atlėkė į 24 valan
das ir 51 minutą, padaryda
mas naują rekordą lėkimo 
nuo Atlantiko iki Pacifiko 
pakraščio be sustojimo. Su 
juo kartu lėkė ir orlaivio 
savininkas Harry Ticker, 
kapitalistas. Vidutiniai or
laivis lėkė 150 mylių į valan
dą.

Žuvo Lietuvis Kasykloj
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ĮRODYMAS, KAD VANZETTI NEKALTAS 
BRIDGEWATER KRIMINALYSTEJ

Frank Silva, Kriminalystės Suokalbininkas, Prisipažino 
prie Kaltės ir Įvardino Tris Savo Sėbrus

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

Repubiikonai Praleido Kam
panijai Suvirs $2,000,000 ŠAUKIAME DIDMIESČIUS

Planuoja Organizuoti
Dažytojus Patersone

PATERSON, N. J.— Na- 
cionalė Tekstilės Darbinin- 
kų^Uhij'a 0sKe!b^,*1cad ji 
rengiasi organizuoti dažyto
jus, kurie dirba šilko audi
mo pramonėj Patersone. Ji 
tikisi, kad jai pagelbės ta
me darbe šilko audėjų uni
ja — Associated Silk Wor
kers Union.

Meta Mainierius iš Šluby

LOST CREEK, Pa.— Spa
lių 17 d. Girard kasykloje 
kelių dešimtų tonų akmuo 
prislėgė Mikolą Buragą. 
Ėmė apie 4 valandas pakol 
išėmė velionio kūną.

Laidotuvės įvyko spalių 22 
d., lydint dideliam būriui jo 
giminių bei draugų.

S. V. Ramutis.

Vilkai Užpuolė Lenkiją
VARŠAVA.— Pranešama, 

kad dideli pulkai vilkų slan
kioja rytinėse Lenkijos pro
vincijose ir drasko gyvulius. 
Taipgi užpuldinėja keliauto
jus. Sakoma, negalima ke
liauti neapsiginklavus ir ne
susiorganizavus į grupes.
NORĖJO UŽMIGTI, TAI 
UŽMIGO AMŽINU MIEGU

Panelė Frances Newman, 
garsi novelistė, taip buvo su
sirūpinus, jog negalėjo užmig
ti. Pagaliau paėmė miegamų
jų miltelių ir tuojau užmigo,

WHEELING, W. Va.—
Loraine Coal and Dock kom
panija davė įsakymus mai- 
nieriams Blain, Ohio, išsi
kraustyti iš kompanijos stu
bų.

Jie išmetami iš stubų del
to, kad kovojo pereitam! |v; ......  „
streike už geresnes darbo j bet jau amžinu miegu, tai yra, 
sąlygas. bemiegodama numirė.

Draugai ir Drauges, Organizuokitės 
Platinimui Specialiu laisvės Numerio

NEW YORK.— Dar aiš- ir patvirtino. Pilniausia pa- 
kiau tapo įrodyta, kad Bar- tvirtinama, kad Vanzetti 
tolomeo Vanzetti buvo ne- buvo nekaltas, 
kaltas jam primetamoj pik
tadarystėj Bridgwater — 
bandytam užpuolime api
plėšti L. Q. White kompani
jos algų išmokėtoją.

Frank Silva, to bandomo 
užpuolimo suokalbininkas, 
prisipažino prie kaltės ir 
įvardino tris savo sėbrus. Jo 
prisipažinimas tapo iš visų 
atžvilgių pertikrintas ir su
rastas teisingu. Apie jo pri
sipažinimą plačiai 
“The Outlook,” 
laikraštis, spalių 
do j.

Gubernatorius
Fuller, kuris pasiuntė Nico
la Sacco ir Vanzetti į elek
tros kėdę rugpjūčio 22 d., 
1927 metais, buvo laikraščio 
paprašytas peržiūrėti prisi- 
pažintojų prie kaltės affi- 
davitus.

Sacco ir Vanzetti, kuomet 
buvo suareštuoti Brocktone, 
gegužės 5 d., 1920 m., buvo 
apkaltinti ne tik papildyme 
plėšimo ir žmogžudystės 
South Braintree, Mass./'Už 
ka jie ^tapo nužudyti, bet 
taind jie buvo apkaltinti 
plėšikiškam u ž p u o lime 
Bridgewater, Mass. Sacco 
aiškiausia įrodė, kad jis tuo 
laiku buvo visai kito i vietoj 
ir nieku būdu negalėjo da
lyvauti pasikėsintam užpuo
lime, bet Vanzetti buvo tei
siamas ir tapo nuteistas ant 
15 metu. Tapo nuteistas už 
piktadaryste, kurios jis vi
sai nepapildo. Kuomet jis 
buvo teisiamas kartu su 
Sacco už jiems primetamą 
užpuolimą ir žmogžudyste 
South Braintree, tai jau i ii 
teisėias* žiūrėio, kaip i “di
deli kriminalistą,” nuteistą 
kalėiiman. Ta^ pats teisė
jas. Webster Thaver. kuris 
teisė Vanzetti pirmoi hvloj. 
buvo tm’sėiu ir antmi byloj 
— bendrai Sacco ir Vanzet
ti byloj.

Tai taip aiškių aiškiausia 
pasirodė Vanzetti nekaltu
mas. Dabar dar lieka tik
riesiems kriminalistams, pa- 
pildžiusiems žmogžudystę 
South Braintree, prisipažin
ti prie šios kriminalystės, 
idant būtų patvirtinta, jog 
Sacco ir Vanzetti buvo visai 
nekalti ir kad juos Ameri
kos kapitalistai nužudė, 
kaipo radikalus. Bet ka
dangi tokis prisipažinimas

WASHINGTON.— Repu- 
blikonų nacionalis rinkimų 
kampanijos komitetas skel
bia, kad iki spalių 24 d. re- 
publikonai rinkimų kampa
nijai praleido $2,123,894.64. 
Sako, kad iki tos dienos su
rinkę $2,261,506.93. Aukų 
esą aplaikyta nuo 53,217 au
kotojų.

Tai yra tik oficialė skait
linė. Veikiausia kelis kar
tus didesnė suma jau tapo 
praleista neoficialiai.

didmiesčių 
pritarėjai ne visuo- 
sulig savo geresnio 
Pas daugelį supra- 

ir liekasi tiktai su-

i aprašo . - . .- ...savaitinis privesti prie nuteisi-
31 d. lai-

Alvan T.

mo mirčiai, tai aišku, kad 
South Braintree žmogžu
dystės kriminalistai nenorės 
atidengti savo paslapties.

Policija Užpuolė Darbi
ninkų Demonstraciją
PARYŽIUS.—Apsiginkla- 

vus nuo galvos iki kojų 
Franci jos policija ketvirta
dienį atakavo darbininkų 
demonstraciją priemiesty 
Vincennes. Darbininkai, ko
munistų vadovaujami, su
rengė iškilmingą laidotuvių 
demonstraciją pagerbimui 
19 žuvusių darbininkų prie 
statomo namo, kuris sugriu
vo pereitą savaitę.

Apie 2,000 darbininkų su
areštuota. Daug sužeista.

Didmiesčiai turėtų būt mū
sų darbuotės inžinai. Juose ei
na platesnės, ryškesnės darbi
ninkų kovos; juose darbininkai 
turi didesnės progos susipažin
ti su svarbiausiais dienos klau
simais ir suprasti bendruosius 
darbininkijos reikalus.

Bet mūsiškiai 
draugai ir 
met veikia 
supratimo, 
timas taip
pratimu; jis nebandoma paver
sti į veikimą, ir klasinė šviesa 
taip ir pasilieka pavožta po ne
rangumo puodu.

Pirmesnieji “Laisvės” dien
raščio vajai, o ypač dabartinis 
mūsų vajus, parodo tą nesma
gią tiesą, kad didmiesčių drau
gai apsileidžia; kad juos, sulig 
palyginamo gyventojų skaičiaus, 
sukerta mažieji ir vidutiniai 
miestai.

. 1
lietuviškos darbininkijos; o nau
jų skaitytojų gavimas “Laisvei?* 
ir “Vilniai” tenai eina taip, 
kaip vėžys per miltus, ir mūsų 
dienraščiai vos-nevos tepajėgia 
suvest galą su galu, ir tai dau
giausia ačiū doram pasidarba
vimui mažųjų ir vidutinių kolo
nijų draugų.

“ Laisvės” vajaus reikalus, 
kaip ir viso mūsų darbininkiško 
judėjimo reikalus, didmiesčių 
draugai galės tik tuomet patai
syti, kuomet kiekvienas ui tą 
darbų pats imsis asmeninę at- 
sakom'fjbę ir pareigų.

šaukiame didmiesčių draugus 
prie tos pareigos supratimo ir 
tuojautinio jos vykdymo gyve
nime!

Demokratų Rinkimų Fondas 
Siekia Suvirs Tris Milionus

Kiek laiko atgal buvo pranešta, kad apie 20 d. spalių 
bus išleistas specialis “Laisvės” numeris rinkimų kam
panijos klausimu. Bet del tam tikrų priežasčių nebuvo 
galima jo išleisti apie tą laiką.

Dabar specialis numeris bus išleistas sekantį trečia
dienį, spalių 31 d. Jame bus plačiai rašoma apie rinki
mus, apie įvairius kandidatus; kodėl darbininkai turi 
balsuoti už Darbininkų (Komunistų) Partijos kandida
tus ir tt. Bus atspausdinta keli desėtkai tūkstančių eks
tra kopijų.

Reiks veltui išdalinti tarp lietuvių darbininkų. To
dėl, draugai ir draugės, tuojaus pradėkite organizuotis 
jo išdalinimui. Suorganizuokite dideles dalintojų armi
jas. * Dalinkite po «stubas, kur galima, dirbtuvėse, susi
rinkimuose ir tt.

♦ Mes siusime po tam tikrą skaičių kopijų įvairioms 
kolonijoms. ADP lietuvių frakcijų arba ALDLD kuopų 
sekretoriai tuojaus turi pranešti “Laisvei,” kiek į tam 
tikros frakcijos koloniją pasiųsti kopijų—kiek galite 
daugiausia išplatinti. Kuogreičiausia siųskite prane
šimus.

Nebus siunčiama į Chicagos apielinkę ir už Chicagos. 
Bus siunčiama tik iki Detroito.

“Laisvės” Redakcija ir Administracija.

Faktai Prisipažintoj ų 
Affidavituose

Frank Silva, narys Bosto
no italų požeminio pasaulio, 
dirbo trumpą laiką 1917 me
tais L. Q. White Čeverykų 
Kompanijoj, Bridgewater, 
Mass. Už kelių mėnesių 
vėliaus, kriminalistų suėji
me pas Jimmy Mede, Silva, 

planavo užpuolimą su tiksli! 
pasigriebti nuo $20,000 iki 
$30,000 tos kompanijos pini
gų. Jie apžiūrėjo vietą ke
lis kartus; bet tuokart ne-] 
prisitaikė padaryti užpuoli
mą, v

1919 metais Silva ir San
marco vėl suėjo pas Mede 
ir vėl kalbėjosi apie apiplė
šimą White kompanijos. Du 
kiti, Michael (Doggy) Bru
no ir Guinea Oates, buvo 
priimti kaipo dalyviai. Tais 
metais gruodžio 24 d. jie! -----------------
bandė padaryti užpuolimą, Į Suareštavo 30 Darbininkų 
bet jiems nepavyko, ir vos Į Bulgarijoj
tik pavyko _ išgelbėti savo 
gvvastį.
giojo i visas puses ir nebuvo | tavo 30 darbininkų, užpuo- 
sueauti. Jus slaptą komunistu susi-

1920 metais Silva taoo nu-, rinkimą. Darbininkai slap-
teistas i federalį kalėjimą tai laikė darbo unijos susi- A ■ "1 t • V 1 • i 1 • • 1 • 1 •

General Motors Kompanijos 
Milžiniškas Pelnas

UEW YORK.— Alfred P. 
Sloąn, prezidentas General

tvirtadienį paskelbė, kad’ 
per pirmuosius šių metų 
devynis mėnesius jo kom
panija uždirbo $240,534,613. 

Į Jis sako, kad daugiau už
dirbo per tuos devynis mė
nesius, negu per visus 1927 
metus.

Kompanijos kraunasi di
džiausius pelnus. O darbi
ninkams algos nukapoja- 
mos.

Tai vis 
“geri laikai.

“prosperity” — n

Sofia, Bulgarija.—Ketvir- 
Visi keturi išbė- tadienį čia policija suareš- 

r* "k'x * i z-m Lx i v ▼ i 1 • • 1 V

Atlantoj, už kitą kriminaly- 
stę. Sanmarco taipgi tapo 
ten pasiustas ant viso am
žiaus. ankaltintas žmogžu
dystėj. Manoma, kad Doggy 
sėdi New Yorko kalėjime. 
Oates kur tai dingo.

Silva, kuris žinojo didžiu
mą italu kriminalistu Bos
tone, sako jis ftei negirdėjo 
Vanzetti vardo. Silvos ry
šys su Bridgewater krimi- 
nalyste buvo žinpmas Fred 
Moore. Sacco-Vanzetti ad
vokatui, kuris nuvyko į At
lantą pas Silvą gauti prisi
pažinimo faktus, kad ištei
sinti Vanzetti. Silva priža
dėjo jam tą padarvti, kuo-

Laikraštininkas Iškėlė 
Prisinažiniina

Jack Callahan, laikrašti
ninkas, kuris penkiolika me
tų atgal apleido kriminalis
tus (underworld — požemi
nį pasaulį), iškėlė Frank 
Silvos prisipažinimą. Silva 
buvo profesionalas plėšikas. 
Taipgi jis gavo “affidavitą” 
(po prisieką padarytą raš
tišką paliudijimą) nuo 
Jimmy Mede, kuris 1917 me
tais buvo savininkas cigarų, 
čeverykų valymo ir„ taksi 
stoties ant Hanover gatvės, 
Bostone. Ten buvo .krimi
nalistų lizdas. Mede affi- 
davitas visose smulkmenose 
paremia^ Silvos prisipažini
mą. Dabar abu jie laisvi. 
Ponas Callahan ir kiti laik
raščio “Outlook” tyrinėtojai 
gerai ištyrinėjo kiekvieną
Silvos prisipažinimo faktą Ihey, brolis advokato, kuris,

rinkimą.

išdavė Vanzetti Bridge
water kriminalystės byloj, 
grąsino Mede kalėjime, kad 
jam nebus dovanota kalėji
mo bausmė, jeigu jis gelbės 
del Vanzetti, sako Mede sa
vo affidavits. Adv. Moore 
taipgi kalbėjosi su Sanmar- 
co, kuris tuo laiku buvo ka
lėjime.

Callahan, analizuodamas

Kame Priežastis?
Tokiam svarbiojo reikalo, 

darbininkų dienraščio, nepaisy
mui yra įvairių priežasčių. Vie
na iš tų priežasčių bus tokia: 
didelis 
ninku, 
tinių 
Vienas
kito; Antanas rokuoja, kad dar
bą galės atlikti Kazys, Jonas,

skaičius lietuvių darbi- 
didesnis skaičius ir vie- 
darbininkiškų veikėjų, 
veikėjas atsideda ant

WASHINGTON.— Demo
kratų rinkimų fondan su
rinkta $3.065,038, kaip pra
neša fondo iždininkas James 
W. Gerard. Jau išleista 
$2,951,032.37.

Aukos plaukė ir plaukia 
nuo kapitalistų šimtais, 
tūkstančiais ir desėtkais 
tūkstančių.

• * ’V I • o jeigu. Rezignavo Sigman, Skėtinėsnei vienas savo uždavinio neat- ® .. ‘° . /
liks, tai nebus ko nei kaltinti: 
aš ir tu ir jis, visi tokie esame; 
aš maniau, kad tu turėtum; pa-

padarysiu; ir taip vienas nuo 
kito, — o vaisių nėra; lyg būtų 
ir negerai, bet ką dabar pada
rysi ?

Tarp daugelio nešiočių, sulig 
tos patarlės, kūdikis lieka be no
sies.

Didmiesčiuose kiekvienam at
skiram žmogui lengva yra susi
maišyti, susivelti su bendrąja 
minia ir taip prisidengti, savo 
atsakomybės jausmo ašmenis 
atbukinti.

Mažoje lietuvių kolonijoje 
būna vienas, kitas, trečias ži
nomesnis draugas. Jis jaučia 
atsakomybę; jis beveik kasdien 
sueina kitus draugus, kurie pa
sitiki juom, kaipo gabesniu, 
kaipo sumanesniu ir atsakomin- 
gesniu. Tas draugas stengiasi 
išlaikyti tą pasitikėjimą, kurį 
jam reiškia kiti; jis ir darbuo
jasi sulig išgalės.

Bet štai kas reikšminga. Tū
las draugas, geras darbuotojas

£= mažesnėje kolonijoje, atvažiuoja 
ir apsigyvena didmiestyje, 
dažnių dažniausia dingsta jo 

’ veiklumas. Čia, mat, jis suran
da progos už kitų pečių užsi
slėpti, ant kitų bėdą numesti.

Bet tikrasai darbininkų judė
jimas ne šitokiais keliais eina. 
Gerą, veiklų judėjimą tegalima 
sukurt ir sudaryt tiktai tuomet, 
kai kiekvienas sąmoningas dar
bininkas jausis pats atsakomin- 
gas už pasekmingumą kiekvieno

> iškelia 
ir dienotvarkėn pastato.abi kriminalystės, sako, kad ?ai’b.0’ gyven’mas e 17 7 7 e i\» rJ i vlrnn naci otn

Bridgewater bandomas api
plėšimas buvo visai menkas 
dalykas, kurį galėjo atlikti 
visai pradiniai plėšikai. Bet

Nepaisant Visų Kliūčių
Nežiūrint bedarbės, nepai-

Unijos Prezidentas
NĘWį YGBIC^ML

garmentiecių unijos sųdau- 
žyme ir darbininkų išdavy
stėj, rezignavo iš Interna
tional Ladies Garment 
Workers Unijos prezidento i 
vietos. Jis rezignaciją pri
davė savo sudaužytos uni
jos generalei tarybai ke
tvirtadienį.

Sigman prezidentu patapo 
1923 metais. Per tą visą 
laiką jis vykdė savo reakci
nę politika. Bendrai su po
licija ir darbdaviais susi
vienijęs kovojo prieš eilinius 
darbininkus. Taip jis su sa
vo sėbrais ir sudaužė gar- 
mentiečių unija.

Nacionalis Organizacinis 
Komitetas Cloak ir Dress
makers Unijos planuoja 
šaukti nacionale konvenciją 
suorganizavimui naujos, ko
vingos unijos moteriškų 
drabužių pramonėj.

31 žuvo GeGžkelio Nelaimėj

Bucharest, Rumunija. — 
Penktadienį prie stoties 
Recea, netoli Slatina, susi
kūlė du ekspresiniai trauki
niai ir žuvo 31 asmuo. Žuvo 
vienas biznierius iš Chica- 
gos, tūlas Arnold Ehrlich.
POŽEMINIAM 
KILO DIDŽIAUSIA

TRAUKINYJ 
JSIA PANIKA

met bus ‘dovanoją kalėiimflr 
bausmė. Moore taipgi klau± 
sinėjo Mede.. ‘

Grąsino už Gelbėjimą
• Vanzetti *■

Joseph Ross, teisėjo 
ster Thaver šoferis, ir V$i~

South Braintree užpuolimas, isant ateivybės apsistojimo, ne- 
kuriame kriminalistai nužu-! ži?ri’!t ivaiyiy kit5 k>iač«> did; 
dė algų išmokėtoją ir jo miesčiai galetų lr but. i - r i L mūsų dienraščiu vaju čampio- sargą ir pabėgo, turew but „ Yra * ,
atliktas profesionalų krimi
nalistų,

nais. Yra tokių miestų, kad 
prie kiekvieno draugo sąžiningo

patyrusių tame pasidarbavimo iš vieno to did-
W-darbe; to negalėjo padaryti miesčio jau galėtų pasilaikyt 

Jįnei vienas iš nužudytų dar- darbininkų spaudos organas.
bininkų, nei Sacco nei Van- Dabar gi turime daugelį did

miesčių, su šimtais tūkstančiųįetti

Hudson Tube subvej 
degė traukinys, kuriame 
apie 900 pasažierių. 
traukinys sustojo, šviesos 
geso ir poroj vagonų 
dūmai veržtis vidun, 
šia panika kilo tarpe 
kurie buvo taip 
kaip silkės bačkoje.

Tai dar giliukis, kad 
nelaimė atsitiko arti 
Konduktoriai atidarė d 
žmonės urmu išgriuvo 
Sunkių Sužeidimų

užsi
buvo

Baisiau 
žmonių

šita

laukan.

Šiandien, 2 vai. po pietų, visi darbininkai dalyvaukite demonstracijoj ant Union Square, New Yorke, prieš imperialistų suruoštą “Laivyno Dieną”



....................... • -

Puslapis Antras Subata, Spalių 27 d., 19;

. LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, INC.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. APŽVALGA “LAISVES” KONCERTAS

Per year
SUBSCRIPTION RATES: 
—■— $6.001 Foreign Countries 18.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at , 
Brooklyn, N. under the Act of March 3, 1879

PONAI SOČIAUSIAI IR JŲ KAMPANIJA
Amerikos Socialistų Par-Į dvasioje darbininkų mobili-

tija yra paėmus galutiną di- 
vorsą su socializmu. Tai 
tikrenybėje ne socialistinė, 
o prieš-socialistinė partija, 
kaip kad jį dabar 
Šiandieninėje savo 
Socialistų Partija 
trečioji amerikinės 
zijos partija. Savo 
zinį veidą jinai, tur būt, nie
kad taip aiškiai neparodė, 
kaip šioje prezidentinių rin
kimų kampanijoje.

Imkime kad ir oficialę 
Socialistų Partijos kampa
nijos knygą. Ji turi 310 
puslapių. Bet-joj visai ne
suminėta net didysis 1927- 
1928 metų angliakasių strei
kas; nei žodžio apie New 
Bedfordo audėjų streiką, 
apart vieno paveikslėlio; vi
sai-nieko nesakomą apie su
smukimą mainierių unijos, 
buvusios pardaviko John L. 
Lewiso komandoje, nei apie 
įšikūrusią naują Nacionalę 
Kasyklų Darbininkų Uniją. 
Tame didžiuliame savo 
kampanijos “dokumente” 
socialistai nerado vietos nei 
pakalbėjimui apie organiza
vimą desėtkų milionų neor
ganizuotų šios šalies darbi
ninkų, be ko negali būt kal
bos apie sėkmingą - kovą 
prieš kapitalizmui Nieko 
jie nesako nei apie tai, kad 
bent penkiems milionams 
negrų yra atimta balsavimo 
teisė. Savo oficialėj kam
panijos knygoj socialistų 
vadai vengia net paties žo
džio “kapitalizmas,” kurio 
vietoj nuolat kalba apie 
“nuosavybės turinčias kla
ses;” tyli apie klasių kovą, 
tartum visai nebūtų nei tos 
kovos nei paties reikalo ko
vai prieš išnaudotojus ir 
prispaudėjus. Kai del kapi
talistinės valstybės, tai po
nai socialistai šneka apie ją 
kaip apie “demokratiją.”

Visa prezidentinė socialis
tu kampanija sukasi apie 
pilką, nieko savaime nereiš
kiantį obalsį: “Ramybė, Lai
svė ir Gausa.” Tą klastin
gą obalsį du sykiu kartoja 
socialistų kandidatas į pre
sident. Norman Thomas sa
vo laiške apie kandidatūros 
priėmimą; tas buržuaziniai

stovi.
rolėje 

yra tik 
buržua- 
buržua-

zavimo delei kovos už tuo
jau tinius ir galutinuosius 
darbininkijos reikalus, bet 
dvasioje santaikos su kapi
talistais. Ta socialistų kam
panija yra paremta čiauškė
jimais apie bendrą visiems 
“demokratiją,” kuri nėra 
nieks daugiau, kaip tik pri
dengta kapitalistų diktatū
ra. Kaip tos “demokrati
jos” vykdymui socialistai 
darbavosi, tai parodo, kad 
ir mainierių, audėjų ir kt. 
streikai.

Socialistų Pardavystes
Amerikos socialistai, veik

dami išvien su atgaleive 
biurokratija iš Amerikos 
Darbo Federacijos, padėjo 
laužyti angliakasių streiką 
ir eidami koja kojon su fe
deraciniais lyderiais, par
davė New Bedfordo audėjų 
streiką; New Yorko siuvi
mo darbininkų streikuose 

.socialistai, vienu frontu dar
buodamiesi su fabrikantais, 
policija ir ginkluotais 
streiklaužiais, kariavo prieš 
kovojančius darbininkus. 
Čia suminėta tiktai keli tos 
rūšies “socialistiniai” žy
giai; visų jų pardavysčių gi 
nesurašytum nei ant slo- 
niaus skūros.

Tie elementai išdavinėja 
darbininkus kovose delei 
tuę j autinio būklės pagerini
me ir išsižada galutinosios 
kovos delei galutinojo bur
žuazijos nuvertimo. Tačiaus, 
veidmainingai dangstyda
miesi socialimo skraiste, be- 
j ieško darni. šiltų valdiškų 
vietelių, jie vis dar stengia
si apdumti minioms akis ir 
meškeriojasi balsuotojus 
neva po “darbininkiška” vė
liava.

Visa tai turint mintyje, 
būtų darbininkui nuodėmė 
atiduot savo balsą rinki
muose už tokius social-šule- 
rius, nes tai reikštų balsuot 
už savo klasinius priešus.

Vienintelė Darbininkams 
Partija

Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija yra 
vienatinė šioje šalyje tikro
sios darbininkų politinės ir 
industrinės kovos partija. 
Kas tik nori darbininkams 
laikinųjų buities pagerini
mų, kas tik trokšta darbi-

politikieriškas obalsis įdėtas ninku klasės pasiliuosavi- 
ir į socialistų lapelį, kreipia- mo iš kapitalistinių spąstų, 
mą į farmerius; jis desėt- kiekvienas toks rinkimų die- 
kus sykių pakartotas sočia- ' 
listų kandidato Norman 
Thomas prakalbose.

Socialistai nori prigaut 
- savo skaitytojus ir klausy

tojus; nori įpasakot, h; 
darbininkai ir dirbantieji 
farmeriai gali pasiekti ra
mybės, taikos, tikrosios lai
svės ir gyvenimo gausingu- 
mo dar kapitalistinėje tvar
koje. Tokiu neaiškiu, vy- 
liugišku obalsiu socialistai, 
žinoma, ypatingai taikosi 
prie smulkiosios buržuazi
jos ir prie inteligentijos po-

' naičių. *
Socialistų Partija, kaip 

_yjau visiems gerai žinoma, 
paskutiniame savo suvažia
vime laukan iššlavė patį 
klasių kovos obalsį iš savo

' programos. Sutinkamai su 
tu dm, įr socialistų rinkimų 
kampanija yra vedama ne

noje atiduos savo balsą 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijai ir josios kandida
tams, Fosteriui į preziden
tus, Gitlowui į vice-prezi- 
dentus ir kitiems komunis
tų kandidatams į kitokias, 
žemesnes valdvietes.

Philadelphia, Pa
Drg. Benjamin Gitibw’o 

Prakalbos
Sekantį antradienį, spalių 

30 d., čia kalbės d. Ben. 
Gitlow’as, Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos kandidatas į vice prezi
dentus., Prakalbos įvyks 
New Traymore Hall, Frank
lin and Columbia Ave., 8 
vai. vakare.

Visi lietuviai eikime į šias 
prakalbas.

A.D.P. Liet. Frak.

smala viriu 
rašo

į ka
is jų

Ir čia Kalti Komunistai.
Apie Kauno miesto rinki

mų pasekmes 
“Naujienos” Nr. 251 
sekamai:

...darbdaviai pravedė 
sos tarybą 10 atstovą,
vieną — namų savininkai, 3 — 
suvienytas lietuvių sąrašas, ir 
6 — prekybininkai ir pramo
nininkai. Darbininkai prave- 
,dė 20 atstovą, iš kurių 10 teko 
darbininkų ir tarnautojų pro
fesinės sąjungos (t. y. social
demokratą) sąrašui, 2 — dar
bo federacijai, 3 — darbinin
kų ir tarnautojų sąrašui, 2 — 
Kauno tarnautojams, 1 — len
kams, 1 — elektros stoties 
tarnaut, ir darb./ 1 — geležin
keliečiams.

Taigi darbdavių pusėje rin
kimus laimėjo prekybininkai 
ir pramonininkai, o darbinin
kų pusėje — socialdemokra
tai. Ypatingai įdomu yra pa- 
žymėt socialdemokratų laimė
jimas. Pasirodo, kad nežmo
niškas tautininkų valdžios des
potizmas ir komunistą, bei kle
rikalinių federantų šmeižtai 
nesunaikino socialdemokratų 
įtakos Lietuvos darbininkų ju
dėjime.
Matote, ir čia kalti komu

nistai. Komunistus fašistai 
šaudo, viešai neleidžia nė 
pasirodyti, tuo tarpu social
demokratai Bieliniai ir Kai
riai laisvai darbuojasi, už
laiko ofisus, išleidžia savo 
laikraštį ir tt. Vienok tiems 
ponams komunistai vis tiek 
pakenkė ir gana! Be to, juk 
nesenai “Naujienos” tvirti
no, kad Lietuvos komunistų 
nebeliko nė dūko. Jei taip, 
tai kaip jie dabar, nebūda
mi, galėjo? pakišti koją/po
nams socialdemokratams, 

i kurie taip gražiai sugyvena 
su kruvinaisiais fašistais?

DarytiNežino, Ką Reikės 
Su Kapitalistais.

Marksas skelbė, 
kia eksproprijuoti 
prijuotojus, tai yra, nusa
vinti kapitalistus. Dabar 
smalavirių “marksistinis” 
vadas, p. Grigaitis, baisiai 
susirūpinęs, ką tokiam atsi
tikime darytų kapitalistai. 
“Naujienose” spalių 23 d. jis 
išgąstingai klausia:

Atėmus iš kapitalistą ją 
turtus be atlyginimo, jie su sa
vo šeimynomis pasiliktą be 
duonos kąsnio, tai..ką visuome
nė turėtą su jais daryti — iš
plauti ir iššaudyti juos?
Idant p. Grigaitis nesiner- 

vuotų be reikalo, tai skubi
namės su atsakymu į šitą 
jo baisiai “keblų” klausimą.

Komunistai niekados ne
siūlė kapitalistus nusavinti 
ir paskui išpjauti. Komu
nistai turi daug geresnį pla
ną “priglaudimui” kapitali
stų, kurių taip gailisi Gri
gaitis. Jie sako: Ogi prie 
darbo, į dirbtuves, į ofisus, 
į kasyklas, prie gatvių šla
vimo, prie plūgo, prie me
džių kirtimo, kelių tiesimo ir 
tt. Jeigu darbininkų šei
mynos gali gyventi iš savo 
rankų darbo, tai kodėl nu
savinti kapitalistai negalės 
sau duonos užsidirbti? Kuo 
jie geresni? Kodėl jie turė
tų visuomet pasilikti para
zitais ? Kodėl jie negalės, 
po revoliucijos, kuri juos nu
savins, eiti naudingą visuo
menei darbą dirbti? O kuo
met dirbs, tai nereikės ba
dauti ir mūsų Grigaičiui ir 
visai menševikijadai nerei
kės raudoti delei jų likimo.

Matote, kaip lengvai revo
liucija išriš tą klausimą, ku
ris, matyt, “Naujienų” re
daktoriui nedavė miegoti iš-

I tisus kelius metus.

kad rei-

Šiemet 
bus nepaprastas, 
iš operetiškų aktų, 
eiti prie sutarties su dviem 
grupėm dainininkų.. Viena su
sideda iš devynių ypatų, antra 
iš penkių ypatų. Manoma 
paimti abi grupes. Pirmoji 
grupė rusų profesionališkų ar
tistų, antroji amerikonų. Tos 
grupės kaštuos pluoštą pini
gų. Bet galėsime drąsiai sa
kyti, kad “Laisvė” duos tokį 
operetišką koncertą, kuriuo 
gėrėsis visi.

Koncertas įvyks 9 d. gruo
džio, didžiojoj Arcadia sve
tainėj, kur telpa apie 5,000 
publikos.

Dalyvaus ir mūsų geriausi 
lietuviai dainininkai: drg.Men- 
keliūniūtė-J anuškienė, drg.
česnavičiūtė ir drg. Stankū
nas; Lyros ir Aido chorai, va
dovaujant drg. Vladui Žukui; 
bendrai dainuos Internaciona
lą ir kitas dainas.

Jau labai laikas organizuo
tis draugam iš kitų miestų va
žiuoti į “Laisvės” koncertą ir 
išanksto užsisakyti įžangos ti- 
kietus.

Laisvės” koncertas žiuoja iš tolimesnių miesto da- 
Jis susidės lių ir patys užsirašo “Laisvę.“ 

Baigiame Juk tie draugai būtų labai dė
kingi, kad kas užėjęs į jų na
mus užrašytų jiem dienraštį.

Vajus Pailgintas

Meskime į šalį visus išsikal- 
binėjimus ir imkimės darbo. 
Vajus pailgintas iki lapkričio 
15 d. Ko neatlikome spalių 
mėnesį, padarykime lapkrityj.

P. Buknys.

Ar Jie Sušvelnėjo?
Greitai .sueis du metai, kaip 

Lietuvą valdo fašistinių smurti
ninkų klika. Fašistiniam per
versme užgimusi valdžia ugnies 
ir kardo priemonėmis tvirtino 
savo pozicijas. Jos rekordas 
permirkęs krauju ir provokaci
jomis. Jos pirmas žygis — nu
žudymas keturių vadų komunis-

KAIP PAS JUS IŠSIDIRBO ŠIOKIE BEI TOKIE 
PAPROČIAI NUO MAŽYSTES

Nuo pat pirmų dienų, reikia 
kūdikį pratini reguliariai, tam 
tikru laiku valgyt ir miegot.

Nuo trečių iki šeštų metų 
amžiaus kūdikiai labai mėgsta; 
sekretus. Tuo laiku visuomet! 
galima atkreipt kūdikio domę, Į 
pasakant: “Eik šen, pasakysiu j 
tau sekretą.” To amžiaus kūdi-j 
kis pradeda suprasti, kad kiti 
žmonės jo minčių nemato ir ne
žino. Tuo laikotarpiu kūdikiai 
taipgi yra linkę priešginiauti; 
prieš visus statytis ir rodyti, 
kad jie nieko nesibiją. Bet tin
kamais patarimais galima į kū
dikius paveikti, padėt jiems ge
rą būdą išsidirbti.

Ketverių metų kūdikis atsisa
ko nuo kokio valgio; o paskui, 
kada jo negauna, tai vėl verkda
mas jo reikalauja, šitas “ne
mačiojimu” (kaprizų) laikotar
pis greitai pereina, tiktai reikia 
mokėt su vaiku taktingai apsi
eiti. Įsakymus tokiam kūdikiui 
reikia duot trumpus, aiškius ir 
nepertankiai. Tėvai savo, palie
pimus turi išanksto gerai ap
svarstyt, o kada jau sykį jie ką 
paliepė, tai kūdikis turi išpildyt. 
Kūdikis turi suprast skirtumą 
tarp patarimo ir paliepimo. Pa
tarimas tai yra jo valios dar
bas; bet paliepimas tai jau pri
verstinas įsakymas, kuriam kū
dikis turi pasiduot.

Jaunametis kūdikis paprastai 
būna labai jautrus ir atjaučia 
pagyrimus bei papeikimus. x Bet 
kūdikio auklėjime daug gražes
nių vaisių duoda pagyrimas už 
gerą, negu peikimas už blogą. 
Pagyrus už gerą, kūdikis steng
sis dar geriau daryt; o kada 
jam pradeda sakyt, kad jis blo
gas,' netikęs ir kad nieko gero 
iš jo nebus, tai kūdikis pradeda 
ir pats blogai manyt apie save 
arba apie savo gabumus, ir jau

nesistengia. Pavyzdžiui, jeigu 
kūdikiui įkalbėsi, kad jis nega
lėsiąs dainut, tai jam nebus no
ro mokintis dainuot, ir tuo bū
du dažnai jis neišsilavins daina
vime, nors ištikro turėtų ir ga
na gerą balsą, šitaip reikia.pa
sakyt apie didelę kūdikių di
džiumą, nors, žinoma, pasitaiko 
tam tikras skaičius išimčių, kur 
vaikutis bei mergaitė, nepaisy
dami visų peikimų bei atkalbi
nėjimų, bet turėdami kokioj 
srityj didelius gabumus ir nepa
prastą prie to patraukimą, per
gali įvairias kliūtis, pasiekia sa
vo tikslo.

Iki dvylikos metų vaikas įgau
na šiokius ar tokius papročius, 
kurių vėliau nebeatmainysi ar
ba tik su dideliu vargu galėsi 
atmainyk Prie šitokių papro
čių priklauso kūno apsižiūrėji- 
mas, švarumas, tvarkingumas, 
drąsa kasdieniame apsiėjime, 
mandagumas ir kt.

Tokiuose metuose berniukas 
bei nįergaitė labai tėmija apsi
ėjimą tėvų ir kitų artimų žmo
nių . j Vaikai paprastai seka pa
pročius ir pasielgimus tų žmo
nių, kurie atrodo jiems geri ar
ba pagarbos verti. Jeigu vai
kui žmogus abelnai nepatinka, 
tai vaikas nenorės nei gerų 
daiktų mokintis iš tokio žmo
gaus.!

Jeigu tėvai yra kantrūs, man
dagūs, tai jie gali to išmokint 
ir sąvo vaikus.. Tačiaus paau
gusius vaikus bus sunkiau su
tvarkyt, sudisciplinuot, jeigu jie 
nebus prie to priauklėti iš pat 
mažęns. Pavyzdžiui, jeigu iki 
kokių trejų ketverių metų am
žiau^ vaikas verkdavo ir rėkda
vo, kad ryksmais ir ašaromis 
priverst, kad tėvai jam tą ir tą 
duotų, tą ir tą, kaip jis nori, 
padarytų, ir jeigu tėvai pildė 
visokias vaiko užmačias, ne to
dėl, kad reikėjo, bet tik todėl,

“Laisves” Vajaus Reikalai Kol 
Kas Blogi /.

Kalbėdami apie koncertą, 
negalime praleisti neprisiminę 
apie “Laisvės” vajų. Vajus 
eina prastai. Tas turi būt 
skaudu visiem klasiniai sąmo
ningiem darbininkam.

Tiesa, kad bedarbė yra 
svarbi priežastis vajaus nepa- 
sekmės, bot aišku ir tai, kad 
daugelio miestų draugai gar
siai pasireiškė darbuotis va
juje ir nepasijudino nei iš vie
tos.

Jei drg. Šimaitis gauna žiup
sniais naujų prenumeratų Mon
tello apielinkėj, tai kodėl So. 
Bostonas, Worcesteris, Law- 
rence’as negalėtų gauti ? Juk 
ten visur bedarbė lygiai baisi.

Blogiausia su pačiu Brook- 
lynu. Čia draugai savo ne- 
darbštumą pateisina tuomi, 
kad “Laisvėje” dirbanti drau
gai pasidarbuos gavime nau
jų skaitytojų. Taip, “Laisvė
je” dirbantieji darbuojasi. 
Bet persistatykime sau jų dar
buotę : redaktoriai turi važinė
ti po visą šalį su prakalbo
mis, administracijos darbinin
kai laksto, rinkdami skelbimus 
į Darbininkų Kalendorių, į pa
čią “Laisvę,” į koncerto pro
gramą ir turi atlikti daugybę 
rudens sezonu užplaukusių 
darbų. Tai kada jiem belie
ka laiko bėgioti po stubasjieš- 
koti naujų prenumeratų pa
čiame Brooklyne ? Ne “Lais
vės” redakcijai ir administra
cijai sarmata, kad Brooklyne 
gauta tik apie porą desėtkų 
naujų skaitytojų šiuo vajum, 
bet atsakomybė už tai puola 
ant visų bolševikiškų žmonių.

Kiti argumentuoja, kad 
Brooklyne sunku užrašyti 
“Laisvę” todėl, kad čia ji par
davinėjama laikraščių stotyse 
ir kad kaina dviem doleriais 
daugiau Brooklyne, negu ki
tuose miestuose, žinoma, tas 
apsunkina. Bet galimybės ma
tosi iš to, kad daugelis atva-

kad vaijeas rėkė, — tuomet jau 
vaikas augs su užsispyrimu, 
bus palinkęs skandalyti, bartis, 
kad ant savo pastatyt; ir vai
kas nenorės klausyt 
paliepimų nei 
geriausių.

Yra geras 
vaikams leist 
namų darbus i 
jiems reikalingų pinigų. Tuom 
vaikai prisipratina dirbt, auklė
jasi tame supratime, kad gyve
nime nesitikėt nieko uždyką; 
taip pat geriau mokinasi su
prast uždirbto cento vertę.

Vaikams reikia leist mokintis 
bei lavintis tokioje srityje, kur 
jie parodo didžiausio gabumo 
bei pritraukimo, jeigu tiktai jų 
patraukimai savaime yra geri; 
bet jeigu pasirodytų kai kurie 
palinkimai blogi, . tai reikia 
stengtis • tuos blogumus pataisy
ti, perauklėti geroj on pusėn. To
kiuose’ atsitikimuose dažnai rei
kia šauktis ir specialisto tam 
daktaro, kad taisyt įvairias vai
ko kūno bei dvasios i ydas.

nei tėvų 
patarimų, kad ir

daiktas ' kartais 
atlikt tam tikrus 

ir užtai duot

smetonlaižiams, regimai, nyksta. 
Įsileisdama Lietuvon tulus laik
raščius smetonlaižių valdžia pa
darė tinkamų koncesijų. Apsipe
šusi su krikščionim demokratais 
ir dalinai suskaldžiusi juos, ;— 
fašistinė klika Šiuo tarpu nori 
atsiremti vadinama vidurio 
sriove, kiek tai liečia jos santi- 
kius su Amerikos lietuviais. Ji, 
be abejonės, patrauks prie savęs 
dalį kunigų, kaip ji patraukė 
Lietuvoj savo pusėn tokius ku
nigus, kaip Tumas, Kemėšis, 
Mironas. Tautininkai, žinoma, 
eis su ja ir beveik visa vidurio 
sriove, nors tūla jos dalis, kaip 
kada, biskį paburnos. Socialis
tai liksis opozicijoj prasmėje 
Kairio ir Bielinio, o tokia opo
zicija yra toleruojama.

Šiap susidėjusiose sąlygose 
atvykęs iš Lietuvos smurtinin
kų ir konstitucijos laidotojų val
džios atstovas, p. Balutis, ban
dys lošti rolę diplomato, tinkan
čio visiems, pataikaujančio vi
siems, politikuojančio su visais, 
tik, žinoma, ne su darbininkais. 
Mes Amerikoje jau turime savo 
buržuaziją. Ta buržuazija oriem- 
tuojasi vienybėm Reakcinės 

_____ > atstovas 
i rolę krikštatėvio 

taip vadinamos tautinės vieny
bės.

Mes, unijistai, žiūrime į Lie
tuvą ir jos diplomatinius agen
tus užsieny lygiai taip jau, kaip 
mes žiūrime į Musolinio valdžią, 
arba į Horthy valdžią. Jokio 
skirtumo. Del mūsų tai yra 
valdžia 16 d. gruodžio (1926 
m.) perversmo, valdžia Lietu; 
vos darbo žmonių neprietelių, 
valdžia, kuri akmens ant ak
mens nepaliko iš darbo unijų 
judėjimo, bepradėjusjo klestėti 
1926 metais.

Mes ją negalim amnestuoti. 
Mes jokį jos darbą 
remti, 
ric

tines partijos - buvo sumoks- | smurtinillku valdžios 
las dar nuožmesnis, negu Josn d , 
pačios atsiradimas ant svieto. >/• j- ‘

las dar i 
pačios atsiradimas __  _____
Srųurtininkai, kurie nuvertė ko
alicinę valdžią, apkaltino komu
nistus už tai, kad jie būk tai no
rėję tą valdžią nuversti.

Kelios dešimtys nužudytų 
žmonių, keli tūkstančiai žmo
nių, užmūrytų kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, nauji 
ir nauji areštai kiekvieną dieną 
(sprendžiant net pagal tuos pa
čius suliesėjusius Kauno laikraš
čius), be peilio papjauta Lietu
vos konstitucija, visiškas išar
dymas darbo unijų — štai fa
šistinės valdžios teroristinis re
kordas.

Nežymios mažumos valdžia 
laikosi ir gali laikytis tik tero
ristinėmis priemonėmis, tiktai 
šnipų apsėstoj šaly, tiktai pa- 
siekusioj savo čiukuro biurokra
tinėj sistemoj, kuri slopina kiek
vieną laisvesnę mintį, kur dar 
šioji buvo užsilikus. Fašistiza- 
cija Lietuvos mokyklų, valant 
jas nuo visų tų elementų, kurie 
nors kiek buvo progresyvūs, 
slopinimas visų bent kiek lais
vesnių jaunimo organizacijų ir 
kūrimas savųjų, valymas iš val
stybinių įstaigų visų nefašistiš- 
kų elementų — aiškių aiškiau
sia rodo, kad juodosios reakci
jos apaštalai darbuojasi išsijuo
sę. Nuo jųjų smūgių kenčia ne 
tik revoliucinė, pati kairioji 
sriove, bet jie jau spėjo išravė
ti aktyviškesnius elementus iš 
socialistų ir net liberalų tarpo. 
Apsukriu manevravimu jie nu
stūmė į šalį 
krikščionius 
kuriuos delei 
daug tulžies, 
daugiau demokratizmo.

Lietuvos fašistai, kurių veiki
me pereitais metais buvo dau
giau isteriško trūkčiojimo ir 
susierzinimo, dabar kerta siste- 
matingiau, platesniu užsimojimu 
ir didesniu savim pasitikėjimu. 
Kodėl? Todėl, kad jie mato, 
jog ta buržuazinė visuomenė, 
kuri iš sykio rėkė, kad smurti
ninkų valdžios ji nepripažins, 
laipsniškai atsisakė 
obalsių, kurie, tiesa, 
buvo tik popieriniai, 
eitais metais ta visuomenė pra
šėsi į Smetonos-Voldemaro ve
žimą. Ji iškėlė obalsį “susitari
mo,” bet kuomet Lietuvos nevy- 
donai pareiškė, kad susitarimo 
jiems nereikia, o reikia tik pri- 

i tarimo, tai opozicija prarijo ir 
;tą karčiąją mediciną. Kairiųjų 
socialdemokratų ir liaudininkų 
mėginimas pasirodyti aktyviš- 
kais kovotojais prieš fašizmą 
(Tauragė, Rygos kongresas, 
Plečkaitininkų avantiūros, Ma
jus ir taip toliaus) ne tiktai 
parodė, kad tie elementai jokios 
tikros kovos prieš fašizmą vesti 
negali, kad jie nenori ir nemo
ka burti vienybėn visas tikras 
priešfašistines spėkas, bet kad 
jie, savo esme, yra avantiūristi
niai vėjo pamušalai ir pavojin
gi intrigantai, kuriais naudojasi 
politikai, stipresni ir pavojin
gesni, negu smetonininkai. Lie
tuvos fašistinių smurtininkų lai
kinas laimėjimas yra, tuo pačiu 
sykiu, mizernas suklupimas 
taip vadinamų buržuazinių opo
zicionierių. Iš tos pusės fašiz
mui pavojaus nėra.

Amerikoj buržuazine opozicija

savo konkurentus 
demokratus, pas 
to atsirado labai 
bet nei kiek ne

nuo savo 
visuomet 
Dar per-

Mes einam su 
prieš ją kovoja.

negalime 
tais, ku-

SHENANDOAH, PI

Susigrupuoja ant es- 
-tai ■ 
Visi

Vadovaujant .

Naujenybe ,
Spalių 20 d. A. L. D. L. D. L 

17 kuopa bendrai su darbiečhyr *' 
branduolių suruošė šaunią pra- ' 
mogą—koncertą su šokiais. ’ 
Programa buvo neilga, bet ge
ra. Lyros Choro dvieilis kvar
tetas pradėjo programą, su
dainuodamas dvi dainas. * 
Smuiką solo atliko Alvinas 
žiobukas, akamponavo E. Sil- / 
kaičiūtė; abu iš Minersville. 
Puikiai deklamavo Kvalkaus- 
kiūtė.
trados apie 20 jaunuolių 
Minersvillės pionieriai! 
uniformuoti.
smuikininkui A. Žiobukui, pi
onieriai užtraukia Internacio- • 
nalą. Publika sustoja, visi pa- - 
kilusiame ūpe. Dainuoja dar • 
keturias pionierių daineles. v 
Paskui jaunuoliai atlieka tam JĮ 
tikrus šauksmus — “pioneer ... 
cheers,” kas publiką labai nu- 
stebina. Tai naujenybė! To- 
kis Minersvillės pionierių pui- . 
kus išsilavinimas, tokis sutar- f 
tinas išpildymas šauksmų pub- 5. 
likoj sukėlė neapsakomą en- 
tuziazmą, pasipylė gausūs ap
lodismentai.

Gražiai sudainavo merginų 
duetas—V. Utariūte ir N. ; 
Kupstukė. Solo dainavo S. 
Reikauskas—“Ei uchniem.”
S. Kuzmickas—“Kalvis.” Tik- .... 
rai artistiškai deklamavo ei- r 
les “Girtuoklis” Katrina KaL 
rūkščiūtė iš Frackville, Pa. 
Vyrų duetas-—J. Surdokas ir ,,, 
S. Kuzmickas—sudainavo “Ar- 
tojas”; labai žavėjančiai dai- 
navo, už tai publika nesigai-7 - 
Įėjo jiems aplodismentų. Vyrų 
kvartetas sudainavo “Ant Ba
rikadų”; išėjo vidutiniškai. \ 
Lyros Choro dvieilis kvartetas 1 
užbaigė -programą dviem dai- T 
nelėm: “Liuosybė” ir “Už- 
trauksim, Broliai.” - t

Pasibaigus programai tęsėsi ,, 
šokiai prie geros prof, šiuriko ; 
orkestros. S. V. Ramutis.

Pogromai prieš žydus

Viena, Austrija.— Iš prie- '?» 
žasties pogromų prieš žy- ; 
dus, trys iš keturių univer- 
sitetų Vengrijoj tapo uždą- •. 
ryti, pasak gauto pranešimo 
iš Budapest.
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KITCHEN SUITE - PEČIAI
ir

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
Svetainės Puošnumas

pasirinkite, kas jums reikalinga

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

Patarimai Vyrams Apie
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie
Lyties Dalykus Kaina $2

SUITE-DINING ROOM SUITELIVING ROOM SUITE - BED ROOM

šuva-i 
tūloj i

Į svetainę įžengus, tuojaus 
gauni gerą ūpą: priešakyje 
audiencijos buvo raudonai-mė- 
lyna spalva, didelėm raidėm 
išpieštas obalsis: “Welcome

BOX - KARPETAI IR T. T

Kiti du mažiau žaizdų ga- 
Nors lewisiniai akmeni- 

j svetainės langus mėtė, 
paleido ir bandė užpaka- 

lines duris atakuoti, bet visgi
nelabai sekėsi, todėl jiem į 
talką pribuvo policija.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

I —. n------- M — M — M* — M ——

Tel., »Stagg 5043

Lewiso Mušeikų Užpuolimas

Staiga smagumą pertraukia 
“Lewiso mašinos 

engsteriai ateina.” Tačiaus

Išvakariais
Rugsėjo 9 d., vakare, 

žiavusiems delegatams
svętainėj konvencijos rengimo; - * , » 
komitetas davė patarimą visų i 
distriktų delegacijom apsisto-Į 
ti atskiruose hoteliuose. Ka- • pranešimas : 
dangi išanksto jau buvo pra
nešimų, jog konvenciją poli- delegatus tas daug nesujudi- 
cija neleis laikyti, todėl dele- 
g.Jąms patarė išsirinkti savo prie svetainės prisiartinę 
rl i »i 1/i n /■] f J n/y n > 11 1/ n Anuo d nln i m

A

£
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Spalių 27 d., 1928

Iškirpkite šią blanką ir su aukomis siųskite 
nurodytu joje adresu

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 
Rinkimu Vajaus Prieš-Teroristinis Nepaprastas Fondas 

Election Drive Anti-Terror Emergency Fund 
• $10,000 YRA REIKALINGA TUOJAUS

Contribution Blank 
COMRADES,

Enclosed herewith please find ......................... Dollars
as my contribution to the Election Drive-Anti-Terror Em
ergency Fund.

Fraternally yours, 
Name ....................................... Address ..............................

LAIKAS TRUMPAS! PINIGAI TUOJAUS REIKALINGI!
Siuskite aukas tuojaus ir tiesiog šiuo adresu’.
NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE, 

WORKERS (Communist) PARTY,
43 East YZoth St., New York City

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

tjacionalės Mainierių Unijos Sutvėrimo 
Konvencijos Raportas Pittsburgh, Pa.

distriktų delegacijų kapitonus. 
Jeigu konvenciją išardytų, tai 
visi delegatai - grįžkite į savo 
Kotelius, o kapitonai nurodys, 
kur reikės eiti. Be to, sako 
konvencijos rengimo komisija, 
kapitonams bus suteikta pini- 

- gų del maisto apmokėjimo 
tiems delegatams, kurie pini
gų neturi. O tokių delegatų 
iš streikuojančių ir neorgani
zuotų sričių buvo gana daug. 
Kad sutrumpinus konvencijai 

:ką, buvo patarta distriktų 
agatams išsirinkti po vieną 

rį l sekamas komisijas: 
nfant/atų, spaudos, organiza
cijos, apšviętos, konstitucijos, 

■ programos-policy, rezoliucijų, 
juodveidžių, moterų ir jauni
mo. Delegatai visus patari
mus vienbalsiai priėmė ir 
dė juos.

Svetainčs Užėmimas
Nedėlioj iš ryto, saulei 

kant, jau dalis delegatų buvo 
svetainėj, tikslu, kad ją prie
šai neužimtų, nors svetainė, 
Labor Lyceum, 35 Miller St., 
buvo pasamdyta iškalno ir už
mokėta už ją $300 už ištisą 
savaitę. Bet Illinois bei Ohio 
delegatai turėjo patyrimus su 
savo konvencijomis—buvo at
sargūs. Mat, tūlose išanksto 
išgarsintose konvencijose Le- 
wiso mušeikos užimdavo sve
taines anksčiau ir neleisdavo 
įeiti delegatams, kad paken- 
kuž, naujos unijos judėjimui. 
Pusė po 9 vai. ryte jau svetai
nėj buvo apie 500 delegatų 
vis daugiau jų rinkosi.

builders of the fighting Min.' dai.‘§bal«-tarytum nė pas vie
ws Union—meldžiam būdavo- lslase!'r° ,krau.!° veldu,°- 
tojus. kovojančios Mainierių 
Unbps.” Ant sienukių prieš 
gailįiją iškabos: “Kovokit už 
6 valandas j dieną, už 5 die
nas j savaitę”; Budavokite Na-

Uniją”; “Mes organizuo- 
sirtJ neorganizuotus”; “Buda- 
voKite revoliucinę Mainierių 
Uniją”; “Tvirtinki! ‘Coal Dig- j 
gėrį/ eilinių narių reikalų iš-; 
reiškėją. Tarpe iškabų ir ga-Į 
lerijos išlipinta trikampiai gra- j 

• Žiom, mėlynom raidėm spaus
dintas obalsis: “Budavokite i 

| 'ĮįĮpvojančią Mainierių Uniją.”
Kiek tai triūso, kiek energi

jos! Išimtinai viskas liuosno- 
I rių padaryta... Darbas tų 

žmonių, paprastų darbininkų, 
kurių visuomenė nei vardų ne
žino. Tai auka po žeme varg
stančiai mainieriĮi visuomenei.

na. Apie 200 Lewiso mušeikų 
i, man

datų neturėdami, piktžodžiau
ja ir keikdami urmu veržiasi 
į svetainę. Mūsų pirmutinius 
draugus delegatus jie, ypatin
gai Kalamarį, laukan išsitrau
kė ir blackdžiakiais labai su
mušė. Drg. Kalamaris iš 
Charleroix, Pa., per 3 dienas 
ligoninėje be sąmonės gulėjo. 
Vėliau atsigavęs draugų klau
sė, ar buvo konvencija? At

isakius, kad ne tik buvo, bet 
sutverta Nacionalė Mainierių

■ Unija ir jumi išrinko nuo Dis- 
trikto 2 į Pildomąjį Komite- 
tą, kapitalizmo auka pirmą sy- kaS‘";cturtjo'tie^Z
kį ligoninėje nusišypsojo ir; 
džiaugsmo ašaros jam per vei
dą nuriedėjo. Brolį Kalamarį 
tankiai lankė naujos unijos ir 
Nacionalio Mainierių šelpimo 

pil- Į Komiteto atstovai ligoninėje,' 
i samdė daktarus ir rūpinosi jo
ir jo šeimynos likimu. Kitam 
delegatui, broliui juodveidžiui, 
apie 20 stičių Į galvą dakta
rai susiuvo, o trečiam su brit- 
va lewisiniai ne tik skersai lie
menį drapanas perpjovė, bet 
ir 42 diksnius daktarai sudė
jo, 
vo. 
mis 
šūvį

Pribuvus keliems tuzinams 
policijos, pavyko mūšį per
traukti, nes tarpduryje nebuvo 
progos masiniai kovai išsiplė
toti. Policija liepė visiems de
legatams ženklus nusiimti ir 
išeiti. Įsakymas likos priim
tas, visi delegatai lėtai žings
niavome iš svetainės. Tarpdu
ryje stovėjo vienas prie kito 
policistai, ii- nors jie buvo tvir
tai apsiginklavę, bet visų vei-

se nebuvo. Matyt, jie negink
luotos minios daugiau bijojo, 
negu minia jų ginkluotų. Ka- 

. da delegatai prasiskirstė, tai 
(policija atsilikusių apie 18 a- 
Yeštavo. Vėliau miesto ir Le- 
!wiso detektyvai pasekė didės-: 
nes grupes delegatų į hotelius' 
ir iš Home bei Monongahella i 
hotelių delegatus, skaitliuje’ 
virš 100 asmenų, areštavo. Be- 
areštuojant hotelių koridoriuo
se lewisiniai kelis delegatus 

I apmušė. Detektyvams bejieš- 
kant daugiau delegatų, vieti
nis laikraštis “Pittsburgh Post 
Gazettee” gavo nuo konven
cijos rengimo komiteto pirmi
ninko Watt raštišką praneši
mą : “Neatsižvelgiant į per
sekiojimus, konvencija bus 
laikoma ir nauja mainierių 
unija bus sutverta!”

(Daugiau bus)

KULMONT, PA
Lietuviai ir Tikyba

Nesant čia lietuviškos 
pijos, lietuviai katalikai savo 
tikybos reikalais kreipiasi vie
ni į šv. kryžiaus lietuvių para
pijos bažnyčią Mt. Carinei, o 

'kiti į vietinę vengrų šv. Ma- 
į rijos katalikų bažnyčią. Bet 
i kaip pas vienus, taip ir pas 
! kitus nesimato tokio didelio 
j prisirišimo prie bažnyčios, ko- 
: kis galima pastebėti kitur. 
Į Gal būt todėl, kad dar čia 
žmonės nėra taip užuiti ir dau- 

! giau turi progų susidurti su 
! žmonėmis, kitaip manančiais, 
i Tiesa, randasi ir čia fanatikų, 
1 kurie aklai prisirišę laikosi 
! prie bažnyčios, I 
j daug. (Skaitau fanatikais to- 
i kilis, kurie nei dasileisti, nei 
! išgirsti nenori svetimos min
ties.) Vidurio, kaip jie patys 

'save vadina, arba, taip sakant, 
svyruojančių, tur būt, bus dau
giausiai. šie ir šian ir ten mai
šosi. Susitikę laisvesnį žmogų 
stengiasi pataikauti, bet baž- 
nytužę vis tiek lanko ir moka;

; “dešimtinę.”
Laimingas kampelis, nes 

dar tamsybes apaštalas netu
rėjo progos susisukti čia sau 

Tiesa, lojališkesni baž- 
vergai jau du sykiu 

čia suorganizuoti lietu- 
parapiją ir pasikviesti

Delegatai jaučiasi draugingai 
priimti, didelių užduočių lau-i’A,’ Į 11 N U1 
kianti atlikti! I bandė

viską
kunigą, bet abudu sykiu neiš
degė. Pirmame vajuje, kaip 
žmonės kalba, buvę surinkta 
apie pora šimtų dolerių ir tie 
pinigai sutirpę iniciatorių ran
kose. Antrame vajuje, 1923- 
1924 metais, jau buvo veikia
ma daugiau organizuotai. Pi
nigų buvo surinkta apie pus
antro tūkstančio dolerių, ūpui 
atslūgus, naujos parapijos or
ganizavimo komitetas pama
tė, kad tik menka lietuvių da
lis juos remia, tat ilgai nelau- 

'kė, nutarė darbą sulaikyti, j 
turtą pasidalinti. Pasidalini-! 
me dalyvavo tik tie, kurie bu
vo dėję didesnes pinigų sumas. 
Bet kur tie pinigai, kurie bu
vo suaukoti mažesnėmis sumo
mis ir tie, ką buvo uždirbta 
per įvairius parengimus? Juk 
tokius pinigus pasidalinti nie

Beje, kiek pirmiau, statant 
lietuviams namą, dabar Lin
coln Hali vadinamą, ne kartą 
viršminėto komiteto buvo kau
lyta, kad bažnyčios statymui 
surinktus pinigus paaukotų 
lietuvių namo fondan. Bet kur 
tau! Jie ne tokie, kad “be
dievišką” įstaigą remtų. Lai
kosi žmonių sudėtus pinigus ir 
tiek. Bon Ami.

Ford City skaitosi Windsor 
priemiesčiu ir jis veik jungia
si su Detroitu, nes skiria tik 
upė. Iš Detroito važiuoja į 
svečius įvairių tautų žmonės, 
kaip kurie ir lietuvių atsilan
ko. Lietuvių randasi 12 šei
mynų ir apie 20 pavienių. Iki 
šiol jokios tarpe lietuvių orga
nizacijos nebuvo ir tik nesenai 
tapo sutverta ALDLD. kuopa. 
Naujai sutverta kuopa spalių 
14 d. turėjo susirinkimą. Pa
sirodo, kad jau turi septynius 
narius. Valdyba išrinkta iš 
veiklių narių ir todėl reikia 
tikėtis, kad kuopa gyvuos ge
rai, narių skaičius didės.

Naujai sutverta kuopa jau 
yra prisidėjus prie A. L. D. 
L. D. Dešimto Apskričio, todėl

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Geriausios lietuviškos . knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.
Reikalavimus adresuoki t taip:

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y. 

apskritys turės palaikyti , tą 
kuopą. Jau pereitame susi
rinkime nutarta kreiptis prie 
apskričio, kad pagelbėtų su
rengti prakalbas arba prelek- 
cijas.

Man rodosi, A. L. D. L. D. 
52 kuopa turi daug įvairių 
knygų, todėl labai būtų gerai, 
kad nors kiek jų paaukotų 
naujai susitvėrusiai kuopai, 
nes ji knygų neturi, o laiko 
skaitymui yra daugiau, negu 
pas mus, Detroite. Mat, pas 
mus daugelis nueina nedėldie- 
niais į krutamas paveikslus, o 
Ford City nedėldieniais viskas 
uždaryta, todėl yra laiko dau
giau pasiskaityti. Kuopa, ga
vus knygų, galėtų įsisteigti 
knygyną, kurio knygomis ga-

ir pašaliniai.
Reikia pasakyti, kad jau 

vietos lietuviai kalba apie į- 
steigimą pašelpinės draugijos 
ir galima daiktas, kad jie tą 
gyvenimai! įvykdys. Lietuviai 
čia didžiumoj nesenai atvykę 
iš Lietuvos ir yra tokių, kurie; 
pirmiau gyvenę Jungtinėse

1 Valstijose.
Kadangi čia blaivybės nėra, 

kaip Jungtinėse Valstijose, tai 
ir girtuokliavimas neblogai iš
siplėtojęs. Karčiamų nėra, 
pati valdžia pardavinėja deg
tinę, todėl subatomis kiekvie
nas stengiasi atsinešti namo. 
Gatvėse girtų daugybė. Dau
gelis lietuvių irgi neatsilieka 
nuo tų, kurie traukia tuos nuo-' 
dus ir tiek.

Iš darbų, tai čia randasi 
Fordo ir kitų automobilių iš- 
dirbystės. Bet darbininkai ne
apsakomai išnaudojami. Mat, 
darbininkai neturi jokios or
ganizacijos, tai negali nei ko
voti prieš savo išnaudotojus. 
Bet apie susiorganizavimą į 
uniją niekas nei neužsimena.

Los Angeles, Cal.— Ant
radienį čia numirė trys as
menys nuo nuodingo mun- 
šaino.

Po Gaisrui Išpardavimas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Telephone, Greenpoint 2372

FIRE SALE
Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

MACYS BROS. FURNITURE CO

Brooklyn, N. Y

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

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER :

GRABORIUS

ft

e

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

į SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių1 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
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-i 
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū-1 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą, j

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų1 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi i 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Puslapis Trečias

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bfl- • 
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.

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 
įvairių 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 

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITeS 
“LAISVĖJE”.



** Puslapis Ketvirtas Subata, Spalių 27 d,

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
(Tąsa)

Su vienu atrakino duris. Mes įėjome 
vidun ir perėję per kiemą, atsidūrėme kam
barin. Kambarys buvo didelis, prastai 
įruoštas. Mergaitė buvo pasirėmusi ant 
siuvamos mašinos ir užsiėmusiai dirbo, vi
sai nepastebėdama mūs įėjimo.

—Štai ir aš čia—tarė Oso.
Mergaitė susijudino.
—Žiūrėk, kokia puiki mergaitė; jinai 

jau sau drabužius taisosi.
Jokių kitų supažindinimų nereikėjo. 

Juk mes buvome pažįstami.
—Jau pasisiuvau ketveris marškinius. 

—kalbėjo jinai.
—Aš manau, kad niekuomet nesi dau

giau turėjusi?
—Ne.
Jis padavė jai saldainių dėžę.
Jinai buvo devyniolikos metų amžiaus; 

jos amžius ir močiutė—visa jos nuosavybė.
Aš paklausiau, ar ji linksma.
—Aš manau taip,—atsakė jinai.
—Nenori važiuoti atgal į Franci ją?
—Nesu kvaila.
—Jinai žino, kad aš padarysiu iš jos 

puikią merginą—tarė Oso.—Ir žino tatai, 
kad ji man patinka.

—Jis vedasi mane kiekvieną popietį į 
judžius.

—Vadinasi, veduosi išmokinti vietinę 
ispanų kalbą.

—Bet man tas patinka.
—Jei jinai norės, tai po dviejų arba r. 

trejerių metų aš ją vėl į Franci ją pasiųsiu. ( 
Tam tikslui padėsiu į šalį pinigų.

—Bet jūs pasiųsit pirmiausiai mano 
močiutei kiek nors, ar ne?

-?-Aišku! Kiekvieną mėnesį. Aš my- U 
liu tokias- merginas, kai tu, kurios turi 
žmoniškų jausmų. Vakar aš nupirkau jai 
dvi puikias suknias.

Mergaitė pasikėlė parodyti man jas.
—Jinai* norėjo tik vienos, o kitus pini

gus norėjo, kad jos močiutei pasiųsčiau,— 
tarė Oso.—Tavo močiutė iš alkio nenumirs, 
galiu užtikrinti.

Jinai pabučiavo jį.
—Dirbk, kiek tik gali. Vėliau aš su

grįšiu. '
Mes išėjime. ;
Gatvė buvo tuščia ir tamsi ir toli mie

sto bildesio.
Iš kambario vėl veržėsi mašinos ūže

sys, nes mergaitė pradėjo siūti...

dasi vyriškiai, kurie perka, bet jų būtų 
mažiau aštuoniasdešimtu nuošimčiu. Tuo
met pasiliktų tik tosios, kurios nori, bet ne1 
kurios priverstos prostitutauti.

Tautų Lyga jau per trejerius metus 
darė platų tyrimą baltosios vergijos. Ji 
siuntė savo agentus į Tolimuosius Rytus, į 
Kanadą, į Pietų Ameriką ir į Rytus. Jie 
jieškojo teisybės dokumentuose. Jie buvo 
perdaug užimti jieškoti kur nors kitur. i 
f Esu nupiešęs, kaip baltoji vergija vei
kia; kaip vyriškiai tunka iš jos ir moteriš
kės, kurios nenumiršta del to. Kai kurie 
sako, kad prostitucija paeina iš romansų. 
Pažvelgkime biskį iš arčiau. Tai tragedija, 
o ne romansas. Lenkaičių ir francūzaičių 
tragedija! Jos lenkia savo galvas: žino, ke
lią ir juomi priverstos eiti. Jos seka “Vi
durio” žmones, tarsi ligotas žmogus seka 
>avo gydytoją. Jis žino, kad gydytojas su
žeis jį,' bet išgelbės gyvybę.

Tragedija moterim, kurios yra bied- 
nos.

Kekšiapirslys nesutveria nieko. Jis 
tik išnaudoja, ką suranda. Jei jis nerastų 
prekių, jis jų neišnaudotų.

Biednatvė yra tarsi svetima šalis: tik 
tie, kurie joje gyvena, gali žinoti apie ją; 
giliau. Gal man kas pasakys, kad klystu, I 
kad tai yra tinginystė, o ne biednatvė.! 
Tai netiesa. Iš tinginystes gali būti tik 20 
įuošimtis šiandieninių prostitučių.

Paikystė kalbėti apie moralybę, apie 
panaikinimą “vienspalvinių namų,” 
panaikinimą prostitucijos.

DETROITO ŽINIOS

apie 
kalinius.

Spaliu 13 d. įvyko V. Lapie- 
nio vestuves, į kurias susirin
ko būrelis svečių. Bevakarie- 
niau/ant prisiminta ir 
Lietuvos politinius
Svečiai sumetė po kiek kas 
galėjo, kad sušelpus politinius 

| kalinius. Aukojo sekamai: V. 
Lapienis, J. Grižas, R. Stum- 
bris, V. Jucius, J. Stasiškis, B.
Vestelis, T. Bitinas, S. Staško- į šaut, 
nis po $1; P. Kazlauskas, M.' 
Juknis, A. Bitinienė, J. Jurge
lionis ir J. Kancevičius 
centų; J. Rudokas 25c.
$10.75.

Pinigai pasiųsti per 
vę.”

Visiems aukotojams 
širdingą ačiū.

J. Jurgelionis.

po 50
Viso

“Lais-

tariu

NUO “LAISVĖS” ADM.- 
Pinigai gauti ir perduoti, kur 
skiriami.

išdirbs planus, kad uždėti ko
kį nors darbų, jei ne delei 
kožno nario, tai nors delei tų, 
kurie moka pakalbėti, bet nie
ko neveikia ?

Prie Literatūros Draugijos 
kuopos prisirašė du nauji na
riai—tai abu Sliesoriūnai. Drg. 
Sliesoriūnas jau ilgas laikas 
kaip serga džiova ir dabar no
ri važiuoti į sauąesnį klimatą 
—Arizoną. Bet jau pabaigė 
visus pinigus. Tai, jam pra-

, Literatūros Draugijos 
kuopa sykiu su Darbininkių 
Susivienijimo kuopa nutarė iš
leisti jojo deimantinį žiedą. 
Yra prašymą^ visų pagelbėti 
ligoniui nusiperkant tų tikietų.

Narių gavimui vajus sekasi 
neblogai, bet apie laikraščius 
dar negirdėti. Tai šiame su
sirinkime išrinko drg. J. C. 
Mitchell vajaus kapitonu rin
kimui prenumeratų del “Lais
vės,” “Vilnies” ir “Darbinin
kių Balso.” Be abejonės, jam 
prigelbės kiti nariui, nes tai l 
visų pareiga yra tokį darbą

J (K ANfiFIFS f Ai IF • dirbti. Beje, drg. A. Levanie- LVO A1WELEJ, tALir. ])g yra igrinkta nu0 Darbiniu-

Iš Susirinkimų
Spalių 14 d. buvo

kiti Susivienijimo kuopos vaji- 
ninke. Tai drg. Mitchell tu-

Spalių 14 d. buvo Tarpiau- rėš rimtą konkurentę. Bet kur 
tinio Darbininku Apsigynimo | mūsų Uršulė, Frenkis ir kiti, 

-51 ir ALDLD. 145 kuopų su-.kūne turi gabumus prie laik- 
sirinkimai. Iš įvairių komisi-j y^-ščiij užrašinėjimo ? Sukrus- 

( - jų raportų paaiškėjo, kad dar-į
| bas atliekamas gerai. Tik tiek į

Taip ilgai, kol moteriškės negalės gau- kenybė ’išrinktFįvairiias\omi-!me

Mes Esame Atsakomingi
Prašau jūs paklausyti manęs dar tru

putėlį.

ti darbų;
Taip ilgai, kol mergaitės kęs šaltį ir 

alki;
L- 7

Taip ilgai, kol jos laužys galvą, kaip 
inn susirasti lovą nakvynei;

Taip ilgai, kol moteriškės neuždirbs 
pakankamai, kad turėjus centas kitas su
sirgus; nusipirkti šiltesnį švarką žiemos 
metu; pakankamai nusipirkimui maisto, 
kai kada savo šeimynoms, savo vaikams— 

Baltoji vergija gyvuos.
Sudeginki t prostitucijos namus ir pra

keikit jų pelenus. Iš to padarysite tik link-, 
smybės ugnį ir tuščią demonstraciją.$ * *

Šitaip užbaigia savo įspūdžius francū- 
zū buržujų laikraštininkas, p. Albert Lon
don. Jo įspūdžiai, kaip sakyta, yra žymiai 
sutrumpinti, paduoti tik trumpoj sutraukoj, 
nes vietos stoka prąplėsti neleido.
ŽVĖRIŠKAS POLICIJOS PASIELGIMAS 

SU ELZBIETA RUDANSKAITE
Iš p. Londono braižinių matėme, kad 

Argentinos (ir visų kitų kapitalistinių kra
štų) policija veikia bendrai su baltosios ver
gijos agentais ir palaikytojais. Iš jų ana 
gauna kyšių ir gerokai uždirba. Policija!

kite!
Reikia dar priminti, kad Li- 

negerai, kad yra didelė sun-;teratūros Draugijos kuopa šia- 
> susirinkime paaukojo $5 

sijas. Pav., į angliakasių šel-jdel mainierių, kurie veda sun- 
pimui komitetą ėmė virš va- kia kovą prieš darbdavius ir 
landą laiko, kol išrinko vieną' unijos išdavikus.
atstovą. O juk tas darbas yra • žiūrint į šių kuopų darbuo- 
naudingas ir daugelis moka i tę, verta kiekvienam darbinin- 
nupiešti sunkią streikuojančių' kui prigulėti kaip prie Lite- 

Bet, kad i ratūros Draugijos kuopos, taip 
ir prie Darbininkų Apsigyni
mo kuopos. Koresp.

angliakasių padėtį.
padirbėti prie to darbo, tai ne
siranda akvatninkų. , Abelnai 
imant, yra labai sunku išrink
ti tokias komisijas, kurios įei
na į tarptautišką veikimą. At
rodo, kad pas mus dar trūks
ta gilesnio supratimo apie 
bendrą visų tautų darbą. Kas

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

"LAISVE’’

PHILADELPHIA, PA.

DIDELES IR SVARBIOSPRAKALBOS
<

Rengia Phila. D. O. B. V. K.

s s

į

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-4 
6-8

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų 
vakare

Nedčliomis pagal sutarti.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

SUSTABDYS DUSULĮ: 
ARBA NEMO

L®
ST. MARY’S Ki<n„—D. J. Lane, 

rius po No. 701 Lane Building, St. • 
Kan., išdirba tokią pryduolę nuo dusulio,, 
ria jis tiek pasitiki, kad siunčia $1.25 “
buteliukų by kam. kuris prisiunčia 
kalavimų. Jis pasitiki, jojr bus už tą x 

Į tų užmokėta, kada jūs būsite patenkinti 
zultatais po ėmimui jos, ir vartotojai | 
bus sprendėju gyduolės vertės.

Prisiųskite savo vardų ir antraftQ.

’i'■

i

CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS } 

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies T ir 
Gerkles. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarų Park ir Lexington Avenue?

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

i
Keliaujančių Lietuvių Atydl

AIVA MOTE
60—-KAMBARIŲ—-60

Užlaiko lietuvis viduryje mie§^

420 BOLIVAR RD. j 
Cleveland, Ohio

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Puikiausiu Grcitlaiviu

Gruodžio (December) 5-tą Dieną
IŠ NEW YORKO STAČIAI Į CHERBOURGĄ, 

O Iš TEN GELŽKEL1U Į KAUiNĄ

Esu buvęs prasižengėlių kolonijose; ne tik praleidžia laisvai įvairius agentus, j 
žinau baudžiamųjų batalijonų šiaurės Af-ibet dažnai jiems suteikia patarimų ir nu- 
rikoje paslaptis; vaikščiojau po bepročių rodymų, kaip pasisaugoti nuoąklimpimo.

Dar įdomiau tūliems skaitytojams bus 
i sužinoti, kad daugelis tos pačios policijos 
narių dažnai stengiasi pasigauti vieną ar 
kitą merginą ir su ja gyvuliškai pasielgti. 
Dažnai įkliūva visiškai nekalta mergaitė ir-į sakU“rnoS priversta pereiti sugyvulčjusiu žmonių

draugija atmeta arba bijosi; pažiūrėti to,iseJ?P^5” vlsoomet Jiems tas pavyksta, 
ką ji atsisako matyti; padaryti savo spren-;uzs ePtL 
dimą apie tai, ką pasaulis yra pasmerkęs/; • Viena gražu vakara skubėjau užsimas- 

Ar man pavyko atkreipti atydą, pada-jtęs garsiąja Buenos Aires miesto gatvei 
ryti tatai girdimu? Tie, kurie' gyvena i Avenida de Mayo. Tarsi per sapnus atsi-' 
lengvu gyvenimu, pilni komforto, ir turi;muša'į mano ausis iš laikraščių pardavinė-• 
pakankamai valgy ti, padaro tokį didelį p 1 v 1 ’ ” ‘
triukšmą, jog per jį nesigirdi balsas iš apa
čios. Kuomet tu paprašai, kad jie bent 
truputėlį paklausytų, jie .atsako—neturį 
laiko. Ir dadeda, kad tai ne ju biznis.

Tai senas klausimas, kuris dažiau iš
traukia juoką, negu nuostabą. Bet aš ne
manau, kad čia juokas turėtų būti da
romas.

Prostitucijos pamatu yra alkis. Ne
pamirškit to. Jei nebūtų alkio, aišku, dar 
vis būtų pardavimui moteriškių, kol ran-

namus ir dabar tik ką sugrįžau iš Buenos 
Aires. į

Kodėl? Ne tik tam, kad jums apra-l 
syti įspūdžius. Žmogus, kuris važinėjo ap-! 
link pasaulį, galėtų parašyti puikesnes pa-i 
sakas.

L'

NEDALIOJ

LIET. TAUTIŠKOJ SALĖJ
928 E. Moyamensi-ng «Ave., Philadelphia, Pa

Pradžia 2 Valandą Po Pietų

Kalbės d. A. Bimba, ‘Laisvės’ redaktorius ir |
tojų burnos šauksmai: policia, lituana mu-' 
jer ir kitokį su šitais surišti žodžiai. Nors 
vieną, ankstyvesnį, laikraštį jau turėjau 
nusipirkęs, vis tik manau verta praleisti 
dar vienas dešimtukas, kad patenkinti sa
vo smalsumą. Nusiperku “La Crjtica,” o ( 
vėliau “La Razon.”

Ir štai spindi riebiom raidėm uždėtas 
antraštis lietuvaitė Rudanskaitė. Vardas, į 
surištas su žiaurybėmis, kurias papildė vie-i 
tos policija.

(Daugiau bus) !

S. Vaitkus, tik ką sugrįžęs iš Lietuvos

apie prezidento rinkimus ir dabar- sA. Bimba kalbe
tinę didelę bedarbę, o S. Vaitkus apie dabartinę Lie- 

| tuvos padėtį. Visi ir visos dalyvauki!, nes bus gana 
žingeidu išgirst.

Apart Prakalbų Dainuos Lyros Choras 
i Kviečia KOMISIJA.

a

i

PHILADELPHIA, PA.

Užsisakykite vietas ir klausikite paaiškinimų ar
čiausioje mūsų agentūroje, arba rašykite mums:

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:
BERENGARIA. . .Gruodžio 14, Sausio 4
MAURETANIA .. Sausio 11, Vasario 16
AQUITANIA.............Vasario 1, Kovo 1

CUNARD LINE 
LITHUANIAN DEPT.

25 Broadway New York

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu—™ 
jau būsite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Melų šventes, pasivažinėsite rogėmis, ramiai pralei

site ilgus žiemos vakarus gimirtių ir draugų būryje.
Ekskursiją, veda žinomas visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

1>. PIJUS BUKŠNA1TIS

Praktikos pamokos išardyt, suts 
syt ir sudėt visokius motorus, Į 
apie elektrą, važiavimą ant vis 
kių kainų mašinų ir ant Fore 
Pilnas kursas šoferio-Mechanilį 
kur vedą lietuvių ir anglų kalb 
gerai žinomas ir per 16 metų pi 
tyręs instruktorius L. TIKNE\ 
ČIUS. Mokykla atdara nuo. 9 rj 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1:
NEW YORK AUTO SCHO( 
228—2nd Ave., cor. 14th SL, N.

Ball Pkonai Poplar 7K4»

ADOLFAS F. STANKUS

I DETROITO LIETIJViV DARBININKŲ APTIEKOS
r; Čia randasi dvi lietuviuos aplinkos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne '"aire, negu kur kitur dabartiniu laiku.
| A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
$ 8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 8646 CHENE ST.. DETROIT

BALZAMUOTOJ/V

1023 MT. VERNON

Automobiliy Mokykla

VIENOS DIENOS UŽDARBIS^

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI 
RINKIMU KAMPANIJAI

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą
Aukas siųskite šiuo adresu: 

ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURE 
National Election Campaign Committee 

43 East 125th StreeC New York City



tą taip svarbų klausimą. Visi

Į

Tol.,

S.L.A. 115 Kp. Narys.

HARTFORD, CONN

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

vi-

ant

' . ** *• . i .v j i siunčiame anų pcucinaiavirno
skaitoma nedellOJ, lapkričio 4i kitus miestus biznieriams i

gavęs 
lionio

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

Spalių 20 d. Laisvės Choras 
surengė vakarienę vokiečių 
gimnastikų kliube. Kadangi 
nebuvo dainų, tai ir žmonių 
netaip daug atsilankė. Choras

viršminetais

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Vajaus Eiga Ar-

tu€

Buvusi Dzūkė.

turi

NORWOOD, MASS.

SO. BOSTON

Ne

minėjau, 
konstitu- 
o nauja

Dabar 
naujoji

Telephone, Stagg 8326
9745

Kuopų valdybos tuoj 
griebtis Už darbo.

J. Alekšis, 
A.L.D.L.D. Centro Sekr.

PRŪSEIKA, Pirmininką# > J. ALEKSYS. Sekretorius
15 Union Square, New York City 167 McKinley Ave., Brooklyn, N. T.

IG. BACHES, Iždininkas, Box 863, Union Co., Union. N. J.

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

WILKES-BARRE, PA.

Ar gali darbininkas ti- kuopas, kad jos neturi'teisės 
kad kapitalistų pastaty-1 nieko .'sakyti-' SLĄ.' kbnstitucL 

prezidentas gintų darbi- jos laužytojai Pildornajai Ta-

Visj Nusigąsta Gąsdinimo
Per kelius “Tėvynės” nu

merius ponas. Vitaitis'įgąsdino

A.L.D.L.D. CENTRO SEKRE-l 
TORIAUS PRANEŠIMAI

vardus, manau, pa-1

d., 7:30 vai. vakare, 376 
Broadway, So. Bostone. Įžan
gos nebus.

Kviečia Valdyba.

Vakarienė 
buvo “Laisvėje” minė-

rybąi. Bet tas jo bųhibūjimas 
nei kiek-narių nuomones’ neat- 
maiiiė,.'dar ’dauginus paskali-

IR BALZAMUOTO JAS

PA

Neramumai Nakties 
Laike? 

Mitchell, 
buvau ncarmus 
h. Po darbo vakaro 

skaudėdavo, 
Nuga-Tone padari
us jaučiuosi dabar

sisoj šalyj sveikatą būda

suteikia 
virškinimui, 

padaugina 
Nu: a-Tone 

pagelbėti, 
z.iūrikėt i

TELEFONAI:
_ Oregon 5136Bell__
_ Main -9669Keystone_

Subata, Spalių 27 d., 1928 Puslapis Penktas

savo organiza-1 visuomet privalėtų savuose pa-

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS

Nauja Knyga
Mūsų laikraščiuose jau tilpo 

pranešimas, kad antra A. L. tie patys 
j D. L. D. knyga, tai yra,

Trys savaitės vajaus mene- < gentina ir Ten Gyvenanti Lie- 
sio jau praėjo. Kokios pasek-1 tuviai,” jau gatava. Knyga 
mes dviejų savaičių, tai darbiu pradėta siuntinėti ir už 
neturiu žinių ant rankų, ži- j savaitės kitos visos kuopos ir 
nios yra tiktai apie pasekmes Į pavieniai nariai gaus ją. Da- 
pirmosios savaitės.

Reikia pripažinti, kad pir
moji savaitė vajaus menesio 
nebuvo jau tokia pasekminga, 
kokia mes norėjome kad bū
tų. Bet labai nusiskųsti irgi 
negalima. Nariai ir kuopos 
šiek tiek dirbo ir to darbo pa
sekmės štai čia: 52 kuopa, De
troit, Mich., gavo 4 naujus na
rius ; 
gavo 
pa, Chicago, 111., gavo 3 
jus narius; 23 kuopa 
York, N. Y., gavo 
narius

jai, jų draugai. O mes, darbo no prižiūrėti
žmonės, turime balsuot už sa- ciją ir viršininkus, kurie yra; rengimuose turėt dainų.
vo kandidatus—komunistą Fo-1 pastatyti ne laužyti SLA. kon-į Vakarieniaujant pasakė po 
sterį į prezidentus ir Gitlowa j stituciją, bet ją pildyti. SLA. ’ prakalbėlę: J. Pilkauskas, J.
į vice-prezidentus. Nes tik 115 kuopa matydama, kad ■ Valaitis, Visotskis ir J. Berta- 
komunistai yra drąsūs kovoto--P. T. be jokio atsižvelgimo1 sius.

laužo SLA. konstituciją, ypa-j 
tingai reikale iždininko, prie-j 
m ė 
kad P. 
stituciją.

Laikytame susirinkime spa- J° J- Krikštienė ir A. A. Zim- 
lių 7 dieną vienbalsiai priim- ■ marmen; pirmininkavo S. Ma-i 
ta rezoliucija, reikalaujanti, Į kaveckas.
kad iždininku būtų pakviestas j buvo vidutinis.

J. Gerdauskas, kuris

LIETUVIS GRABORIUS

>5 kuopa, So. Bend, Ind., 
2 nauju nariu; 146 k uo

li au- 
New 

naujus
229 kuopa, Lee Park, 

Pa., gavo 2 ”auju nariu. Tai 
tiek naujų narių gauta, 
kurių ir mokesčiai jau cen
tre. Daugelis kuopų ir atski
rų narių pranešė, kad naujų 
4farių gauta, bet neprisiuntė 
pinigų ir nepažymėjo teisingo 
skaičiaus, kiek narių gauta, 
tat apie pasidarbavimą 
kuopų pranešiu kitu kartu.

j bar kuopų ir atskirų narių yra 
pareiga dėti didžiausių pa
stangų, kad gavus kuo dau
giausiai naujų narių.

Kadangi knyga yra išimti
nai pašvęsta nuodugniam ap
rašymui vargų ir “raskažių” 
mūsų brolių ir seserų lietuvių 
darbininkų ir darbininkių, gy
venančių Argentinoje ir kito
se Pietinės Amerikos respub
likose, tai nėra ir mažiausios 
abejonės, kad kiekvienam lie-j 
tuviui darbininkui ir darbinin
kei, gyvenančiam Jungtinėse 
Valstijose, bus žingeidu per
skaityti ją ir susipažinti su 
darbo ir gyvenimo sąlygomis 
lietuvių darbininkų, gyvenan
čių Pietinėje Amerikoje. Už 
tai kiekviena kuopa privalo 
užsisakyti tos knygos del pla
tinimo. Platinti ji nebus sun
ku, nes, kaip jau aūgščiau mi
nėjau, kiekvienas bus užinte- 
resuotas jo turiniu. Užsaky
mus siųskite tuoj C. Sekreto
riui.

jai ir darbininkų reikalų gynė
jai. Juos remia susipratę dar
bininkai, aukodami savo sun
kiai uždirbtą dolerį kitą. O 

gerieji” kapitalistai 
juos persekioja, neduodami 
liuosai išreikšti savo minti, 
kad darbininkai neišgirstų tie
sos ir, pažinę savo klasės rei- 
kalus, neatsuktų jiems nuga-lj. j. Uci-cUniKKas, Kuris yra]- 
ros. Todėl kiekvienas balsas,,sekantis kandidatas po velia-1’ 
paduotas už komunistus, reikš lnio T. Paukščio, gavęs dau-ll 
protestą prieš kapitalistus ir • 
visus darbo žmonių priešus.

Antru atveju kalbėjo apie į 
atvykusius darbininkus iš Lie
tuvos į Pietų Ameriką. Aiš
kino, kodėl žmonės I 
Lietuvos ir ką jie randa atvy-

Gaspadinės buvo: O. Girai- 
tienę, M. Pilkauskienė, A.----------------------------- 7 X---------------- , , -7

rezoliuciją, reikalaujant, Zimmarmen, H. Seliokiūtė, A. •
T. pildytu SLA. kon-j Seliokiūtė, M. Margaičiūtė.

Varkarienę gėlėmis apdovano-

_ Paukščio 
ir!giausia balsų visuotinuose rin-!

i kiniuose ir seime. St. Gegu
žis nebuvo rinktas, neigi jis 
kandidatavo į tą urėdą.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
bėga iš j ųUOpa gana gerai įvertino ši- 

. ’ tą taip svarbų klausimą. Visi
kę. Darbininkų visur gyveni- nariaį pasipiktino tokiu Pild. 
mas sunkus ir jis bus tokiu, Tarybos žygii 
kol darbininkai nesusipras, nu- pjaj pasakė, 
versdami tą netikusį surėdymą ; §])10įį laukan 

.ir paimdami galią į savo ran-1- 
kas. Reikia pasakyti, kad R. j 
Mizara yra vienas iš geriausių i 
kalbėtojų, nes visi jo prakal-i 
ba liko patenkinti. Beje, per-i 
traukoj dainavo vietinis Lais
vės Choras, po vadovyste Bo- 
lio; sudainavo tris daineles 
pilnai gerai. Išparduota ne
mažai literatūros ir drg. Bui
vydas gavo keletą “Laisvei” 
skaitytojų.

Aukų surinkta $27.49. Au
kotojų 
skelbs

Kai kurie na
riai pasakė, kad jau laikas 

i tokius viršinin- 
i'kus, kurie nesiskaito su narių 
i valia.

Turėtų ir. kitos kuopos pa
sekti mūsų kuopą ir priimti re- 

I zoliucijas reikalaujant, kad P. 
Taryba pildytų konstituciją. 
Iždininku, negali būti St. Ge-I 

o turi užimti ta vieta I 
Gerdauskas, kuris yra i 
daugiausia balsų po ve-

Abelnai, vakaras I 
Onytė.

o

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
1G2 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA,

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

Mokykla su Reputacija1

Susitvėrė Nauja Kuopa
Smagu pažymėti tą faktą, 

kąd lietuviai darbininkai ir j 
darbininkės, gyvenantieji mūsų 
kaimyniškoje valstybėje—Ka
nadoje, pradeda judėti ir or
ganizuotis. Nėra mažiausios 
abejonės, kad, jeigu jie ten 
turėtų patyrusių organizatorių 
ir agitatorių, tai tas darbas 
eitų dar sparčiau.

Nesenai savo pranešimuose

Draugijos Konstitucija
Kelis sykius jau 

kad draugijos senoji 
cija yra išsibaigusi, 
dar neatspausdinta, 
galiu pranešti, kad
konstitucija jau atspausdinta 
ir visoms toms kuopoms, ku
rios yra davusios užsakymus, 
bus tuoj išsiuntinėta. Kurioms 

minėjau, kad per pasidarbavi- kuopoms trūksta konstitucijų,
mą A. Kiškio susitvėrė nauja j tat tuoj kreipkitės pas mane 
A. L. D. L. D. kuopa Roaway |su užsakymu, kiek konstitu- 
Center, Canada. Dabar vėl cijų norite gauti ir jūsų užsa- 
gavau pranešimą nuo A. Sta- kymai bus išpildyti.
naičio, kad susitvėrė nauja A.

/L. D. L. D. kuopa, iš 9 narių, Rinkimų Kampanijos Lapeliai 
Forol City, Ont., Canada. Or-j 
ganizatoriai tos kuopos mano, 
kad lengvai gaus ir daugiau 
naujų narių. Vadinasi, A. L.
D. L. D. Kanadoje smarkiai 
platinasi.

LietuvaitS

FOTOGRA FISTS
Fotogiafuojū, Didinu Ir Nmnalia- 

voju Visokiom Spalvom
Paveikslus

Btudija atdara kiekvieną dieną k 
nedaliomis nuo 9:39 ryte iki 

5 po pietų
Margarieta Valinčim
Room 22 Weitzencorn Bld'g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre. Fa,
~-ssr nr;.~nrr<~.7. r

MARCY BATHSJau
ta apie LDSA. 13 kuopos ren
giamą šaunią vakarienę 28 d. 
spalių, kliubo kambariuose, 
376 Broadway, ši vakariene 
bus geresnė už visas buvusias, 
nes bus skaniausių valgių ir 
gėrimų. Apart to, bus puiki 
programa, kuri susidės iš dai
nų, muzikos ir deklamacijų; 
taipgi bus magikas, kuris ro
dys “stebuklus.” O po to vis
ko bus žaislai, kur visi kartu 
galėsime linksmintis iki vėlu
mai nakties.

Todėl būkite visi—jauni, se
ni, maži ir dideli, o visi ilgai 
atminsite.

Širdingai kviečia,
Komisija..

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus. rinkU 
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku- j 
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—-komu-1 
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į; 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi-i 
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 j 
geriausias Amerikoje, arba ,po vardu 
PETRO Cigaras.

Seredomis 
Ket vergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Ncdėliomis 
, dieną ir naktį

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

680 Grand StM Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

. VAIKAI
įleidžiami utarninkais

BROOKLYN, N. Y
Šiomis dienomis visoms A. 

L. D. L. D. kuopoms Ameri
kos Darbininkų (Komunistų) 
Partija išsiuntinėjo po pundą 
rinkimų kampanijos lapelių. 
Lapeliuose yra aiškiai nurodo
ma, kodėl lietuviai piliečiai 
privalo balsuoti už Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos ’kandidatus, išstatytus įl 
įvairias valdvietas.

Visos A. L. D. L. D. kuopos 
ir atskiri nariai privalo atlik
ti savo pareigą ir kuo plačiau- 

suminėtieji įvykiai į šiai paskleisti tuos lapelius 
; ] / i:-x........ J_„l 1.I

Vadinasi, tai vis pasek- j darbininkių.
Jeigu būti atliktas tuoj, nes laiko

Atgaivinta Mirusi Kuopa
i

Draugas J. Juodaitis iš Cus
ter, Mich., praneša, kad jam 
pasisekė atgaivinti 218 kuopą 
iš 10 narių. Pranešėjas mano, 
kad bus galima ir daugiau na
rių gauti.

Visi čia
įvyko pradžioje vajaus mėne-Įtarpe lietuvių darbininkų ir 
šio. Vadinasi, tai vis nasek-1 darbininkių. Tas darbas turi 
mės vajaus mė,nėšio.
kuopos ir nariai ir toliaus taip jau mažai beliko iki rinkimų 
darbuosis, tat pasekmės va- dienos.
jaus mėnesio nebus blogos. 
Reikia tikėtis, kad pabaiga va
jaus bus kur kas geresnė, nes 
kiekvieno darbo pradžia yra 
sunki.

Auieust 
“Aa i. 
j lovą

mano I 
sumenkęs.

, nuvargęs, 
arba

B Babies
Love f

Mrs. Winslows 
Syrup

Mr. 
caxo: 
vakare 
galėdavau pareit namo, 
davo, mano kaulai 
labai 
nauju ž movų m i i 
neanla.

Bandykit 
vejančias gyduoles. jei jūs jaučiate 
sergate. menka: 
turite Inkstų arba pūslės 
Nuga-Ton e taipgi suteikia pasilsinantj 
ramų miega. sutelkia Korean japetihj, 
gelbtsi virškinimui, sustiprina visą. 
sistemų. padaugina svarumų del ' menkų 
žmonių. Nu.'.a-Tone parduodamos 
ir jo sturi pagelbėti. o jei no, tai 
kainuoja. z.iūrikėt garantijų ant 
pakelio.

McMillan, Mich., 
“-3 j>o atKiKulimo 

____ .........j vo stik 
Mano kojos pavarg- 

, aA buvau 
?__ j mane

_______ 1 jau- 
Daba>- su manim nieko blogo nčra.” 

sisoj Šalyj sveikata buda- 
ailpnns, 

nervuotas -arba 
nemalonumus’. 

1 " pa- 
kūno 

J 
vaistinėse 
nieko ne- 
kiekvieno

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

Iš Drg, R. Mizaros Prakalbų
Spalių 21 d. įvyko drg. R. 

Mizaros prakalbos, surengtos 
LDSA. 13 kuopos, bendrai su 
ALDLD. 2 kuopa. Publikos 
buvo susirinkę skaitlingai. 
Pirmininkui drg. Januškai pa
aiškinus kas tas prakalbas su
rengė, tų organizacijų tikslus, 
perstatė drg. Mizarą kalbėt. 
Kadangi dabar artinasi pre
zidentiniai rinkimai ir jais visi 
susidomėję/ todėl kalbėtojas 
pirmoj dalyj savo prakalbos 
apie tai ir kalbėjo.

Aiškino, ką atstovauja re- 
publikonų Ilooveris ir demo
kratų Smilhas, nurodydamas, 
kad tarpe jų nėra jokio pa
matinio skirtumo, kad abu 
yra stambiojo kapitalo atsto
vai, nds juos remia kapit., au- 
£odami milionus dolerių jų 
fondams del varymo agitaci
jos ir nuodijimo darbininkų 
proto, 
kūlis, 
tas ] 
ninku reikalus? žinoma, kad 
ne. Juos remia kapitalistai, 
todėl jie yra jų reikalų gyne-

Paskaitos
LDSA. 13 kuopa rengia pa

skaitas temoje apie- motinas ir 
kūdikius, dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus parašytą. Visiem,, ’žino
ma, kad Dr. Kaškiaučius duo
da naudingus patarimus per 
mūsų spaudą atskiriems asme
nims, o čia yra svarbu visoms 
moterims ir merginoms išgirs
tų nes čia bus bendras reika
las. Mes kviečiame visas mo
teris ir merginas atsilankyti ir 
išgirsti šią paskaitą, kuri bus

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r' o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly
ne, bet ir kituose 
miestuose 
sur reikalaukite j 
R e s t a u r a- j 
ei jose, Užeigose,' 
Kliubuo.se, ant: 
Balių ir Storuose iJohu Naujokas 

bei kituose bizniuose lietuvių išdir-j 
bystės draugų cigarų 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau-; 
site cigarą, kuris visiems patinku, i 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų;

• cigarai garantuojami. Cigarus pa-1 
siunčiame ant pareikalavimo visur Į J 

........ ...... 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,' 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujoky Cigaru Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N. YŽingeidžios Diskusijos

28 d. spalių ALDLD. 9 kuo
pa rengia viešas- diskusijas 
prezidentinių rinkimų klausi-j 
mu. Į šias diskusijas yra už-Į 
kviesti net trijų partijų vei
kėjai, būtent, nuo republikonų 
—Hooverio šalininkai, nuo de
mokratų—Smitho šalininkai ir 
nuo A. D. (Komunistų) Par
tijos — Fosterio šalininkai.! 
Taipgi ir bepartiniai galės 
gauti balsą išreiškimui savo 
nuomones, už kurios partijos 
kandidatus darbininkas turėtų 
balsuoti, žodžiu, šios diskusi
jos bus labai interesingos, to
dėl tikimės, kad susirinks 
daug žmonių pasiklausyti. Bus 
Lietuvių A. P. svetainėj. Pra
džia 6 vai. vakare.

Kviečia Rengėjai.

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

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas 

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agentą 

arba
32 Broadway - New York
NORTH GERMAN

LLOYD

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas prieias.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok ntio savo 
amžino priešoI

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiikų ir kt. vaistų tegalima gaut p&s
F. URBONAS

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. ’
______________________ ORDER BLANK:_______________________

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

Vardas
No___
Miestas
Miestas

______ Bt. k Avė.
___State.
___State.

MADOS

PIRTIS
CVTDftl Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E ALA i lt Al Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. Jv VvUlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

RUSIŠKA

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais ir 
Utarninkais

* /

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y./
A. M. BALCHŪNAS, Bavininkiu Telephone

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas Ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
/ TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090

Kliubuo.se
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Puslapis šeštas S ubą ta, Spalių 27 d., 1928r< y

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISIEMS KOMUNISTAMS

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

D a r b i n i n k ų (K om u n i st ų)
Partijos B rook lyno sekcija yra 
nupirkus 10,000 kopijų ir vi
sas turėsime viena diena išda
linti.

Visi Partijos nariai turi at
eiti į Brooklyno Darbininkų 
Centrą, 56 Manhattan Avė., 
sekmadienio ryte, bile kada 
tarpe 10 ir 12 vai.

A. Bimba, 
Sekcijos

d.,

Org.

DARBIECIŲ ATYDAI

8Pirmadienio vakare, kaip 
svetainėj, įvyksvai., “Laisvės 

labai svarbus A. D. P. L. S. 
susirinkimas.
vienas pasistengkite šiame su
sirinkime dalyvauti, nes yra

Draugai, kiek-

VIETOS ŽINIOS
TARPTAUTINIO
DARBININKŲ APSIGYNIMO 
IŠKILMĖ

Šiandien, spalių 27 d., vaka
re, gražiojoj Webster Hali 
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.

“RAUDONOJI NAKTIS”

i Bet abelnai paėmus, netaip čius, ypač lyriečius ir Ufos 
jau mažai žmonių susirinko, kvartetą

i Draugas Prūseika visą savo 
prakalbą, kuri tęsėsi apie po
rą valandų, pašventė ALDLD. 
ir mūsų spaudos klausimui.

(Jis nušvietė mūsų organizaci
jos visą veikimą ir padarė pa
lyginimus, kiek apšvietus dar
be yra ii u veikę tautininkai ir 
socialistai, kurie dar ant po- 
pieros turi Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją ir K. Liutkus savo 
literatūros draugiją. Nurodė, 
kad tos dvi jų draugijos jau 
senai virto gyvais nabašnin
kais ir nieko negali nuveikti,

‘j’’j jokios knygos neišleidžia. Pas
ukui plačiai nurodė, kaip mūsų 
i dienraštis “Laisvė” verčiasi, 
kiek turi įplaukų, kiek išlaidų, 
kiek darbininkų dirba ir ko
kios jų algos. Pavyzdžiui, re
daktoriai gauna po 31 dolerį 
į savaitę ir iš savo kišeniaus 
turi pirktis visą literatūrą.

kad jie smarkiai 
darbuojasi meno srityje. Pas- 

įkutinis kalbėjo maspethietis 
drg. A. Bimba. Nors drg. 
Bimba tik žalius kopūstus val
gė, bet sakė, kad jam vakarie
nė labai patinka. Drg. Bim
ba pasakė pusėtinai ilgą pra
kalbą, bet labai puikią. Kal
bėjo apie svarbą darbininkiš
ko meno, kuris gali sutraukti 
daugiausia jaunimo į savo ei
les ir jį auklėti darbininkiškoj 
dvasioj. Taipgi nupiešė svar
bą ir kitų darbininkiškų orga
nizacijų ir a bei na i palietė vi-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, bile protinga, kad ir 

su vienu yaiku, nuo 30 iki 40 metų. 
Aš esu vaikinas, 38 metų. Geistina, 
kad atsišauktų iš Brooklyn© ir New 
Yorko apielinkės, kad būtų galima 
ypatiškai pasimatyti.—L. Peter, 11 
Granite St., Brooklyn, N. Y. 254-57
PAJIEŠKAU partnerio į lietuviškos 

užeigos biznį. Biznis geras.—J.
Jasinskas, 13 Columbia Heights,
Brooklyn, N. Y. 254-59

IŠRANDAVOJIMAI
forn i šluoti 

ir “bed- 
visi pa- 

Kambariai šviesūs ir gra- 
Paspauskit apatinį zvaniuką 

Mellen, 464 Grand 
256-58

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Šiandien vakare Brooklyno 
bolševikai laikys keliolika su
sirinkimu po atviru dangum. | Spaustuvės darbininkai gauna 
Visi Darbininkų (Komunistų) iki 36 dolerių į savaitę. Nuro- 
Partijos nariai ir simpatizato- dė, kad “Laisvės” darbininkai j 
riai būkite Brooklyno Darbi-j b’ visas jos štabas . neturi dau-j 
ninku Centre, 56 Manhattan; ginu nusipirkę šėrų, kaip ir 
Avė., kaip 7 vai. į pašaliniai, nei vieno “Laisvė-

Kurie turite automobilius, je” darbininko nerasi, kuris 
būkite tokie geri ir padėkite turėtų daugiau šėrų, kaip už 
darbiečiams suruošti . demon- $o(), 
straciją. Taip pat pribūkite čia 
7 vai. į Darbininkų Centrą.

keletas labai svarbių klausimų | RYTOJ VAKARE 
aptarti. Sekr. K. P.

Rytoj vakare visi ir

DAR VIENAM MIESTO 
VALDŽIOS DEPARTMENTE 
ŠMUGELIS

Iškilo aikštėn šmugelystė 
“Institute of Public Service.’’ 
Walkerio administracijos dide
lis šulas, Dr. William II. Al
len, instituto direktorius, su
čiuptas suktybėse ir pastaty
tas prieš teismą, 
nes iš demokratų 
rios kandidatu į 
yra p. Smithas.

Tai vis žmo- 
partijos, ku- 
prezidentus

ATYDA
NEWYORKIECIAMS

visos 
būkite Darbininkių Susivieniji
mo 1 kuopos rengiamam vaka
rėlyje, kuris įvyks “Laisvės” 
svetainėje. Vakarėlis rengia
mas labai įvairus, visi dalyviai 
turės progą pasipuošti įvairio
mis kepurėmis, kurios bus duo
dama prie įžangos tikietų. 
Programa bus gera ir įvairi, 
kurios išpildyme dalyvaus Ai
do Choro merginų kvartetas 
Aida, Jaunuolių Stygų Orkes
trą, dainuos L. Kavaliauskiū- 
tė ir deklamuos A. Veiveriū- 
tė ir A. Mantuškiūtė. Taipgi 
bus ir skanių užkandžių. Pra
džia 6 vai. vakare. įžanga 
50c. Nesivėluokite.

Kviečia Rengėjos.

Taipgi buvo ir muzikališka 
programa. Drg. Kavaliauskiū- 
tė dainavo solo; dainavo labai 
puikiai. Paskui dainavo Ufa, 
irgi gerai.

Tai tiek apie programą. Dar
bai’ biskį apie vakarienės 
rengėjus. Turiu pasakyti, kad 
šią vakarienę surengė beveik 
vienos moterys bei merginos. 
Komisijoj viso labo buvo, ro
dos, tik du vyrai-—Ig. Bart
kus ir Cibulskis, bet turiu pri
pažinti, kad iš tų dviejų tik 
vienas drg. Cibulskis pagelbė- 

. Iš moterų šios drau- 
lų! gės dirbo: E. Bimbienė, A.

! Zablackienė, Linonienė, Ci- 
i bulskienė, N. Kaulinienė 

Iš' merginų: Z
Cibulskiūtė, 

ir Greiviškiūtė.

PA SI RANDAVO JA 2
kambariai—“frontrumis” 

rumis,” atskiras įėjimas, 
rankumai. 
žūs. 
po kairei.—Mrs. 
St., Brooklyn, N. Y
PASIRANDAVO.]A. fornišiuotas kam

barys, didelis, su dviem langais, 
atskiras įėjimas, visi parankamai, ap
šildomas dieną ir naktį.—B. Solub, 
345 Grand St., ant pirmų lubu, 
Brooklyn, N. Y. ‘ 256-58

417
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Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininke

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

įvyks, Sekamą sekmadienį 
ALDLD. 23 kuopos: susirinki
mas. šiame susirinkime atlai
kysite antrą šių metų knygą 
“Argentina ir Joje Gyvenanti 
Lietuviai.” Taip pat bus kon
certo reikalų apkalbėjimas ir 
darbininkų rinkimas ir kiti da
lykai. Įsitėmykite, kad susi
rinkimas įvyks naujoj vietoj, 
pas drg. Paskačiną, 1048 Bry
ant Ave., Bronx, N. Y.

Važiuodami iš žemutinės 
miesto dalies, paimkite pože
minį traukinį su užrašu “East 
180th St., I^exington Ave.,” ar
ba “7th Ave.” ir išlipkite ant 
Simpson St. stoties; eikite du 
bloku po dešinei iki 165th St.

Susirinkimo pradžia 10 vai. 
ryte. Komitetas.

PASKUTINIS 
PAKVIETIMAS

PARDAVIMAI

y JUNIPER 7646

RALPH KRUCH ’
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

MASPETH. N.Y. ?

PALAIDOJO 18 
MONŠA1NO AUKŲ

Tarpe spalių 7 ir 12 d. New 
Yorke nusinuodijo mūnšainu 
45 žmonės. Aštuoniolika iš jų 
buvo be jokios prieglaudos, o 
kiti turėjo gimines, kurie juos 
negyvus priglaudė, tai yra, 
palaidojo.

Tie 18 mūnšaino aukų tapo 
palaidoti tik 26 d. spalių vie
noj duobėj ant Harts salos ap
leistose kapinėse. Tai buvo be^ 
galo liūdnas reginys.

ŠIANDIEN PO PIETŲ

Yor-Visi Brooklyno ir New 
ko lietuviai šiandien, spalių 
27 d., 2 vai. po pietų, traukite 
j Union Square aikštę. Tenai 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija rengia prieškarinę demon
straciją. Kaip žinote, šiandien 
yra “Navy Day,” tai militaris- 
tai šumija visuose kampuose, 
rėkia ir šaukia, kad reikia ap
siginkluoti, kad reikia tvirtin
ti Amerikos laivyną. O apsi
ginklavimas veda prie naujo 
Karo.

Ką į tai turi atsakyti dar
bininkai, kuriems kapitalisti
niai karai neša skausmus ir 
mirtį? žinoma, jie turi ko
voti prieš naujo karo pavo
jų. Jie turi pakelti balsą prieš 
didinimą apsiginklavimo. Bū
tent šitam tikslui komunistai 

J? ir rengia šiandien demonstra
ciją Union Square aikštėje.

&

t.

W-i

todėl tos pasakos, 
biznis tam tikrų 

žmonių, neturi jokio pamato.! 
“Laisvės” kooperacija turi l,-1 
500 šėrininkų ir visi ją tvarko.;

Baigdamas savo kalbą, ragi
no visus narius rūpintis ne; 
tik mūsų organizacijos reika-! 
lais, bet ir mūsų spaudos rei- 
ka'ais.- KvietS prisidėti prie^. . bet draugė • Grei.
“Laisves kooperaojos tuos^. sumu§ visu rekordus 
darbininkus, kurie dar nepn- .. . , *_
sideję. Kai kurie draugai Pa-Ilikieįu 
sižadėjo nusipirkti šėrų ir ' - 
reikia tikėtis, kad jie savo pri
žadą išpildys.

Laike prakalbų 
išplatinta apie už

^J^ijo dirbti.

, Mil- 
fablac- 
Maso- 
Turiu 

i pasakyt, kad visos moterys ir 
1-'merginos labai sunkiai ir ga-

j čienė. 
ikiūtė, 
niūte

MASPETH, N. Y.

Ar jau visi prisirengę prie 
vakarienės, kuri įvyks šį va-i 
karą, 8 vai., Degulio ir šapalo 
svetainėje, 147 Thames St.?

Vakarienę rengia Ridgewoo- 
do kolonijos progresyvės drau
gijos.

Jškalno pranešu, kad pietų 
galite užkąsti lengvai, nes va
karienę gausit labai gerą; o 
gerumas tame, kad vakarienė 
susidės beveik iš šiltų valgių, 
kaip tai: sriubos, šiltų mėsų, 
karšto kugelio, žalumynų, sal
dumynų ir karštos arbatos. O 
neužmirškit, kad tą viską gau
sit tik už $1.25. Tie, kurie ne
būsit, tikrai padarysit vieną iš 
didžiųjų klaidų jūsų gyveni
me.

Prie skanios vakarienės ir 
programa bus gera. Bus kal
bėtoji; ir dainininkų.

Po vakarienei grieš gera 
muzika, prie kurios galėsit 
smagiai pasišokti.

Rengimo Komisija.

TROKAS SUVAŽINĖJO 
VAIKĄ

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1 
(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-< 
madieniais tik sulyg sutarties.

PUIKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS
Parsiduoda 15 akrų dirbama far- 

ma ant Lincoln Heights, tarpe New 
Brunswick ir Princeton, N. J., su 8 
kambarių namu ir viskuo, kaip sto
vi—gyvuliais, padarais, kurie 'reika
lingi apdirbimui farmos. Arti Bou
levard, kuriuo kasdien pervažiuoja 
tūkstančiai automobilių. Yra vieta 
del pastatymo garadžiaus ir gesolino 
stoties; taipgi galima padarytu res
toraną. Tik 2 mylios nuo gelžkelio 
stoties. Iš priežasties ligos savinin
kas nepajėgia tinkamai apdirbti far- 
mą, todėl turi parduoti. Kaina ma-‘ 
ža, tik $7,500, įmokėti reikia .$2,500. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu: A. Lesniauskas, 2334 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

256-57
PARSIDUODA fornišius 4 kambarių.

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

256-58

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai, 
šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUSA
GRABORIUS

(Undertaker)

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Taipgi prie gaminimo 
vakarienės dirbo per visą lai
ką. Greiviškiūtė nepersenai 
atvažiavo iš Lietuvos, bus apie 
metai laiko. Svetainę išpuo
šė Zablackiūtė, Cibulskiūtė ir 
Masoniūtė. Tai tiek apie mū- 

’ su vakarienę. Taipgi labai 
j širdingai ačiū draugams Grei- 
viškiams už suteikimą vietos 

’;del gaminimo vakarienės val- 
Jgių; taipgi drg. Kalakauskui 

puikiai | patarnavimą su karu.
Dabar maspethiečiai rengia- 
prie kito didelio parengi

mo—tai prie Lyros Choro

literatūros

P.

Apie Maspethiečių Vakarienę.
Kuri Įvyko 21 d. Spalių

Vakarienė pavyko ] 
visais atžvilgiais. Svečių bu-( 
vo daug, programa buvo taip-jgĮ 
gi nebloga, nors pusėtinai ii-i 
ga. . 
galima daug1 
visiems patiko,

i kiek buvo girdėta atsilankiusių 
’išsireiškimai, tai visi sakė, kad 
labai patiko ir stebėjosi, kaip 
už tokį pigų tik i etą galėjo 
duoti tokią puikią vakarienę, 
žinoma, kad buvo perpigus ti- 
kietas del 
pelno nuo 
ko. Mat,

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 Keap St., Brooklyn, N. Y.

254-59

Apie pačią vakarienę ne- koncert0> kuris bus 11 d. lap- 
la daug ką sakyti, ar ji krjgj0> Klašciaus svetainėje, 
ns patiko, ar ne. Bet jyiaspethe. Kiek girdėjau iš

tos vakarienės ir 
jos labai mažai li- 
maspethiečiai nėra 
pinigų, tai ir neno

rėjo, kad jiems daug- pelno lik
tų, bile tik būtų visi svočiai už
ganėdinti, tai ir viskas.

Dabar apie pačią programą. 
Vakarienė prasidėjo biskį po 
aštuonių. Svečiams užkandus, 
pirmininkė drg. Bimbienė pra
dėjo programą. Pirmiausia 
perstatė pakalbėti drg. A. 
Jankauską, kuris trumpai, bet 
labai puikiai nupiešė svarbą 
tokių vakarienių. Paskui pa
kvietė drg. Jušką, central- 
brooklynietį, kuris irgi išsireiš
kė, kad maspethiečiai surengė 
puikią vakarienę ir linkėjo 
gerų pasekmių darbuotis ir 
toliaus. Pakvietė drg. Weiss, 
irgi centralbrooklynietį, kuris 
irgi išsireiškė, kad jis pilnai 
patenkintas šia vakariene ir iš
gyrė maspethiečius už jų veik
lumą. Paskui pakvietė drg. 
J. Naiivaika, kaipo vakarienių 
autoritetą-rengėją. Bet drg.

ir galėjo apmušti, bet pribu
vo policija ir jį atėmė. Nuga
bentas kalėjiman ir kaltina
mas užmušime vaiko.

Anthony Martin, 6 metų 
vaikutis, tapo užmuštas tavori- 
nio troko, kuris staiga ant jo 
užlėkė, žmonių minia apsu
po vežiką Joseph Christmaną

Naiivaika kalbėjo pagal Dr. 
Kaškiaučiaus receptą ir nusi
skundė, kad žolių permažai 
yra, užtat jis nesąs pilnai pa
tenkintas vakariene. Bet pir
mininkė drg. Bimbienė su tuo 
nesutiko ir pakvietė drg. A. 
Matulį, kaipo ekspertą virėją. 
Drg. Matulis kalbėjo pagal 

prakalbas ALDLD. 185 kuopa, j Seno Vinco receptą ir sakė, 
kad labai gerai vakarienė pa
gaminta, geriau negalima. To
kiu būdu pasirodė, kad Matu
lis daugiau turi “experience” 
už Naiivaika. Sekanti kalbėjo 
drg. Paukštienė. Jinai apie 
vakarienę mažai kalbėjo. Drg. 
Paukštienė ragino darbininkes 
moteris rašytis į Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimą ir dirb
ti del darbininkų klasės nau
dos. Paskui kalbėjo drg. V. 
Bovinas. Jis išsireiškė, kad 
labai gera ir linksma vakarie
nę, taipgi pagyrė maspethie-

IŠ EAST NEW YORKO 
PRAKALBŲ

Spalių 25 d. buvo surengus

kaipo’ paminėjimui agitacijos 
mėnesio. Prakalbos ne taip 
jau gerai pavyko, kaip buvo 
tikėtasi. Mat, tam yra įvai
rių kliūčių. Pirmiausia, tai 
svetainė neparankioj vietoj, 
nuošaliai nuo lietuvių apgy
ventų vietų; antras dalykas, 
toj kolonijoj labai sunku iš
garsinti, nes lietuviai labai iš
simėtę ; trečias, tai daugelis 
lietuvių kriaučių, kurie dabar
tiniu laiku dirba iki septynių 
vakaro, tai kol parvažiuoja 
namo jau būna ir po aštuonių.

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. Lackawanna 21M

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 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

J. LEVANDAUSKAS
Maspethe. 
komisijos, 
sudaryta 
dalyvauti šiame koncerte.
A.L.D.L.D. 138 Kp. Koresp.

tai programa yra 
puiki. ’ Visi tūrėtų

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

DIREKTORIŲ ATYDAI

NAUJAUSI REKORDAI
Ufa Choro 
“ F o r d ti
kas,” “Bėda, 
kad giltinė 
ėda.” St. Pil
kos “Kelionė 
aplink menu- 

“Kareivis par- 
grabe paguldy

tą.” Vanagaičio—Daug juokų. Men- 
keliūniūtės, česnavičiūtės ir kitų vi
sų dainininkų rekordus ir roles gali
te gauti tiktai pas Joną Ainrozaitą, 
muzikalių daiktų krautuvėj,' 560 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Reika
lauju pagelbininko bile y palos.
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.-•‘HIS MASTER’S VOICE”

Ij,” ‘-Rūtų Polka,” 
grįžęs rado motinėlę 
tą.‘

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Sekmadienį, 28 d. spalių; 
10 vai. ryte, įyyks “Laisvės” 
spaudos bendrovės direktorių 
svarbus susirinkimas. Visi bū
kite. J. Naiivaika, Seki

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GRAND RAPIDS, MICH.

ALDLD. 66 kuopos susirinkimas 
bus panedėlį, 29 spalių, L. S. ir D. 
Draugijos svetainėj, 1057 Hamilton 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Draugai ir draugės, ateikite visi ir 
naujų narių atsiveskite.—Valdyba.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina arba jauna 

moteris patarnauti prie stalų Lor
imer Restaurant. Lengvos darbbo 
sąlygos ii\ gera mokestis. Atsišau
kite po num. 417 Lorimer St., “Lai
sves” name, Brooklyn, N. Y. 257r59

REIKALINGAS partneris ' su nela
bai dideliu kapitalu i automobilių 

mašinšapę. Biznis išdirbtas per du 
metu. Turi būt biskutį apsipažinęs 
su tuo darbu. Kreipkitės j “Lais
vės” ofisą, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. 257-58

PAJIEŠKOJIMAI

Pranešimas 
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop^
BEAUTY PARLOR 

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

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street 

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

PAJIEŠKAU brolio Viktoro Menke-, 
liūno. Meldžiu atsišaukti arba kas 

žinote malonėkite pranešti.—Agnieš
ka Menkeliūniūtč, 19 Rose Lane, 
Wilkes-Barre, Pa. 257-59
PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su

pranta duonkepystės darbą1 ir 
norėtų eiti j partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 
savininkas bekemės ir štoro; taipgi 
ir 18 gyvenamų kambarių. Bekernė 
60x125, su 2 pečiais. Jeigu kas no
rėtų pirkti, sutikčiau ir parduoti. Del 
platesnių informacijų kreipkitės tuo- 
jaus laišku arba ypatiškai šiuo ad
resu: Jės. Kupranis, 
Ave., Detroit, Mich.

8579 Lumpkin 
256-69

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

,<W

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
Centrai Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

. 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.

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
I I

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
! visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. 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 iri 

; žemiau paduotus. Gąlima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.: 
; Apynių 
j Aviečių uogų 
Anižių sčklukių 
! Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių Mėlynių’ uogų 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilu 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
iPhone, Greenpoint 2017, 2360-2114

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero Šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų

Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
fieneso plokščiukių 
Šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

'•Jr




