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NEW YORK.— Darbinin
kų (Komunistų) Partijos

meteorologinis 
Keliose vietose 
dangų apdengė

ji

su. Mes turime įrodyti,

Pąvienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio. X

Wellington^, Naujojoj
landijoj, buvo pastebėtas ne-’ ,ninkai buvo sulaikę “Daily

NEW YORK. — Didelis 
protestas privertė pašto vir
šininkus siuntinėti “Daily 
Workerio” specialę laidą.

New Yorko našto virši-

14 Mėty Vaikas Užmušė Tė
vą; Gavo 20 Mėty Kalėjimo Mes turime’gauti daug bal- “ c J cm Vloc Tiivnvnn ivnrlvri

New Yorko pašto virši-

Minia Reikalauja Nuzu 
dyti Žmogžudį Grafą
TOULOUSE, Francija.— 

*ia tęsiasi byla žymios 
Francijos aristokratų šei
mynos nario, grafo Pierre 
Marie Raymond de Crouzet 
-Rayssac. Jis kaltinamas 
žmogžudystėj. Sausio 12 d. 
jis nuskandino savo nelega- 
liška 17 mėnesiu sūnų. Kū
dikio motina dirbo už tar
naitę grafo motinai.

Apie teismą susirinkus 
minia žmonių reikalauja 
grafą nužudyti. Daug poli
cijos pastatyta apie teismą, 
kad minia nesukeltu Hau
nt.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik f 

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Privertė Pašto Viršinin 
kils Siysti "Daily 

Workerj”

į Ill I IlxUl UU

Workerio” specialę Califor- 
nijos laidą.

Viršininkai iš pašto de- 
partmento Washingtone įsa
kė New Yorko pašto virši
ninkams leisti “Daily Wor- 
keriui” naudotis antros kla
sės pašto teisėmis siuntinė- 
jant specialius numerius.

paprastas 
reiškinys, 
per audrą 
tiršti debesys. Iš jų pasi
pylė dumbluotas lietus, kurs 
apdengė dumblo sluogsniu 
namus, automobilius ir Ki
tus daiktus. Meteorologinės 
stoties direktorius aiškina 
ta reiškinį tuo, kad tą dum
blą atnešę iš Tasmanijos jū- Tvirtas 100 Metų žmogus 
ros nesenai buvę ei Uloniški 
vėjai. Panašus reiškinys 
buvo pastebėtas 1903 metais.

Kiek Daktarų Lietuvoj
Kaunas.— Visoj Lietuvoj 

yra 488 gydytojai (Latvijoj
— 1,216 gydytojų), dantų 
gydytojų ir dantistų — 273 
(Latvijoj — 559), veterina
rijos gydytojų — 76 (Lat.
— 92), farmacijos magistrų
— 1, (Lat.— 20). provizo
rių — 290 (Lat. 388), pro
vizorių padėjėjų — 448 (L.
— 580). Lietuvoj yra 306 
aptiekus. Latvijoj — 399.

Washington

šiaulėnai, Šiaulių apskr.— 
Šiaulaičių k. yra žmogus 
apie 100-tą metų Fabijonas 
Bačiulis, kuris turi apie pu-! 
sę ha žemės ir, neturėda
mas savo arklio, pats su ro
gutėmis išveža mėšlą, susi
veža su šliūžėmis javus ir 
šieną ir pats vienas išsiku- ’ 
lia spragilais. Be to, senu
kas daug pasakų žino ir 
mėgsta pasakoti.

Norą Gimdyti Berniukus 
ar Mergaites

VARŠAVA. — Lenkijos 
gydytojas Stočka, turįs 9 
sūnus ir neturįs nė vienos 
dukters ilgą laiką tyrinėjo 
panašaus reiškinio priežas
tis. Pagaliau jis dabar pra- 

v — • 1 • 1 1 1nešė vyriausybei, kad sura
dęs būdą, kuriuo pagal no
rą galės gimdyti berniukus, 
ar mergaites. Stočka prašo 
vyriausybės duoti jam gali
mumo plačiai išmėginti savo 
naują išradimą.

gina Narius Smarkiau 
Darbuotis

I

Šeši Broliai Kapitalistai Au
tojo $100,000 Hooverio 

Vajui
NEW YORK.— šeši iš 

stambiausių šerininkų Gene
ral Motors Korporacijos 

Centralinis.Pildomasis Ko-Į.^?v^ $100,000JHooverm rin- 
mitetas išleido pareiškimą, i k^mų kampanijai. Patai pa
jam e ragina Partijos na- sk^.e. republikonų rytinių 
rius smarkiau padirbėti rin-iyaks^^ lzcknin"
kimu kampanijoj, kuomet;kas Jeremiah Milbank, 
kampanija jau eina prie pa-1. 
baigos. Pareiškimas sako:'kl?ker, 

“Tik kelios dienos beliko ! William ^A.
iki rinkimu dienos.

“Kiekvienas mūsų Parti
jos narys turi padidinti sa
vo veikimą dešimteriopai. |

QUEBEC, Kanada.— Ro- 
dolphe Petrin, 14 metų am
žiaus 
tapo

, ant
i savo

vaikas, '
nuteistas kalėj iman 

20 metų už nužudymą 
tėvo trys savaitės at-

Partija turi įleidus šaknis 
darbininkų kląsės masėse.

DEMOKRATAS POLITIKIERIUS DAVE 
SOCIALISTAMS $50,000 KOVAI PRIEŠ

KAIRIUOSIUS DARBININKUS U,

|skelbė republikonų rytinių 
j valstijų kampanijos iždiniu- 
• 1 t- • i -n fr • i i i

Jie yra broliai: Fred J. 
Charles T. Fisher, 

. Fisher, Law
rence P. Fisher, Edward F. 
Fisher ir Alfred J. Fisher. 
Jie savo laiške linki geriau- 

I siu pasisekimų republiko-

Ką darbininkai i
, kuris ap

verstas kapitalistų pini
gais? Bet vis tiek atsiras•i i i • • vaCLj kJ 11 i. A111Y (4 AXACAOk^O 11 IClDvDU* <"">

penKtaaienj Meg turimg įrodyti, kad A- daug tokių tamsuolių, kurie

tėvas buvo farmerys. 
savaitės atgal jis su 
tėvu važiavo arklių 

Važiuodamas susi-

p Trys
savo
vežimu.
pyko ir užmušė tėvą bonka. 
Parvežęs negyvą tėvą sakė, 
kad arklys spyrė jam į gal
vą ir užmušė. Bet paskui 
tapo išaiškinta, kad jis nu
žudė tėvą.

merikos imperializmui yra: 
skelbiama kova. Mes turi
me įrodyti, kad šioj šalyj y- 
ra darbininkė klasės politi
nė išraiška.į Mes turime 
įrodyti, kad Jyra pors vie
nas tvirtas balsas prieš im
perialistinį karą. Mes turi
me įrodyti, kad yra darbi
ninkų klasėš politinė parti
ja, vedanti proletarinę ko
vą be jokio kompromiso.”

balsuos už ji.

Schwabas Pranašauja “Pros
perity” Visoms Pramonėms

Aukoto jum Yra Gub. Smitho Sėbras Lehman, Bankierius j 
ir Demokratų Kandidatas j Leitenantus-Gubernatorius ,
NEW YORK.— Pulkinin

kas Herbert H. Lehman, 
bankierius ir demokratų 
kandidatas į leitenanto-gu- 
bernatoriaus vietą New 
Yorko valstijoj, geriausias 
gub. Smitho sėbras, paau
kojo $50,000 į socialistų ly- 

į derių $100,000 fondą naudo-
li t’l' International Ladies 

kld Amerikoj" KomunTstų tis iš Hooverio, Lt I Garment Workers Unijos

mated Clothing Workers 
Unija per savo banką.

Schlesinger, vienas iš re
akcinių vadų garmentiečių 
unijoj, reikalavo Hillquito, 
socialistų vado, ir A. Caha- 
no, “Forwardo” redakto
riaus paramos sukėlimui 
$100,000 kovai prieš gar
mentiečių unijos narius, ko
vojančius už tikrą uniją. 
Jis jiems nurodė, kad jie be 
to fondo negalės vesti ata
kos prieš kovojančius darbi* 
ninku s. Ir tas fondas tapo 
sukeltas, nepaisant, kad so
cialistų .vadai turėjo pas 
Tammany Hali (demokratų 
saiką) gauti pusę to fondo 
pinigų. .

Kad gavus paramos nuo 
Tammany Jlall kapitalistų 
politikierių, socialistų vadai 
nepaisė, kad reikės paauko
ti balsus savo pasekėjų de
mokratų politikieriams. So
cialistų tikslas buvo gauti 
pinigų* kad ir iš kažin kur, 
vedimui kovos prieš kairįjį 
darbininkų sparną adatos. 
prafftbhėj. Jiė' slaptai derė
josi su kapitalistais. ..į; r

Šitas faktas parodo, kad 
Amerikos Socialistų Partija 
taip šmugeliška, kaip ir pur- 

ir viniaUsias Tammany Hall 
tiek pat paaukojo Amalga- politikierius.

socialistinių vadų kovai 
prieš kairiuosius darbinin
kus.

Apie tai tapo sužinota tik 
pereitą penktadienį.

Tie pinigai jau tapo su
naudoti reakcionierių kovoj 
prieš darbininkus.

Šitoj pardavystėj, šitam 
suokalbyj prieš darbininkus 
yra įvelti: Benjamin Schle
singer, socialistų žydų dien
raštis “Forward,” socialisti
niai vadai iš Amalgameitų 
Unijos, lyderiai Socialistų 
Partijos . mašinos ir pulki
ninkas Lehman, kuris sutei
kė^ stambią auką dešiniojo 
'sparno’ mašinai Tnterhatio-'' 
nal Ladies Garment Work
ers Unijoj.

Į tą $100,000 fondą paau
kojo $25,000 žydų socialistų 
dienraštis “Forward”

NEW YORK.— Charles 
M. Schwabas, pirmininkas 
Bethlehem Plieno Korpora
cijos, čia kalbėdamas penk
tadienį kapitalistų mitinge, 
Commodore viešbuty, parei
škė, kad didysis biznis nebi
jo kas laimės rinkimus: rc- 

kę riaį ^-ąr . Kdęnip k rątąt 
ooveriš*ar Smithas bus 

išrinktas prezidentu, bile 
vienas iš jų gerai tarnaus 
kapitalistams, sako multi- 
milionierius Schwab. Taipgi 
jis pranašavo “prosperity” 
(“gerus laikus”) visoms 
pramonėms. Jis sakė, kad 
abelnai šiuo tarpu plieno 
pramonė dirba ant 90 nuo- 

O tai esą “gerų lai-

Badas Lietuvoj

Lietuvos Ūkininkams Blogai

ant

Nužudė 19 MaištininkųBus

bendrai planuoti su imperia- ku v’ada jforberto Lopez.'
linT-vmii vrn Inrvrni n o 4-n 4-r\ v m <■ o   . ... - . - _ _ *

Kiek Žmonių Pasauly
Balsavimo Klastos Clevelande

VI
ūkio trobesius.

Scranton, Pa
1

Komitetas.

$,.*i

Fosterio Prakalbos 
Trečiadienį

Mexico City.— Meksikos 
kareiviai nužudė 19 maišti
ninkų, jų tarpe ir maistiniu-
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8,000,000 Balsuotojų
Daugiau šiemet

Rengia Zeppeliną Kelionei 
Per Atlantiką

Londonas. — Pranešama, 
kad Rumunijoj gelžkelio ne
laimėj žuvusių skaičius pa
siekė 60.

Sekantį trečiadienį, spalių 
31 d., Labor Temple svetai
nėj, 125 Franklin Ave., kal
bės W. Z. Fosteris, komuni
stų kandidatas į preziden-

. . . išimčių. C
daugiau, negu 1924 metais.. ku” ženklas.

4

________ i —---------
Washington. —Preziden- Lietuvoj prasideda badas 

tas Coolidge žada vykti į sa- (del nederliaus). .Nuo bado 
vo tėviškę Northampton, daugiausia kenčia kaimo 
Mass., balsuoti rinkimu die- z v
no j.

Komunistų Rinkimų Kam
panijos Fondas Kovai 

Prieš Terorą
Greitosios užduotys, ku

rias visi Partijos nariai 
turi atlikti:

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

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

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

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

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

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

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

kaimo 
darbininkai ir biednuomenė. 
^Buožės atstato darbininkus, 
kaimo- biednuomenė negau
na darbo. O tuo tarpu kai
nos duonai auga. Buožės 
slepia savo duoną, o speku
liantai spekuliuoja. Jie 

■ džiaugiasi, kad iš darbo 
Į žmonių nelaimių galės ge
rai pelnyt. Negeresnė pa
dėtis ir aplamai mažažemių. 
Savo duonos neužtenka, 
daugely vietų neužteks net 
sėklai, pinigų, kad nusipirkt 
duonos ir sėklos irgi nėra, 
fašistų gi valdžia po seno
vei lupa visokius mokesčius.

Kuomet miesto ir kaimo 
biednuomenei badas žiūri į 
akis, fašistų vadai karinin
kai, ministerial ir pats pre
zidentas Smetona kelia puo- 

itas, girtuokliauja, paleistu
vauja ir zpasigėrę šaudosi. 
Pinigų puotoms, visokioms 
iškilmėms , buožių rėmimui 
fašistai turi, o sušelpt mie
sto ir kaimo biednuomenę, 
kad. ji turėtų duonos ir sėk
los, tam lėšų fašistu valdžia 
netur, Netur, nes ji buožių, 
dvarininktj ir buržujų val
džia.

“Kareivių Tiesa”

Greitu laiku Tautu Sąjun
ga išleidžia statistikos da
vinius. kurie rodo, kad 1913 
m. visame pasauly buvo
l, 808 milionai žmonių: 1926
m. — 1,932 mil. Daugiausia 
žmonių yra Azijoje — 1026 
mil., Europoje — 514 mil., 
Amerikoje — 232 mil., Af- 
rikoie — 146 mil., ir Aus
tralijoje su Okeanija — 9 
mil. Žmonių prieauglys Azi
joje esąs daug didesnis, ne
gu Europoje. Chinai turi 
450 mil., t. y., tik 64 milio- 
nais mažiau, negu visa Eu
ropa.

Naujas Metalas Pergali Gra 
vitaciją—Nepuola Žemyn

Padidėjo Registrant!} Skai
čius NewVttrko Valstijoj

LONDON. — Čia gauta 
pranešimas iš West Hartle
pool, kad R. H. Tate, jaunas 
mokslininkas, suradęs būdą 
kaip apeiti gravitacijos įsta
tymą — žemės traukimą 
daiktų prie savęs.

Sakoma, slaptam bandyme 
laboratorijoj jis iškėlė tam 
tikro metalo šmotą ir palei
do jį ore, ir tas metalas lai
kėsi ore, prie nieko nepri
jungtas; kabojo ore, lyg bū
tų pakabintas. Tas- naujas 
metalas atrodo, kaip alumi
nas.

“Aš tikrai suradau naują 
spėką,” sako Tate. “Panai
kinant gravitaciją iš meta
lo, kurį aš naudoju, kurio 
sudėtis iki šiol nebuvo žino
ma, aš atidariau naujas gali
mybes. Tarp jų yra kon
troliavimas orlaivių nuo že
mės.”

Washington.— Aprokuo- 
jama, kad prezidentiniuose 
rinkimuose šiais metais da
lyvaus balsavime apie 37,- 
000,000 piliečių. Išvedimas 
daroma, kad šiais metais 
balsuotojų skaičius bus di
desnis 8,000,000 už 1924 me
tų balsuotojų skaičių.

Lakehurst, N. J.— Vokie
čiai rengiasi atgal lėkti 
Grafu Zeppelin per Atlanti
ką. Rengiasi išlėkti šį pir
madienį, jeigu bus geras 
oras.

NEW YORK.— Viso užsi- 
registravo balsuotojų New 
Yorko valstijoj, apart New 
Yorko miesto, 2,841,683. Čia 
dar neįskaitoma registran- 
tai iš Hamilton pavieto, kur 
manoma bus viso anie 3,000.

Šiais metais užsiregistra
vo balsuoti 456,006 piliečiai Vokietijos Valdžia Pri

ima Reparacijų Planą
Suareštavo Patersone 

25 Pikietuotojus
Susekta Didelė Vagių Organi

zacija Lietuvoj
KAUNAS.— Nesenai do- 

licijos tapo susekta didelė 
vagių gauja. Gaujos svar
besni dalyviai: Kazys Kar
pavičius. Jurgis Žemaitis, 
Juozas Mikulskis. Kazvs Ra- 
guckis. Ona Mientaitė ir 
Marė Grinkevičienė. Vagi
liai veikė Garliavos. Antana- 
vo, Pakuonio. Gudelių ir kt. 
valsčiuose. Dalis gaujos 
veikdavo Kaune. Įsilaužti j 
namus turėjo tam tikrų 
įrankiu ir ginklų. Įrankius 
ir ginklus ■ slėpdavo žemėj 
prie radio stoties Jesies kai
mo laukuose. Vogtus daik
tus pardavinėdavo Kaune ir 
kitur.

Garliavos valsč. prie miš
ko turėjo išnuomoję nameli, 
kuriame susirinkdavo pasi
tarti, pasidalyti grobiu ir 
nustatyti planus tolesniems 
“žygiams.” Policijai pavyko 
visus minėtus asmenis su
laikyti. Jie padėti kalėji
mam Byla perduota Kauno 
apygardos teismo valstybės 
gynėjui.

Remiblikomi Rinkimu Fondas 
Pasiekė Virš $4,000.000
WASHINGTON.— Repu- 

blikonų Nacionalio Komite
to iždininkas paskelbė, kad 
iki šiol jau surinkta repub- 
likonu rinkimų kampanijai 
viso $4,141,080.

BERLYNAS. — Vokieti
jos valdžia nutarė bendrai 
darbuotis su sąjungininkais 
išdirbime plano del sudary
mo tam tikros savistovios 
komisijos iš ekspertų suda
rymui galutino ir pilno išri
šimo reparacijų klausimo: 
kaip ir kokiu būdu Vokieti
ja turi atmokėti sąjunginin
kams už karo nuostolius,

ŠIAULĖNAI, Šiaulių aps. 
— Delei šių metų neder
liaus ir lietingo oro ūkinin
kai, numatydami pašarų 
stoka ir nebesitikėdami va
sarojaus suvalyti nors naša- 
rui, vedžioja gyvulius iš tur
gaus i turgų parduoti, bet 
jų niekas neperka nei už 
trečia dali kainos. Šeduvoj i
ketvirtadieniais didžiausis kaip ilgai turi mokėti ir tt. 
jomarkas. Už gerą karvę 
moka iki 200 lit., o arkliai 
II rūšies visi viena kaina ir 
už juos moka tik 55 litus.

Ūkininkai. žada rašyti 
prašymą, kad valdžia nuo 
mokesčių atleistu. Daug 
ūkininkų reikalingi pašaipu, 
be kurių jokiu būdu negalės 
pragyventi.

CLEVELAND, O.—Spe
ciale grand džiurė, kuri ty
rinėjo suktybę nominaci- 
niuose rinkimuose, įvyku
siuose rugpjūčio 14 d., penk
tadienį rekomendavo pra
šalinti pirma rinkimų Cuya
hoga pavieto Rinkimų Tary
bą ir jos darbininkus, iš
skyrus tik vieną narį. Tary
bą ir jos darbininkai kalti
nami balsavimų suktybėj.

Clevelande, kaip ir kitur, 
yra didelė balsavimo • sukty
bė.

Vokietijos valdžia yra 
rankose socialdemokratų. 
Lyderiai Socialdemokratų 
Partijos užima svarbiausias 
vietas ministerijoj. Socialis
tiniai ministerial nutarė

PATERSON, N. J.—Penk
tadienį policija suareštavo 
25 streikierius, pikietuojan- 
čius prie Splendid Silk Kom
panijos dirbtuvės 
Rample Avė.

Suareštuoti policijos teis
me aiškino, kad jie turi tei
sę pikietuoti. Teisėjas Joel- 
son juos išteisino, pareikš
damas, kad jie nelaužo įsta?. 
tymo pikietuodami.

Nemažai darbdavių jau 
sutinka išpildyti streikierių 
reikalaivmus.

listinių valstybių atstovais, 
kaip dar labiau pavergti Vo
kietijos darbininkus, kad jie 
galėtų sukrauti turtus, iš 
kurių būtu atlyginta už im
perialistinio’ karo nuosto
lius.

Kancleris Mueller ir Herr 
Hilferding, finansų ministe- 
ris (abu socialdemokratų ly
deriai) paaiškino kitiems 
ministeriams apie raportą 
Parker Gilbert, generalio 
imperialistų agento iškolek- 
tavimui kontribucijų^ nuo 
Vokietijos. Gilbert nesenai 
tarėsi su Anglijos, Franci
jos ir Belgijos valdžiomis 
reparacijų plano išdirbimo 
klausime. Gilbert yra ame- tus. Pradžia 7 vai. vakaro, 
rikonas. * Komitetas.

Pirma to maištininkai buvo 
užpuolę La Punta ūkį ir nu
žudė dešimts bulių, vertės 
apie $5,000, atsisakius ūkio 
savininkams duoti jiems pL 
nigų. Jie taipgi uždegė 
sus
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Kas Gina Lietuvos Nepriklausomybę?

Komu n is-

WILKES-BARRE, PA

Kada

Lie- 
gint

ant 
kliudė

vie-
Vo-

nesa 
sąlygomis 
prie Len-

mėjimas kare su Sovietų Ru- 
Tai**komu- sŪa> tai kartu ir Lietuvos pra-»18.00Per year

RACIONALIZACIJA IR DARBININKAI
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Kaip Amerikos, taip ir kitų 
šalių kapitalistai vykdo raciona
lizaciją prieš darbininkus.

Kas gi yra ta kapitalistinė 
racionalizacija? Tai yra vadi
namas “protingas,” moksliškas 
pramonės ir kitokio biznio per
tvarkymas. Įvedama naujos 
bei patobulintos mašinos, sku- 

; biau dirbančios ir taip įtaisytos, 
kad vienas darbininkas galėtų 
valdyti didesnį skaičių mašinų. 
Senosios mašinos taip sustato
ma ir pritaikoma, kad darbinin
kas neturėtų daryt nei vieno 
bergždžio pasijudinimo laike 
darbo j kad jam neprisieitų pa
daryt Jokio netikslaus žingsnio; 
kad jd visa domė ir visa spėka 
būtų įkinkyta neatlaidžiam dar
bui. -Racionalizacija reiškiasi 
ir darlbo mokesnio kapojime, ir 
taupyme medžiagų, ir' garinės 
bei elektrinės pajėgos, ir tt. 
Prie kapitalistinės racionaliza
cijos priklauso ir daugelis kitų 
dalykų. Didieji trustai bei 
kompąnijos, pav., apskaito, kiek 
aplamai galės per tam tikrą lai
ką išparduot savo dirbinių; ir

< jšankslo bendrai nustato, po’ 
kiek dienų į savaitę turės dirb
ti tūlas skaičius darbininkų 
prie tam tikrų mašinų vienose 
bei kitose įmonėse. 

• • (

Vardan racionalizacijos taipgi 
nuolat’ eina bandymų bandymai, 
kiek ir kokių reikalingų judėji
mų, laike darbo, gali darbinin
kas padaryt per minutę ar va
landą; kiek ir kokių darbo da
lių jis gali atlikti trumpiausiu 
laiku. Taip mažb-pama-žu ir si
jojama laukan iš dirbtuvių tie^ 
kurių nervai, akys, rankos bei 
muskulai nėra tokie greiti.

Kaip Racionalizacija Palie
čia Darbininką

Kad ;General Motors (auto
mobilių) Korporacija ir Stand- 

•ard Oil Kompanija atleidinėja 
iš darbo rankpelnius, sulauku
sius 40 metų amžiaus, ir jų vie
ton pastato jaunesnius, čia ‘irgi 
bus viena iš kapitalistinės ra
cionalizacijos punktų.

Net streiko laiką įvairūs fab
rikantai išnaudoja racionalizaci
jos tikslais. Taip antai, kuo
met New Bedforde, Mass., su-Jvįenyįas spėkas kapitalistų, fa- 
streikavo apie 30,000 audimo Cistinės valdžios ir social-žval- 
vėrpimo darbininkų, atsakyda- ' gybininkų. Kiek kartų socialis- 
nii į paskelbimą uždarbio nu- kiniai vadai-mekleriai bandė pa
mušimo dar dešimtu procentu, į krikdyt, sudemoralizuot streiką, 
ir kompanijos negalėjo su}—tas užsimojimas Jiems nepa- 
streiklaužiais varyti darbo, — 
tai tą laiką jos panaudojo įve
dimui į savo dirbtuves augštes- 
nio / racionalizacijos laipsnio;

’ dirbtuvių mašineriją taip per
tvarkė, jog kur pirm streiko 

/ vienas verpėjas dirbo dvylika 
varpsčių, tai po streikui (kurį 
pardavė Darbo Federacijos or
ganizatorius Batty ir socialis
tai) .varpsčių skaičius verpėjui 
padidinta iki dvidešimt keturių.

Amerikos angliakasyklose ra- 
* cionalizačija privedė prie to, 

kad dairbymetės laikais ir tai 
I huolat bę darbo turi bastytis 
[ apie 250Į0b0 mainierių. Kapita- 
į listai saįo, kad “perdaug” pri

visę angįiąkasių; Lewis, parda- 
į vikas prezidentas buvusios 
J Jungtinės įMainierių Unijos, pri- 
fe taria kapitalistams, kad tas

APŽVALGA būtų prasižengimas prieš jį 
patį bei prieš žmoniją, jeigu 
jam rimtai patarta nors do
lerį kitą praleisti apšvie-

žymiu dalim prieš racionali
zaciją” kilo New Bedfordo ir 
Fall River audėjų streikai; 
prieš ją eina ir dabartinis Pas- 
saico streikas; kyla streikinis 
ūpas ir kitose pramonės srityse.

Atsakymui į kapitalistinę ra
cionalizaciją ir prieš jos prita
rėjus, tokius kaip Lewis, Green 
ir kompanija, įsikūrė nauja Na- 
cionalė Mainierių Unija ir Na- 
cionalė Audimo Pramonės Uni
ja. Tokio pobūdžio unija ku
riasi ir drabužių siuvimo indus
trijos įvairiose šakose, darbi
ninkų kovoms šiose ir kitose 
darbo srityse vadovauja ir ją
sias organizuoja visų pirma ko
munistai ir jų pritarėjai, kai
riojo sparno darbininkai.

Smetonos Valdžia ir 
Vilnius.

“Lietuvos Aido” Nr. 204 
straipsnyje “Kelias į Vil
nių” fašistai apznaimina sa
vo “filozofiją” apie Vilniaus 
atvadavimą. Iš tos “filozo- 
fijos” išeina tas, kad jeigu 
pildysis taip, kaip fašistai 
pranašauja, tai Lietuva Vil
nių matys taip, kaip Smeto
na savo ausis.

Visų pirma Smetona išba
ra tuos, kurie nekantrauja 
delei Vilniaus. Girdi:

Aštuoneri metai tautų isto
rijoj, tautų gyvenime yra la
bai trumpas laikas. Airiai 
laisvę atgavo tik po 700 metų, 
seibai, bulgarai kovojo' už lai
svę arti šimto metų...
Vadinasi, tie, kurie šian

dien sako, “mes be Vilniaus 
nenurimsime,” turės nurim
ti dar nuo šimto iki 700 me-

1926 metais geruoju pavedė 
kraštą žvėriškiems fašisti
niams barbarams, kurie bai
gia naikinti ir tą kultūrą, 
kokia dar pirmiau buvo.

tai?
Sakys 

tai būtų 
laisvės.”

kas nors:
varžymas

• <
Geltonieji Vadai — Racio

nalizacijos Pritarėjai
Kuomet Greenai, Lewisai ir 

I socialistai Schlesingeriai, Sig- 
manai ir kiti skelbia bendradar
biavimą su .fabrikantais, pos
muoja apie bendruosius darbi- 

jninko ir kapitalisto reikalus; 
'(kuomet jie skatina darbininkus 
'daugiau pelnų padaryt fabri
kantams ir pasitikėt iš samdy
tojų geraširdystės vieno kito 
lyčno trupinio, — tai komunis
tai ir jų šalininkai šaukia dar
bininkus į kovos kelią, organi
zuoja juos, ir mobilizuoja į ba
taliją prieš naujovinę, “raciona
lizuotą” vergiją. Kad tuo bū
du laipsniškai kairėja Ameri
kos darbininkų judėjimas, tą 
faktą pabrėžia ir Maskvos 
“Pravda” (sp. 11 d.), kuri yra 
labai atsargi ir kuri nepripažįs- 
ia nuopelnų ten, kur jų nėra.'

Kaip jau minėta, racionaliza
ciją vykdo ir kitų šalių kapita

listai, prieš kuriuos kyla vis 
naujos masinės darbininkų ko
vos.

Nebesiseka ne Meluoti.
Lietuvos liaudininkai taip 

nusmuko nuo koto bekelia- 
klupčiodami prieš Smetoną, 
jog nebepajėgia ne galo me
lo paslėpti. “Liet. 'Žinios” 
Nr. 224 štai ką sapalioja 
apie Sovietų Respubliką:

Oficialiniais SSSR daviniais 
komunistinė spauda turi labai 
didelį tiražą, bet čia vyriausią 
vaidmenį vaidina tas, kad įs
taigos ir atskiri žmonės yra 
verčiami išsirašinėti komunis
tinius laikraščius. Kaimo gy
ventojams dažniausiai įsakoma 
daryti susirinkimus valsčiuje 
ir skaityti laikraščius. Dikta
tūros oficiozų prenumeravimas 
pasidarė kaž kokiu nauju mo
kesniu. Kas neišrašo, arba 
neskaito komunistinio laikraš
čio, tas laikomas neištikimu.

Tai grynas melas, Sovie
tų valdžia po prievarta nie
kam neužrašinėja komunis-

Toliau “Liet. Aidas” trau
kia:

Nereikia save apgaudinėti, 
Vilniaus atvadavimas — tai il
gas, sunkus, painus darbas, 
darbas visos tautos sujungtų tų laikraščius, 
ir įtemptų pajėgų.
Tai kokia išeitis? Smeto

na greitai atsako: “Tauti^ 
tiktai privalo bū(i pasiryžu
si sekti savo vadovybę ir ei
ti paskui ją ten, kur ji ves.”

Tik aklai sekite kruvinąjį 
Smetoną, tai viskas bus ge
rai. Tuomet tie septyni 
šimtai metu nenusibos.

Lenkų Audėjų Kova
Lodzėje ir .kituose Lenkijos 

miestuose šiuo laiku eina did
vyriškas streikas 100,000 audė
jų ir verpėjų, kuriems vadovau
ja Komunistų Partija; ir sklei
džiasi visuotino streiko obalsis. 
Šimta-tūkstantinė streikierių 
armija drąsiai stoja prieš su

vyko. Streikieriuose ir jiems 
pritariančiose darbininkų mi
niose vis giliau prigyja obalsiai 
kovos prieš fašizmą, kartu su 
obalsiais, reikalaujančiais ap
gint Sovietus nuo gręsiančio ka
riško užpuolimo iš Lenkijos im
perialistų puses..

I 1

Francūzų ir Vokiečių 
Streikai .

Šiaurinėje Francijoje eina 
įtūžusi kova dėsetkų tūkstančių 
audimo' Įpęamonėš darbiniąkų/ 
Socialistai-retįrrnistai darbubja-' 
si išvien sU fabrikantais, steng
damiesi prigaut darbininkus 
ir sulaužyt jų streiką. Bet tik 
mažesnėse vietose tatai pavyko 
social-pardavikams; didžiuosiuo
se pramonės centruose kovotojai

B bertainis rniliono anglies kasėjų vadovybėje komunistų laikosi, 
& turi nešdintis iš kasyklų sričių 
I ir kur kitur jieškoti sau užsi- 
į ėmimo./O Rockefelleriai ap- 
| reiškia, kaip kokią “geradarys- 

« tę,” kad tam tikrą dalį dabar 
B dirbančių mainierių reikia pa- 

leist iš darbo; įvest tobulesnes

venįmą likusiems kasyklų ver
gams. Tuo pačiu laiku apie su
trumpinimą darbo valandų ka- 

I' pitalistirįjai geradariai ir jų pa- 
I kalikai Lewisai nei kalbos nesi- 
L leidžia. Darbo laikas abelnai il- 
I. ginama, o darbo mokesnis maži- 
b narna

kaip mūras.
šiaurinėje Vokietijoje eina 

streikas 50,000 laivastačių, va
dovaujamas Vokiečių Komunis
tų Partijos. Streikieriai nepasi
duoda mikliems socialdemokra
tų liežuvėliams, šaukiantiems 

bendradarbiavimo su bo-

Nelabai senai fašistai gie
dojo, kad jie ant balto žir
go su ginklu rankoje įjosią į 
Vilnių. Baisiai triukšmingai 
jie tuomet kalbėjo. Atrodo, 
kad pas juos drąsos randasi 
daugiau, negu p^same riko-: 
nišką kalakutą. Dabar už
šalo tas baisus karštis ir jų 
“Liet. Aidas” jau aiduoja:

Pagaliau nepamirškime dar 
vieno. Vilnius ir Vilnija nėra 
tai koks negyvas daiktas. Tai 
teritorija, kur gyvena žmonės

Pagaliaus, jeigu ir būtų 
daroma spaudimo skaityti 
nors po vieną laikraštį kiek
vienam, ar tuo jau turėtų 
pasipiktinti ponai liaudinin
kai? Juk laikraščių skaity
mas yra apšvieta. Ir jei, 
daleiskime, tamsus valstietis 
bei darbininkas su mielu no
ru praleidžia kelius dolerius 
bei rublius išsigėrimui ir už- 
sinuodijimui, tai koks čia

“A, bet 
asmens 

Taip, varžymas, 
bet kuomet žmogus per sa
vo tamsumą trukdo socialis
tinės kūrybos darbą ir ken
kia kitiems darbininkams 
ir valstiečiams, tai toks 
“varžymas” laisves pasida
ro būtinai reikalingas. Da
leiskime, šeimynoj kilo už
krečiama liga. Tamsus gas- 
padorius neprisileidžia dak
taro. 'Grūmoja pavojus vi
sai apielinkei. Aiškus daly
kas, kad niekas nepaisys to
kio tamsuolio “laisvės” ir 
privers įsileisti gydytoją. 
Arba, daleiskime, tamsus 
žmogus sukėlė triukšmą, nu
skriaudė kitus, primušė ką 
nors. Ar tai būtų prasižen
gimas, - jeigu, vietoj pūdyti 
jį kalėjime kelius mėnesius, 
jam būtų uždėta bausmė 
kelius mėnesius lankyti va
karinę mokyklą ir paskui 
užsiprenumeruoti laikraštį ?

Matote, principe vertimas 
skaityti laikraščius bei kny
gas nėra jokiu prasižengi
mu. Tačiaus net ir šituo 
klausimu Sovietų valdžia ne
naudoja prievartos prieš at
silikusius valstiečius. Jinai 
agitacijos ir propagandos 
keliu, per susirinkimus ir 
prakalbas, stengiasi įtikinti 
juos, kad reikia skaityti 
laikraščius, kad to iš jų rei
kalauja jų pačių labas, jų 
pačių skaistesnis rytojus. 
Tą patvirtins kiekvienas są
žiniškas žmogus, kuris yra 
aplankęs Sovietų Respubli
ką.

ros (seimai)’WrtarS Reika
laut 'rastumo liudijimo iš 
balsuotojų/' Rastumo liudi
jimai parodo, ąr balsuotojas 
moka' skaityti* ir gali rašyti.

kalba. Sekamos val-Įni 
(Matote,’tik dabar Smetona stijos įvede “rastumo egza- 

įuj gyvena. minus”: Alabama, Arizona, 
Sunku! {jaiifornia, Colbrado, Con

necticut, Delaware, Georgia,

sužinojo, kad
žmonės.— “L.
bus mums Vilnių atgauti jr

dar sunkiau jį išlaikyti, jei
mes nemokėsime tų žmonių pa- North Carolina, North Da- 
traukti, jei jie mūsų nenorės, fotą, Oklahoma, Oregon, 
O patraukti mes juos galėsime!South Carolina, . Virginia, 
tik tada, jei pas mus bus ge- 'Washington ir Wyoming.
ra tvarka, augsta kultūra, eko- v o
norminis pakilimas ir vienybė.
Štai, mūsų įsitikinimu, ir ke
lias į Vilnių...

O kur tas fašistų žirgas?
Kur tas . ginklų žvangčji- šyt savo vardą. New Yor- 
mas, kuriais jie žadėjo su- ko valstijoj mokyklų virši- 
pliekti lenkus? “Viskas pra- jninkai veda “raštumo egza- 
nnnlo ” tariant, vinnrr lipfn- mJvnw’i

Valstijų įstatymai sako, 
kad “rastumas” reiškia mo
kėjimą perskaityti dalį ša
lies konstitucijos ir pasira-

• j J I
.f South Carp,lino j žmogus 
’turi mokėt skaityti ir rašy-i 
ti, 'arba turi užsimokėti tak
aus už turtą nemažiaus $300 
vertės, pirm negu gali bal
suoti.

Virginia reikalauja, kad 
! naujas balsuotojas mokėtų 
skaityti arba suprasti kon
stituciją.

Maryland valstijoj reika
laujama tik paskaityti.

New Hampshire reikalau
ja paskaityti konstituciją ir 
parašyti bent vieną eilutę. ‘ 

Wyoming valstijos įstaty
mas reikalauja, kad bal
suotojas paskaitytų konsti
tuciją, jeigu tik fiziškai jis

Dabar Lietuvoj yra tik vie- ligovskiui, bet dar savo spau- 
na partija, kuriai rūpi ginti doj rašė, kad Lenkijos pralai- 
Lietuvą nuo Lenkijos imperia
listų užgrobimo. '__ ____
nistų partija. Kademų ir liau
dininkų partijos dar 1921 
met. buvo nutarusios priimt 
Hymanso projektą,, tai yra 
faktinai parduoti Lietuvą Len
kijai. Jie ir dabar iš esmės 
paturi tautininkų užsienio po
litiką, vedančią prie Lietuvos 
pardavimo Lenkijai. Social
demokratų partija mekleriuo- 
ja Pilsudskio Lenkijai, prade
dant nuo 1926 metų. 1927 
m. Plečkaitis ir kompanija at
virai nuėjo tarnaut Pilsuds
kiui. Tautininkai ilgiausiai 
nuduodavo Lenkijos priešus, 
—bet tik nuduodavo. Tikre
nybėj dar 1918—1919 metais 
jie padėjo Lenkijos agentams 
dirbt Lietuvoj ir darbuotis 
naudai Lietuvos prijungimo 
prie Lenkijos. Dabar visos 
šios partijos stovi už susitai
kymą su Lenkija, ir po prie
danga to susitaikymo 
tomis ar kitomis 
Lietuvos prijungimą 
kijos.

Kas link Lietuvos 
tų Partijos, ji visuomet buvo 
buržuazinės Lenkijos aršiau
sias priešas. Dar didesniu 
priešu liko fašistinei Lenkijai. 
1918 metų 31 gruodžio Vil
niuj, kada Pilsudskio legionai 
užgrobė miestą, komunistai at
kakliai priešinosi Lenkijos le
gionams, kad apgint Vilnių 
nuo grobikų. Mūšiai tęsėsi per 
visą dieną, ir sausio 1 d., 1919 
m., Lietuvos gi buržujų val
džia su savo “kariuomene” gė
dingai bėgo iš Vilniaus. Kai 
kurie ministerial atsidūrė net 
Vokietijoj. Maža to, Lietu
vos valdžia net jieškojo prie
glaudos pas Pilsudskį ir ren
gėsi persikelt į Gardiną, kad 
tenai Pilsudskis apgintų ją 
nuo bolševikų. 1919 metais 
balandžio 19—21 d. vėl bol
ševikai komunistai atkakliai 
priešinosi Pilsudskio » legio
nam, kada tie įsiveržė į Vil- 
niųį kad nuverst Lietuvos ko
munistų valdžią. Ne vienas 
komunistas, ne vienas nepar
tinis darbininkas tuomet pa
guldė savo galvą ant Vilniaus 
gatvių. O buržuazinė Lietu
vos kariuomenė ne tik nėjo 
Vilnių išvaduoti iš Lenkų ran
kų, bet dar padarė sutartį su 
Lenkijos kariuomenės vadovy
be,.kad bendru frontu eit prieš 
Sovietų Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos Raudonąją Armiją. 
1920 metais Sovietų Rusijos 
Raudonoji Armija išvijo Len
kijos okupantus iš Vilnijos ir 
paskui pavedė Vilnių Lietu
vai. Tame išvijime dalyvavo 
ir Lietuvos komunistai, ku
riems rūpėjo matyt vieton bur
žuazinės Lietuvos ir okupuo
tos Vilnijos sujungtą nepri
klausomą nuo imperialistų 
Sovietų Lietuvą. Buržuazinės 
Lietuvos valdžia ir tuo metu 
ne tik nepadėjo Raudonajai 
Armijai varyt lenkus okupan
tus iš Vilnijos, bet dar 
kiekvieno žingsnio 
Raudonąja! Armijai ir šaudė 
Lietuvos komunistus. 
1920 metų rudenį Želigovskis 
veržėsi į Lietuvą, tai buržua
zine Lietuva ne tik be pasi
priešinimo atidavė Vilnių že-

laimėjimas, ir siūlė Lenkijai 
sudaryti bendrą frontą prieš 
Sovietų Rusiją.

Jau tik iš šitų trumpų davi
nių mes matom, kad Lietuvos 
buržuazija ir buržuazinės par
tijos, kaip ir buržuazinė Lie
tuvos valdžia, visai nesirūpina 
tikru Lietuvos nepriklausomy
bės gynimu,o Vilnių Lenkijai 
užleisdavo ne tik be mūšių, 
bet dar eidavo prie bendro 
fronto su Lenkais-okupantais 
prieš Sovietų Rusiją ir Lietu
vos bolševikus-komunistus. Vi
soj praeity tikrais Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjais bu
vo vien komunistai ir tos dar
bo masės, kurios ėjo išvien su 
komunistais. Jie visi ne kar
tą liejo savo kraują Vilniaus 
gatvėse, mūšiuose su Lenkijos 
legionieriais. Tikrais kovoto
jais prieš Lenkijos okupaciją 
iš visų partijų buvo tik ko
munistų partija. Komunistų 
partija buvo (1918 m.) 
natinė kovotoja ir prieš 
kieti jos okupaciją.

Ir šiandien tikrai rūpi 
tuvos nepriklausomybę 
vien. Liet. Komunistų Partijai. 
Visos buržuazinės ir smulkiai- 
buržuazinės partijos tuo ar ki
tu būdu padeda Lenkijos im
perialistams Lietuvą pagrobt. 
liki 1919 metų padėdavo Vo- 
•kietijai Lietuvą laikyt savo 
rankose, o dabar padeda fa
šistų Lenkijai pagrobt. Tie
sa, komunistai rūpinasi ne 
buržuazinės Lietuvos nepri
klausomybe. Komunistams 
rūpi Sovietų Lietuva, kurioj 
valdžia priklausytų darbinin
kų ir valstiečių Sovietams. 
Komunistai ir šiandien, kada 
Lietuvoj viešpatauja fašistinė 
diktatūra, kviečia darbininkus, 
valstiečius ir kareivius gint 
Lietuvos nepriklausomybę nuo 
Lenkijos imperialistų, bet tą 
gynimą tampriai riša su kova 
prieš fašistų Lietuvos valdžią. 
Todėl komunįstai mokina tą* 
gynimą jungt su kova del Lie
tuvos fašistų diktatūros nuver
timo. Lietuva tikrai liks ne
priklausoma nuo visokių oku
pantų, kada Lietuvoj valdžią 
į savo rankas paims darbinin
kai ir valstiečiai, kada Lietu
va, greta Sovietų Lenkijos bus 
paskelbta Sovietų respublika.

Z. Angarietis.
27-VIII-’28.

(“Balsas”)

Ką Žino Reporteris

Kiek man teko sužinoti, tai 
neuždyką mano buvo rūpinta
si ir nemiegota kelios naktys. 
“Laisvės” vajininkai gerai dir
ba ir įvarys Šimaičiui ir Rei- 
kauskui nemažą rūpestį. Kuo
met pastarajam aš pareiškiau 
ypatiškai, kad wilkesbarrieciai 
su visomis apielinkėmis tau iš
pils kailį, tai jis atsakė labai 
drąsiai, kad wilkesbarriečių

Raštumo egzaminai nėra 
Šimkūs. Jeigu pilietis gali 
skaityti ir rašyti anglų kal
ba, tai neturės jokios bėdos 
išlaikyti egzaminą ir gauti 
“rastumo liudijimą,” ir jis 
galės balsuoti.

Jeigu nors sykį pirmiau 
pilietis balsavo, tai iš jo nė
ra reikalaujama jokio egza
mino.

puolė,” tariant vieno lietu-įminus” naujiems balsuoto- 
viško poeto žodžiais. Na, o Į jams paskirtose vietose ir 
-FnSJain LnUovn 1 prieš rinkimus, paprastai

lengva sužinoti, kokioj vie
toj tie egzaminai bus laiky
ti, nes paprastai laikomi vie
šose mokyklose.

Išlaikiusieji kvotimą gau
ną paliudijimą. Einant bal
suoti,* balsuptoias.su savim 
nusineša tąj lįpdiji^ią. Bet 
balsavimo, ,t Vietoj,. 1 piliečiui 
pirmą syk balsuojant, nuo 
jo gali reikalauti pasirašyti 
savo vardą registracijos 
knygoj. Jeigu negali pasi
rašyti, viršininkai manys, 
kad balsuotojas nemoka ra
šyti, nors ir turi “raštumo 
liudijimą.” Šitas reikalavi
mas nepaliečia tuos asmenis, 
kurie ačiū kokiam fiziškam 
nesveikumui negali rašyti 
bei skaityti.

Massachusetts . valstijos 
įstatymas reikalauja, kad 
naujas balsuotojas turi mo
kėti perskaityti konstituci
ją ir pasirašyti savo vardą.

Connecticut valstijos įsta
tymas reikalauja, kad nau
jas balsuotojas galėtų „skai
tyti konstitiiciją;1 ; ; -•

fašistų kultūra jau visam I 
svietui žinoma: ją puikiau
siai atžymi kartuvės ir Var
nių stovykla.

Beje; šitas fašistų “kelias 
į Vilnių” yra pasiskolintas 
nuo socialdemokratų. Pa
starieji nuo pat to laiko, 
kaįip bendrai su kitcųnįs bųij- 
žuazinėmis phrtijomp< 'p/a- 
gahe Vilnių Lenki jai, ' tvirti
no, kad tik “subytinę” len
kus kultūroje jie Vilnių at
vaduosią.' Bet jiems ta kul
tūra kelti taip sekėsi, jog

ro Amerikoj, Anglijoj, Frąnci- 
joj, Lenkijoj, Vokietijoj ir. ki
tose šalyse, beskelbdami klasių 
santaiką, besistengdami darbi
ninkams įpasakot, būk kapitalis
tinis vilkas gero velija proleta
rinei avian

Prieš kapitalistinę racionali
zaciją ir prieš jos skaudžius 
vaisius kova smarkės ir platės.- 
Kovotojų eilės daugėja; prole
tarinė banga kyla. Pats jau 
visapusis kapitalizmo gulimas 
ant 'darbininkų, pati racionali
zacija stumte stumia darbinin
kiją į panaujintas klasines, re-

Iš vienos pusės kapitalistinė 
racionalizacija,' su pagelba ku
rios kapitalistai stengiasi lupt 
darbininką iki gyvam kaului; iš 
kitos pusės, vis energingesni 
masiniai darbininkų pasiprieši
nimai, nepaisant social-pardavi- 
kų, kūric judošystės darbą va-1 vplfucines kovas.

Iškirpkite šią blanką ir su aukomis siųskite 
r nurodytu joje adresu

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

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

Contribution Blank
COMRADES,

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

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

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

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

• Jūs. galite pinigus siųsti paprastame konverte, 
prilipdžius dviejų centų štampą, ir pinigai mums

v Ateis lygiai taip, kaip kad ir registruotu laišku

•— -------------------------
visai nebijąs, tik bijąs vieno 
Šimaičio. Dabar pasirodo, kad 
ir wilkesbarrieciai gali nebijo
ti nei Reikausko, nei Šimaičio. 
Šiais metais wilkesbarrieciai 
sako, kad turi laimėti pirmą 
dovaną, tai ir laimės. O kad 
užtikrinus nepasidavimą, štai 
faktai, šiais metais dalyvau
ja dvi jaunuolės “Laisvės” va
juje, tai Dorothy Zdaniūtė ir 
Aldona Kaspariūtė. Jos shko: 
mes jokiu būdu nepasiduosime 
nei Šimaičiui, nei Reikauskui. 
Jos sako, kad tai vienas joms 
iš smagiausių ir geriausių 

'sportų. Pilnai tam pritariu, 
! nes ii* man tokis sportas labai 
patinka.

Drg. Moskevičius aną dieną 
i pridavė du skaitytoju. Tai 
I dar ne viskas, bus ir daugiau. 
I Ratys jau kelius “iššiptino” iš 
i Edwarsvilles ir dar daugiau 
būsią. Parsone Globičius irgi 
turįs kelius skaitytojus.

Kuomet Šimaitis pasikvietė 
veik visą Mass, valstiją, kad 
atlaikyti savo poziciją, tai jau 
būtų perdaug. Tat visi WH- 
kes-Barrių priemiesčiai turė
tų būti pilnai sū WilkesJSarre 
ir jie bus. Reporteris.

balsuptoias.su


MHR

edčlis, Spalių 29 d.,' 1928

RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS g

Demokratų partija už-
iki

už

—t
Tel., Stagg 5043 N.

NOTARY PUBLIC

$1,000 Tik už 60 Centų
I ‘ Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių*
S 11 ]*• V 1 • J “ J _•» 1 J

numirs

sektiną,

i'-----.------------------------------- j j ’ » uilk Jo paicn^nuų u jvcaojjcu

esame mirtinieji kapitaliz- |ko todėl mes būtinai turime ,• .r. 1 . IR

S

Kalvis Išradėjas

■*
S

rC- vergiją, už kapitalizmo nuver-

WORCESTER, MASS

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

1M» GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372

i

aikštėn iš- 
intrigas ir

amžino 
alginėje 
partija

parengimus remti.
Ščrininkas.

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

imperialist!- 
Mes turime įrody- 

narsus balsas, pa-

“pasekmingumo in-j 
žinovas, kaip įvest 

darbuose,

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

CENTRO PILDOMASAI KO
MITETAS AMER. DARBI
NINKŲ (KOMUNISTŲ)
PARTIJOS.

j SKAITYKIT IR PLATIN-
«• KIT “LAISVĘ”

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS
43 East 125th St., New York City

SKIM AS DARBININ-\ 
KOM UN 1ST Ų) PA RTI-1 
jentro pildomojo

KOMITETO

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir ' '
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

------------------------------------------

t

Darbininkai! Draugai!
Beliko tiktai keletas dienų 

rinkimų dienai. ’
Kiekvienas mūsų Partijos 

narys turi dešimteriopai pa- į 
^markint savo veikimą. Mes Į darbininkų 
turime su traukt didelį skaičių | vergijoje, 
komunistinių balsų, 
mę parodyt, jog ..... .
munistų Partija yra

I nai. Demokratų partija su di- 
! džiausiu pabrėžimu pareiškia, 
kad jinai laikosi to pačios pro- 

įgramos tokiais klausimais, kaip 
tarifas (muitai), blaivybe ir at
eivy bė. 
ginčija, kad yra toks dalykas, 
kaip “negrų klausimas.” Jinai j 
užima tokią pat poziciją, kaip ir į^rbininku

Vien tik Komunistų Partija 
tedrįsta eiti į “pastoviąsias 
pietines valstijas,“ nešdama 
ten savo programą, reikalau
jančią pilnos visuomeninės, 
politinės ir tautinės lygybės 
negrams, su obalsiu, reikalau
jančiu tautinio apsisprendimo 
juodukams, taip kad negrų 
masės turėtų teisę įkurt savo 
nepriklausomą valstybę, įsi- 
steigt savo valdžią pietinėse 
šios šalies 'valstijose, jeigu jos 
to panorėtų.

. Vien tik Komunistų Partija 
vadovauja streikinėms kovoms 

i mainierių, audimo ir adatos

lonijų lietuviams, rengiant 
koncertus, pakviesti ją dainuo
ti. Kas ją sykį išgirs dainuo
jant, visuomet norės girdėti.

Visiems solistams akompa
navo drg. J. Karsokienė, mūsų 
sena veikėja.

Paskutinis buvo Aido Cho
ras,, po vadovyste A. Stan
kaus; sudainavo porą daine
lių labai puikiai. Garbė pri
klauso mokytojui Stankui, kad 
jis chorą gerai išmokino dai
nuoti.

Šiuom 
susideda 
augusio 
sekančio
giasi sulošti operetę

/ Puslapis Trečias

CASTON ROPSEVICH

republikonai klausime 
laikymo

Demokratų
uoų. Mes turi-i užtikrina didįjį biznį, kad prie 
•• Amerikos Ko- ■ demokratų valdžios jis turėtų 

įleidusi visas dabartines savo teises — 
šaknis darbininkų klasės minio- pirmenybes ir monopolijas.
se. Mes turime įrodyt, kad šio- j P-s Hooveris, savo prakalbo
je šalyje yra kovingo pasiprie- i Je Ncw Yorke, Madison Square 
šinimo prieš viešpačius ameriki-1 Gardene, kaltino Al Smithą, būk 

Mes turime pastarasis turįs palinkimų prie 
valstybinio socializmo, šis kal
tinimas tai, žinoma, yra nesą
monė. Al Smithas yra bent 
tiek jau geras kapitalizmo tar
nas ir apgynėjas, kaip ir Her
bertas Hooveris ir Gaivinas 
Coolidge ’i us...

keltas prieš negru masių prie- j Amerikos Darbo Federacija 
spaudą. Mes turime įrodyti, j visa širdžia remia kapitalisti- 
kad yra darbininkų klasės poli-Įnius kandidatus. Pagarsėjusią 
tino partija, vedanti neatlai- 1 velionio Samuelio Gomperso
<žia proletariato klasės kova. : klasių sandarbininkavimo poli- 

Dabartinis paskutinis rinki- J tikąsu pritarimu skelbia visi 
mų kampanijos laipsnis parodo į kapitalistiniai politikieriai, kai- 
augščiausią čiukurą kapitalisti-• P° darbininkų klasei sektiną, 
nes demagogijos ir veidmainys- i pavyzdingą politiką.
tės^. Prezidentas Coolidge, ži-; Amerikos Socialistų Partija 
ii^has, kaipo prezidentas- į skelbia, savo “atgimimą,“ todėl 
strėiklaužis, pareiškė Frede-ikacj «ajnyS vieno iš turtingiau- 
rieksburge, kad * globoje mūsų!^ pasaulio žmonių,” jauniklis 
laisvų įstaigų ir prie progų ly-į Frederick Vanderbilt Fieldas 
gybės, turto pasiskirstymo klau-, įstojo į Socialistų Partijos eiles, 
simas pats savaime išsiriša, su- ■ Liberalai profesoriai ir gerai 
lig natūralinių tiesų. Jis yra . apmokami rašytojai remia so- 
užtenkamai nachališkas, kad pa-i cja]jsty kandidatų sąrašus, todėl 
reikšti, jog Jungtinių Valstijų ; kacj gocįalistų Partija 
rūmas nors dar ir nėra užbaig- ■ paskutinius 
tinai tobulas, tačiaus jokia 'ša-1 
lis lig šiol dar nėra turėjusi to
kios patogios gyvenimo vietos”:
(kaip Amerika).
Jlooveris, 

žpnierius,” 
*£ubotumo sistemą 
tvirtino: “Mes čia, Amerikoje, 
stovime arčiau to, kad pergalėt 
skurdą ir vargą, negu bile kuri 
kita šalis istorijoje.... Jei bus 
duota proga ir toliaus tęsti tą 

' politiką, kuri buvo vedama pa
staraisiais aštuoneriais metais, 
tai mes greitai, su dievo pagel- 
ba, pamatysime tą dieną, kad 
skurdas ir neturtas visiškai bus 
panaikintas šioje šalyje.”

Ambasadorius Hough tonas, 
republikonų kandidatas į sena
torius nuo New Yorko valstijos, 
daro sekamą labai drąsų pareiš
kimą:

“Jeigu ligšiolinė dalykų eiga 
nebus sutrukdyta bei suturėta, 

mes bėgyje kelių ateinan
čių metų galėsime tiek pažengt, 
kaip bėgyje kelių pereitų metų, 
tai mes galime būt tikri, kad 
mes artinamės prie to tikslo, 
Kurį nurodė p. Hooveris — kad 
mds artinamės prie panaikini
mo skurdo, bedarbės, prie pra- 
šalinimo nedavalgymo, baimės, 
šalčio ir tamsybės.”

Republikonų partija, partija 
didžiausių trusty, didžiausiai 
susikaupusio finansinio’ kapita
lo, plepa apie “turtų pasiskirs
tymą sulig natūralių tiesų.” 
Tikrėnybė gi parodo, jog visa
me pasaulyje nėra tokios kitos 
-šalies, kur būtų tokia skirtumo 
bedugnė tarp susikaupusių mil
žiniškų turtų, valdomų menku- 
tMj'kapitalistų saujelės, iš ’ 
nds puses, ir susikaupusio mi
nių skurdo, iš kitos pusės. Hoo
veris deklamuoja apie “galuti
ną laimėjimą pergalės prieš 
skurdą.” Houghtonas nukala 
frazę apie “skurdo nukovoji- 
mą,” bandydami paslėpti pama
tinį, svarbiausią faktą kapitali
stinės tvarkos, stengdamiesi pri- 
dengt vyriausius kapitalizmo 
pagrindus, kurie reiškia darbi
ninkams skurdą, bedarbę;, neda- 

tarnsyb?-LĮf Gubernatorius Smithas ir jo 
demokratų partija persistato 
opozicija prieš valdančiąją re
publikonų partiją; bet demokra- 

■ tų partija nesipriešina nei vie
nam svarbiam punktui kapita
listinės programos, kaip kad tą 
programą išreiškia republiko-

nio imperializmo.
įrodyti, kad šioje šalyje yra 
^rtija, išreiškianti darbininkų 
Klasės politiką. Mes turime įro
dyti, kad yra bent drūtas pro
testo balsas prieš 
nius karus, 
ti, kad yra

atmetė 
marksizmo pėdsa- 

i kus ir išsižadėjo proletarinės 
i klasių kovos. Demokratų, 
i publikonų ir socialistų partijos 
visos lygiai stoja už palaikymą 

■ dabartinės kapitalistinės “tvar
kos,” už amžiną palaikymą ka
pitalistinio išnaudojimo ir prie
spaudos, už palaikymą samdo
mosios vergijos ir kita-tautinės 
priespaudos.

Darosi vis didesnis, vis artė
jantis naujo pasaulinio karo 
pavojus. Jungtinių Valstijų 
marinai dar tebėra Nicaraguoj 
neva tuo tikslu, kad “užkirst 

įkelia žulikystėms“ laike rinki- 
i mų toje šalyje, o tuo pačiu lai
ku abidvi kapitalistų partijos 
Amerikoje pačios organizuoja 
visas galimas rinkimų žulikys- 
tes šioje šalyje. Jungtinių Val
stijų imperializmas daro naują 
žingsnį, kad išsikariant sau 
milžinišką Chinijos rinką. Re- 
negatiška, išdavikiška Chinų 
valdžia Nankine, nuo viršugal
vio iki kojų padų apsitaškiusi 
kraujais Chinų darbininkų, ski
riasi sau amerikonus finansi
nius ir ekonominius patarėjus. 
Amerikos imperializmas šian
dieną neva stoja — žinoma, tik
tai žodžiais — už tautinę Chini
jos nepriklausomybę ir josios 
vienybę, o tuo pačiu laiku at
ima balsą negrų minioms, gyve
nančioms vadinamam “juoda
me ruožte,“ neleidžia joms tau
tinio apsisprendimo teisės.

Vien tik Amerikos Darbinin
kų (Komunistų) Partija kovo
ja už darbininkų klasės reika
lus; vien tik jinai išstato pro
gramą delei sociali© darbininkų 

tapdrau d i m o (reikalaudama

Darbininkai! Draugai! Su
koncentruokite ir įtempkite vi
sas savo pajėgas šiame pasku
tiniame rinkimų kovos laips
nyje delei mobilizavimo pla
čiųjų minių. Komunistų Par
tija veda savo rinkimų kovą 
ne tuo tikslu, kad pasikuopt I 
sau šiltų valdiškų vietelių. Vie
nintelis mūsų tikslas yra mo- 
bilizuot minias prieš kapitalis
tus, prieš bosus. K on gresi n ės- 
seiminės (parlamentines) vie
tos mums tarnautų tiktai kai
po sakyklos delei revoliucinės: 
propagandos prieš kapitalizmą 
ir kapitalistus. Mes norime j 
išnaudot amerikinės ‘ 
kratijos” įstaigas tuo tikslu, 
kad iškelt aikštėn ir parodyt 
tą amerikinę demokratiją, kai
po nuogą kapitalistų diktatū
rą.

Visi valdžios organai, reak
ciniai darbininkų viršininkai, 
Ku Klux Klanas ir Ameriko-j 
nų Legionas varo dar negirdė-Į 
tą teroro vajų prieš komunis
tus, kadangi visos šios kapita
lizmo spėkos supranta, jog 
mes < 
mo priešai.

Darbininkai! Balsuokite už 
komunistus! Balsuokite prieš 
imperialistinius karus! j

Balsuokite už komunistus! 
Balsuokite prieš negrų spaudi
mą ir lynčiavimą!

Balsuokite už komunistus! 
Balsuokite prieš samdomąją

tarpu choras didelis, 
veik išimtinai iš čia 

jaunimo. Pradžioje 
mėnesio choras ren- 

“Grigu-
tį.“ Reikia tikėtis, kad vei
kalas bus suloštas tinkamai, 
todėl visi pasistengkite būti 
laike lošimo, nes tokių progų 
labai retai pasitaiko.

Kalbant apie koncerto pro
gramą, reikia pasakyti, kad ji 
buvo labai puiki ir publika 
pilnai pasitenkino. Tik gai
la, kad publikos buvo mažai. 
Kur publika tą vakarą buvo, Į 
tai sunku pasakyti. Yra to-Į 
kių, kurie nuduoda dideliais! 

| namo patriotais, rėkia, kad 
reikia narna remti, bet kuomet 

i namo naudai buvo surengtas 
j koncertas, tai jų nėra. Tai 
sarmata mūsų progresyviams, 
kad jie neremia savo įstaigos. 
Turite atsiminti, jeigu mes ne
teksime šio namo, tai ir visas 
progresyvis veikimas 
nors ir dabar jis nėra smar
kiausias. Todėl nepamirškime 
savo pareigos, atsiminkime, 
kad tas namas, tai mūsų veiki
mo širdis. Tokios įstaigos, 
kaip namas arba choras, tai 
tik iš parengimų ir pasilai-

timą!
Balsuokite už komunistus! 

Balsuokite už tarptautinę dar
bininkų klases vienybę!

Balsuokite už komunistus! 
Nugalėkite kapitalistinį tero
rą !

Balsuokite už komunistus! 
Balsuokite prieš kapitalistinę 
diktatūrą ir už Darbininkų ir 
Farmerių Valdžią!

Šiaulenų valse., Sidarų 
kaime kalvis Jonas Stepona
vičius išrado prietaisą, ku
riuo ramiam vandeny gali
ma gaminti didelę jėgą.

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

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

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtuMoj 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del į 
manęs skirtumo. Mano ofisas at-1 
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas , 
mane, o patarnausiu kuogeriausia. ■

734 Grand Street ■
Brooklyn, N. Y. ■

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
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai į 
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, strėnij ir pečių 
Skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS DYKAI 

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

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

Nedėlioinis: 9 iki 4 po pietų

Po Gaisrui Išpardavimas

live* tapuiau u i ui u \ i vmciiciuucuiici 

vie-1 jiems pensijos bedarbėj, senat
vėje!, atsitikimuose sužeidimų ir 
tt.) ; ir šaukia darbininkus su- 
sierganizuot į kovojančias uni
jas prieš uždarbio numušinėji- 
mus, prieš neimijines dirbtuves 
(open shops), prieš visus blo
gumus kapitalistinės skubinimo 
sistemos, už trumpesnes darbo 
valandas, už augštesnį uždarbį.

Vien tik Komunistų Partija 
reikalauja visiškos ir tuojauti- 
nės nepriklausomybės visoms 
Amerikos kolonijoms.

Vien tik komunistai kovoja 
už tuojautinį ištraukimą Ame
rikos kariuomenės 
ir Nicaraguos.

Tiktai komunistai 
kelia imperialistines 
suokalbius ir Jungtinių Valsti
jų besirengimus į karą.

Spalių 21 d. įvyko metinis 
koncertas, surengtas suvieny
tų draugijų, savo svetainėj, 29 
Endicott St. Koncerto pro
gramos išpildyme dalyvavo 
vietiniai, išskyrus lenkaitę M. 
Boron, kokios 15 metų am
žiaus. Reikia pasakyti, kad ji 
labai gabi, viską atlieka tikrai 
artistiškai. Ji puikiai smuika
vo, dainavo, skambino pianu 
ir šoko. Viską atliko labai 
gerai ir publika gėrėjos jos 
gabumais. Vietiniai draugai 
dalyvavo sekami: J. Sabaliaus
kas ir V. Tumonis, kurie vi
suomet patarnauja mūsų pub
likai ir kuriuos publika myli; 
mūsų lakštingalėlė E. Enzeliū- 
tė, kuri yra pagarsėjus nuo 
pat prigulėjimo prie žiburėlio 
ir apie kurią buvo plačiai kal
bama, tik pastaruoju laiku lyg 
pamiršta apie ją. Jau bus 
metai laiko, kaip aš ją girdė
jau dainuojant. Tuomet nors 
jos balselis buvo malonus, bet 
atrodė lyg ir bejėgis, pati nu
sigandusi. Dabar jau atrodė 
visai kitaip. Pasirodė jau ne 
Elenutė, bet tikra Elena, išė
jo drąsi, linksma. Visi pra
dėjo ploti. Kuomet ji uždai
navo, tai labai visus nustebi
no. Jos balsas malonus, stip
rus ir išlavintas. Publika ne
nori nei nuo steičiaus paleis
ti. Jeigu ji ir ilgiausiai dai
nuotų, tai publikai visvien pa
tiktų. Girdėjau, kad ji dai
lės srityje daug darbuojasi 
tarpe svetimtaučių. Geistina 
būtų, kad ji ir tarpe lietuvių 
dažniau pasirodytų, ypač ji 
daug galėtų pagelbėti Aido 
Chorui. Patartina ir kitų ko-1

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

MACYS BROS. FURNITURE CO

Brooklyn, N. Y. r
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Puslapis Ketvirtas

KULPMONT, PA.
BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ

nej ir gėrėme po puoduką kavos—kaip čia

Pagelbos

jausmus

Paskutinė Proga

Treciasis vy-Įfcįna, kurie krinta nuo žmog-

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER

Ant vietos 
mergina ir

1 •
[. A 
k'

centu. Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginimas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

Suareštuoja kaipo “blogos 
riškę.”

[Randasi “Komitetas”
Tatai visapusiai patyriau iš asmens, 

dirbusio kalbamo j įstaigoj. Jį pavadinsi-

Ne sykį
Jieško jai darbo. Su-

i:'d
,y.

' “Tėvynės” Nr. 38 p. Vitai- 
tis bando apginti S. L. A. 23 
kuopos viršininkus ir pats pa
siteisinti, būk jis nėra nunešęs 
teatrališkai kuopai pinigų. Jis 
nori pasirodyti prieš “Tėvy
nės” skaitytojus kokiu tai kan
kiniu ir sako: “Su šita kritika 
p. Surdokas nueina pertoli,

(Tąsa)
Tai buvo pirmojoj pusėj balandžio mė

nesio, 19Ž8.
Elzbieta Rudanskaitė apie 20 metų am

žiaus. Geltonplaukė, žydrių akių lietuvai
tė. Dar visai nesenai iš tėviškės. Atvyko, 
kaip ir tūkstančiai kitų jos sesučių ir bro
lių užsidirbti, surasti didesnį duonos šmo-

Panedelis,; Spalių 29 d;,«¥ i

“Tėvynės” Įvairių Pa- 
staby Rašytojas Bando 

Užsiginti

Randasi ir su kiekviena diena skai
čius auga. Juk lietuvaitės nėra išimtim, 
nes tas pats vargas, ta pati biednatvė, tie 
patys trūkumai lietuvaites slegia prie že
mės žiauriau, negu tokias francūzaites, bei 
kitų tautų darbininkes.

Lietuvaičių, tačiaus, skaičius vienspal
viniuose namuose dar toli gražu mažesnis. 
Tai yra del daugelio priežasčių: apskritai, 
lietuvių imigrantų Argentinoje mažiau; di
džiuma jų iš kaimų, del to nedrąsūs; di
džiuma jų be vietines kalbos ir nežino kitų 
didesnių kalbų, kaip tai, anglų, vokiečių, 
rusų, francūzų. Antra, tarpe lietuvių iki 
šiol rasdavosi mažesnis skaičius baltosios x ______ ___ ?
vergijos agentų. Tik pastaruoju laiku jie [kuomet jis inkriminuoja Vitai- 
stropiau darbuojasi.

Argentinos lietuvių darbininkų savait- 
raštyj “Rytojuj” savais laikais buvo rašy
ta, kaip vienos įstaigos, vokiečio Misslerio 
kontoros darbininkas, tūlas B r. Balčiū
nas, pasirįžo vieną naujai pribuvusią lietu
vę įdėti į “tą biznį.” Šis klausimas vėliau 
iškilo net argentiniečių spaudoje. Rašė 
“La International,” Komunistų Partijos j 
organas.

Elzbieta čia be tėvų—vienų viena. Gy
vena pas pažįstamus iš Lietuvos žmones 
La Bokoj. Dirba garsiajam Frigorifiko An
glo (gyvulių mušimo ir mėsos išdarinėjimo 

•vietovėj), kuri randasi priemiestyj Dock 
Sud. Dirba kaip ir kitos jos sesutės: ilgas 
valandas už mažą atlyginimą—sunkiai ir 
intensyviai.

Po sunkiam dienos darbui, Elzbieta 
vakare važiuoja į vidurį miesto, ant San 
Martin gatves, į tūlą agenciją, kur dirba 
lietuvis* patarnautojas ir kur jai iš Lietu
vos nuo tėvų laiškai ateidavo. Važiuoja 
laiškų pažiūrėti. ’

Apie aštuntą valandą vakare Elzbieta 
laukia ant kampo tramvajaus važiuoti na
mon.

Jau tamsoka. Vienas ir kitas vyriškis 
praeina pro bestovinčią šviesiaplaukę mer
gaitę ir žvalgosi, kėsindamiesi. Elzbieta 
nervuojasi, baukštinas.

Netoliese stovintis policijantas nutėmi
ja ir artinasi prie Rudanskaitės.

Jis į ją kalba, bet mergaitė nieko nesu
pranta, rausta. <’

Policmanas Rudanskaitę suareštuoja me N.
Lv!dasi J- k^m.isary?1 (Porcijos nuovadą). | —Sakykit neperdėdamas—prašiau N.,

r^lsies mote- kuomet mes trijuose sėdėjome tūloj kavi
nėn jis suranda savo sėbrų daugiau. į'as ?diSuvišl«is biznis’’' yra’vedamas?

j tį neatsiteisime teatrališkai 
! kuopai.” Ir paskui aiškinasi, 
kad jis išvažiavęs iš Shenan
doah ne į Brook lyną, bet į 
Bostoną ir tt. Aš ir neginči
jai ir nėra svarbu, kur tu išva
žiavai, bet tik čia eina kalba 
apie teatrališkai kuopai nęatsi- 

i teisimą-
Vitaiti! Jeigu tu mėgini už- 

! siginti ir nesi kaltas teatrališ- 
Šis asmuo, p. B. Balčiūnas, kaip kalba į kai kuopai, tai bus tas pats, 

jį gerai pažįstanti Lietuvoje, nevieną susi-1 jeigu tu viešai per “Tėvynę” 
pratusi darbininką yra nudėjęs. Buvęs pasisakysi, kad jokiose draugi-' 
ura-patriotu. Tarnavęs kariuomenėje ir J?se. nedalyvavai su manim^ ir 
visur yra pasižymėjęs negražiais darbais.11 
Į Argentiną atvykęs, įstojo minė ton konto- 
ron už lietuviškų reikalų vedėją. Juos ve
da taip, kad, matomai, jau ne viena lietu-1 
vaite tapo nuvesta...

Tuojau prie Elzbietos jie puola su gyvulis- 
•• kais geismais. Mergaitė rėkia, verkia ir 

net pajėgą bando vartoti, bet negali: jų 
keturi ar penki, o ji tik viena. Jiestiprūs. 
lavinti, ji, palyginamai, silpna, 
prisišaukti negali, nes randasi policijos 
nuovadoj...

Patenkinę savo gyvuliškus 
penki ar šeši niekšdariai paleidžia biedną 
darbininkę.

Šis kriminališkas žygis pasiekė ir teis-

—Atvirai pasakysiu tamstai, kad jis 
yra vedamas rūpestingai ir sistematiškai.

—Jo centras?
—Centras Buenos Aires mieste, bet 

antrašo niekas nežino, apart tų, kurie yra 
partneriuose.

—Senai jis veikia?
Klausiamasis į tai atsakė, kad nežino 

tikrai, kada užsimezgė, bet nemažiau kai 
įpusę metų jau gyvuoja.

P!° lr P°hciios vysunęs. Keletą sy- m,enyS; įryS vyriškiai, ir viena moteriškė, 
kių Elzbieta buvo saukta, kamantmetaj gy-iDu vyriškiai dirba viešose įstaigose. Jų 
dytojo tyrinėta. Visi davimai tikrina, ka-d.bįznįs sužinoti, kada ir kokia lietuvaite at- 
taip buvo, bet... “nėra faktiškų įrodymų, i 

Vienatinė bausmė, kuri buvo uždėtai 
ant trijų niekšdarių, tai sekanti: išmesti; 
jie iš policijos eilių ant visados. Tai ir 
viskas!

Lietuvaitei darbininkei amžina žala 
neatlyginta. Palikta ant “dievo valios. . 
Ir vėl jai lieka, jei nori arba gali, eiti į tąjį, 
patį frigorifiką ir ten dirbti, jei gali.

Tie patys kapitalistiniai laikraščiai 
plačiai apie tai rašė, pridėdami, kad šis tai1 
nėra pirmas žygis iš policijos pusės; kad ji 
tokių darbų yra atlikusi eibes.

Tūli lietuviai darbininkai buvo bemaną 
pradėti griežtą kovą už Elzbietą; kėsinosi 
eiti pas advokatus ir vesti bylą prieš polici
ją, prieš miestą, kad atlygintų nekaltai 
mergaitei už tuos baisius nuostolius, ku
riuos aplaikė iš policijos. Bet prisiminus, 
kad ten pat randasi Lietuvos neva atsto- 
vas-konsulas, kurio pareiga būtų tuo klau
simu rūpintis; apsidairius, kad darbinin
kiškų organizacijų iždai tušti—duota ra
mybė.
PROSTITUCIJOS AGENTAI LIETUVIŲ 

TARPE
Perskaitę mano pirmesniuosius įspū

džius, francūzo Lonodono aprašymą ir atsi
tikimą su Rudanskaitė, tūli skaitytojai vei
kiausiai užklaus: “O kaip su lietuvaitėm— 
ar jų randasi vienspalviniuose namuose, 

- bei kitoj tos “profesijos” srity?” 
i • Taip.

,,.-----  _ _— —lt----
.vyksta iš Lietuvos. Jos amžius, užsiėmi- 
'mas, sudėjimas, etc. Kada ji pribus į Bue- 
|nos Aires, pas ką čia važiuoja. Jiedu net- 
jgi kai kada pasiunčia savo pinigų partrau- 
ikimui tam tikru gražuolių. T
rišlūs veikia-zuja, “keliaudamas po svietą” i žodžių rankos. 
Įir jieškodamas čia pat ant vietos “re-1 
monto.”

—Ką ten.gali moteriška veikti?
—Moteriškės rolė svarbi ir komplikuo

ta. Ji dažnai vaikšto aplink imigracijos 
viešbutį ir tėmija, žiūri, kuri lietuvaitė gali 
patekti jos auka. Atsiminkit, tamsta, kad 
ji nevartoja fizinės pajėgos privertimui 
vienos arba kitos nelaimingosios parsiduo
ti. Ji vartoja savo “įtaką.” Pamačiusi 
tinkamą mergaitę, ji bando pirmiausiai su
sipažinti, užvesti kalbą šimtais - temų, bet 
visuomet nepamiršta pakalbėti, kaip ,čia 
jai reikia skursti, vargti, kaip kitos, gud
resnės,- be didelio vargo ir sunkaus darbo 
“laimingai gyvena...”

—Vis tik mane sunku įtikinti šitokiais 
pasakojimais—pridūriau aš.

Mano informuoto jas pradėjo dėstinėti, 
kaip “toji moteriškė” ‘dažnai apsimeta nu
žiūrėtos mergaitės net globėja, 
užfundina valgyti, 
sirašinėja su savo pažįstamais, esančiais 
provincijoj, net Patagonijoj. 
tarnybos bei darbo negavusi, 
pasiduoda...

(Daugiau bus)

. Mato- I 
te, p. Vitaitis nemyli teisybės' 

Į ir jeigu kas apie jį ar kokį ki
tą tautišką didvyrį pasako tei-, 
sybę, tai jis sako, kad komu-: 
nistai šmeižia. Imkim pavyz
di kad ir iš Zabulionio, to

Ponas Vitaitis gerai žinojo 
ar turėjo bent žinot, kad Zabu
lionis yra sukčius, nuskriau
dęs darbininkiškas draugijas 
pinigiškai, bet jis davė “Tėvy
nės” špaltas Zabulioniui visaip 
paškudyti komunistus ir visą 
progresyvišką judėjimą. O p. 
Vitaitis iš Zabulionio melagys
čių ir nešvarių burnojimų ėmė 
sau mokslą, žinojimą ir rašė 
editorialus ar įvairias pasta
bas. Taip Vitaitis ir dabar 
imtų Zabulionį į talką komu
nistus šmeižti, bet tik visa bė
da, kad tas sukčius tupi kalė
jime- už suktybes.

Visi mainieriai žino, kad 
Lewiso mašina mainierių uniją 
valdo kumščios pagelba, o kur 
kumščia, negelbsti, tai revolve
rius ir mašinines kanuoles pa- 
vartoja.> To pasekmės—jau 
keletas mainierių guli po šalta 
velėna nuo John L. Lewiso 
pasekėjų rankos. O p. Vitai
tis beveik kiekviename “Tė
vynės” numeryje užtaria tuos 
žmogžudžius ir tuos dar nie-

Lietuviai “Laisvamaniai”
Kaip visur kitur, taip ir čia 

šiaudadūšių nestoka. Tūli se
niau buvę laisvamaniai, ateiz
mo doktrinų šalininkai, da
bar, anot jų, “tinka” prie vis
ko, kaip šikšnosparniai prie 
žvėrių ir prie paukščių. Bet 
nabagai nesupranta, kad kaip 
vieni (progresyviai), taip ir 
kiti (katalikai) jųjų realiais 
draugais nelaiko. Mat, anot 
patarlės, kas nori daug, tas 
nieko netenka. Tas pats yra i 
ir su šiais elementais. Jie 
ne tik patys išsižadėjo savo 
gražių idėjų ir kilnių siekimų 
ir sugrįžo prieš “dvasios šven-! 
tos,” bet ir savo vaikus, ku-j 
riuos dar taip nesenai mokino i 
laisvai protauti, dabar verste • 
verčia eiti bažnyčion ir atli-. 
kinėti katalikiškas pareigas. |

Ir kuo tokius laisvamanius, i 
tokius tėvus, galima pavadin-l 
ti? Veidmainiai ir that’s all.!

Korespondentui ' nesenai te- Į 
ko asmeniškai pasikalbėti su į 

1 vienu tokių šiaudadūšiu. ' 
—Už ką balsuosi?—užklau

sė jis.
—Žinai už ką: Už Darbi

ninkų (Komunistų) Partijos 
kandidatus,—paaiškinau.

—Uždyką tik balsą numesi.
—Kaip tai ?
—Nagi ir aš seniau buvau 

karštas socialistas, laisvama
nis, bet kas iš to. . . Dabar 
persitikrinau, kad tai buvo 
mano klaida. . . Dabar jau 
daugiau už kandidatus, kurie 
nebus išrinkti, nebalsuosiu...

—Keistas iš tamstos žmo
gus,—sakau jam.—Jeigu tam
sta atsilikai nuo gyvenimo ir 
nespėjai žengti su progresu, 
tai ne kitų kaltė. Jeigu tam
sta suklupai kelyje, nupuolei j 
dvasioje ir virtai atsimetėliu, 
tai negali norėti, kad ir kiti 
laisvamaniai taip padarytų. 
Ne. Parpuolusį mes galime 
tik pakelti, jei jis to nori. O; 
jei ne, tai pastūmėt į šalį, nesi 
mes žingsniuojame pirmyn!

—Nežiūrint, kad ir neišrink
tu, mes turime balsuoti už sa- 

X 7

I vo klasės' žmones, už Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
kandidatus, nes tik jie vieni 
stoja ir gina darbo žmonių 
reikalus.

Mano oponentas, po trum
pai pauzai, pasakęs “good 
bye,” nukeliavo savo keliais.

Bon Ami,

DR. A. L. CEASAR I
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų lij 
racijų: Akių, ' Ausų, —
Gerklės. Naujausi Diagnoze lt 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenue*

NEW YORK CITY 4r>
Valandos: 10 iki 12 A. M.; < Uri 
,8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

— , ------
SKAITYKITE IR

PLATINKITE / *

Ponas Vitaitis taipgi 
i padaryti didelį “issue 
kad aš “vos 3 metai,, kaip pri
guliu prie Susivienijimo.” Tai
gi, taigi, p. Vitaiti, aš tik 3 
metai, kaip priguliu, tai visgi 
ne 3 mėnesiai ar 3 dienos. Aš 
manau, kad išbuvus 3 metus 
ir 7 mėnesius Susivienijimo 
konstitucija leidžia nariui 
svarstyti draugijos reikalus 
taip, kaip ir tam, kuris išbu
vęs 10 ar daugiau metų. Bet 
tu, p. Vitaiti, visai nesi mai
nierių unijos narys ir su mai- 
nieriais negyveni ir visai ne
žinai, kas unijoj dedasi, o ban
dai ne tik svarstyti unijos rei
kalus, bet ir “mokini” mainie- 
riua ir užtari tuos mainierių 
unijoj, kurie yra aršūs eilinių 
narių priešai.

Visai būčiau nerašęs šio ra
šinėlio, jeigu p. Vitaitis būtų 
tik “Vitaičiu,” bet'jis yra “Tė
vynės” redaktorium ir turi pre
tenzijų svietą mokinti, tai ne
galima tylėti.

J. Surdokas.

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietu Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik

nori 7 valandos? O gal ir tas 
su tuo,; jums bus naujiena, kad prie 

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

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

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE 

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus. 

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

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

8

For pyorrhea
Del apsaugos 
kad neužnuodijus, 
dantų smegenis, 
vartokite Zonite, 
tą naują stip
rų antis eptiką 
Taipgi apsaugo
ja nuo šalčio, ko
sulio ir labiau 
pavojingų nosies 
ir gerklės ligų.

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybė ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. Birm 
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 1) 
centų.

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie- 
tos ir informacijų žiupsnis.

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ir jie 
rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje yra 
glėbiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytojas gaus atsakymą į tai, kaip kunigai at
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėlyj lai 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose, končei>l 
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role klasių kovoje.

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

t

CRABORIU8 
ir 

BALZAMUOTOJA> >> 
PHILADELPHIA* PA. |

Pkonai Poplar 7M*

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

Automobilių Mokykla Praktikos pamokos išardyt/ sutaf- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechanikoj 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

VIENOS DIENOS UŽDARBIS^DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI
AUKOKITE I

Aukas siųskite šiuo adresu:
ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURER 

National Election Campaign Committee
43 East 125th Street, New York City 4
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J. Stakvilevičius.

q

jkur negalite užsikabinti. Man į 
.•nėra jokis draugas V. Čer-

zveigianc į nepapiastą pacieij, 
pirmininkas siūlo pakeisti die- ištisą naktį.

Nauja Unija

VYRAMS

KRIAUČIŲ MĖNESINIO

s?.'r

ten nėra jokio strei-
raportą, ką jij^°-

v

A. Žilinskas: 
užtenka mums

į gele-Į 
nusira- I

Bell____
Keystone

Drau-1
bartis 1

i 
Už kelių dienų delegatas' 

Nelaimingieji buvo | nuėjo į tą dirbtuvę pasiteirau- Į 
pirktis buržuaziškų j ti, kaip dalykai stovi.

Iš 
SUSIRINKIMO

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

John Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvių išdir-: 

į bystės draugų cigarų ’ 1 '
i vardais, tik pakeliant pirštą, o gau- ■ 
site cigarą, kuris visiems patinka, 

rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
Cigarus pa-

prie prakeikimo kapitalistinių Į 
partijų ir visos šios sistemos

tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
: vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki- ’• i -i-r--. cjgarus> l<aip
mūs, storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuoki!: {

Naujoku Cigarų Dirbėjai '
j 267 Division Street, Brooklyn, N. Y. i

notvarkį ir svarstyti naujos 
unijos sutvėrimą. Visi sutin- gazines bombas, 
ka.

unijos delegato leidimu. ! įr jų kandidatus.
Kalba Jokūbas šarkvietis, 

■ lokalo pirmininkas. Sako: Jūs,' 
ten,

Telephone, Stagg 8326
9745

Nacionales Mainierių Unijos Sutvėrimo 
Konvencijos Raportas Pittsburgh, Pa.

(Tąsa)
Slapta Konvencija .

•V Bejieškant po miestą porai 
šimtų lewisiniu, anglių kompa
nijų ir miesto detektyvų slap-; 
tosios konvencijos, konvencija 
laiko savo sesiją East Pittsbur
ge, ukrainų komunistų svetai- i 
nėj, skaičiuje apie 300 dele
gatų. Apie 9 vai. vakare (ne- 

> dėlioj) gauta žinia, kad poli- 
’ cija iškrėtė Henry Kotelį, jieš-

> kodama mūsų delegatų. Tie
sa, ten buvo apsistojus 7 Dis- 
trikto delegacija, bet jų ten 
nerado, rado tik bagažus, o 
delegatai sesijoje. Sekreto
rius Toohey skaito nedėlios 
vakarinį dienraštį “Pittsburgh 
Post Gazette”: “Tarp 121 de
legato esamų kalėjime, yra 
Save the Union sekretorius 

(4 P. Toohey, laikomas be kau
cijos. Daug sužeistų, vienas 
miršta.” Matot, kiek teisingi 
kapitalistų laikraščiai, sako 
tas pats Toohey už stalo sesi
jai sekretoriaudamas. Atsi
žvelgiant į nepaprastą padėtį

tverkim naują uniją kalėjime, 
nes be unijos vis tiek namo 
nevažiuosime! Kalėjime dele-jga]. 
gatai buvo sukimšti po 6 į I 
vienutę.

‘ priversti

!siųs kitus darbininkus. Jeigu* prirodymus, ka^ jis yra kal- 
jūs norėjot streiką paskelbti, i tas. Bet be jokio įrodymo, tai 
tai reikėjo palikti įrankius! patys palikote prilipinti prie 
dirbtuvėj. sienos ir tas jūsų rašymas pa-

Prosininkai atsakė man, siliko muilo burbulu.
kad jie nenori grįžti į tą dirb
tuvę. Sako, siųsk kitus dar-; 

j bininkus į mūs vietą, ba mes' 
. negrįšim ir nenorim grįžti at- “LAISVES” REPORTERIO

KUR1J0ZAI
į privertai puivuo uurz.uaz.isnu į «, Jau . Reporteris
laikraščiu del pasitiesimo ant rado aP\e prosininkus db'-l Įsivėlė i Politika 

. . , v. i , -i — i bant, atsiustus per svetimtau-! -----cemento, kad siek tiek gale- ' . ’ , - 1
•i -J i i- • • r tcnJ agentą.jus ilsėtis. Nors kalimai tarp „ .i .. . į 1 at as,vienučių vienas kito nesimatė,' . , ’bet galėjo kalbėtis. A. Mine-1 matydamas, — 

rich kelis sykius spyrė < 1 stre,ko nera> ™a dmbtuve d.r-!
žines grotas, kad visi 
mintų.
konvenciją. Pasipylė 
pritarimo delnų plojimai. Iš-Į 
sirinkus pirmininką, 1

prosperity prie republikonų,” 
ji aiškino man. Vietoj leist 
jai toliau kalbėt, vaduodama
sis visiems išmintingiems vy
rams gerai žinoma strategija, 
aš pradėjau sakyt jai prakal
bą apie Amerikos darbininkų 
sąlygas.

/‘Kaip ten nebūtų, bet Hoo- 
veris yra geras žmogus,” pri
trūkus kantrybės pareiškė ma
no gražuolė ir atsikėlus nuėjo. 
Aš saldžiai nusijuokiau ir pra
dėjau naikinti savo binzus.

Puslapis P-nKtas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

•

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

Užėjau į krautuvę pančiakų 
Į nusipirkti. Maža krautuvėlė, 

sako Vaitukaitis, | vargingas biznierius, su didele 
kad ten jokio1 šeimyna.

■ “Well, o už ką balsuosi šiais 
j ba, pasiunčiau V. Černiauską; rinkimais ?” paklausiau jo.

J “Ką gelbės, už ka balsuosi, 
įdirbti. Tai jūs kaltinkite uni-Įvis tas; pats,” atsakė biznie- 

viršūnes, arba mane, o rius. Ir pradėjo drožti man
. Tai

u c v o* IYC4V4 v įmonei 1 • ■» •> i9 9 • • i i
Po tam įnešė pradėt IįetuvĮ P™"11”,111“-1 ten 

1 * j d į yhn I m inc Iro Iri i^ Iri to um_ I
garsūs .* iš- JOS . ____ ____
brolis čermausko jūs negalite kaltui-1 prakalbą apie Ameriką.

Thompson. ' pasakė“ entuziastiš- U vadinti skebu, kuomet jis ■ tikrai bolševikiškas biznierius
Visi kaliniai nue.J0 1 dirbtuve. dirbtl su I Nupeikė kapitalistines partija.

11 ii i i /a o d za I m* r* 4- 1 m rl i i-vi 11 ♦ ! _. J _ _ 1 _ .. . . JI • JI _ i 'ką prakalbą, 
energingai svarstė naujos mai- 
nierių unijos tvęrimą. Po ilgų ! 
diskusijų, jie pataikė nutarti j. v _ . ,. . _. . . ° , tūli žmones, kabinatestokį pat naujai unijai vardą, i ’
kokį slaptoji konvencija prie-j 
mė, t. y., National Miners Un
ion. Apart unijos tvėrimo dis
kusijų, kaliniai laikė prakal
bas, dainavo “Solidarity” ir 
kitas revoliucines dainas per 

. Policija grąsino, 
kad jeigu nenutilsią, leisianti 

J o paskui ir 
tikrąsias. Freeman Thompson 
už prakalbą buvo uždarytas į 
karcerą, bet likusieji dar la- 

. . Įbiau triukšmavo-demonstravo, 
Įnešta, kad nauja maimerių ]<oj kalbėtoją iš karcero pa- 

unija^ vadintųsi National Min- ieį(jOe jjs įeil išbuvo tik 45 
minutas.

(Daugiau bus)
*ers’ Union—Nacionalė (visos 

WJsalies) Mainierių Unija; su 
mažom diskusijom vienbalsiai 
priimta.

Priimta rezoliucija:
Kadangi pamatinių anglies 

ir plieno industrijų dvynų iš- 
dirbystės yra Pittsburghas ir 
jo apielinkė, kur kapitalistai 
daugiausia turto iš darbininkų 
išsunkia, todėl Pittsburghe lai 
būna naujos unijos centras.

Perėjo vienbalsiai.
Rinkimas valdybos. Kadan- 

i iš nominuotų į pirmininkus 
visi atsisakė, o brolis Watt at
sisakė tuomi, kad yra nomi- 

minuotas brolis F. Thompsonas, 
kuris yra kalėjime, o mano,— 
sako Watt,—sąžinė ir drau
giškumas nedaleidžia kandi
datuoti prieš draugą, esantį 
kalėjime,—tai delegatai plojo 
rankom, sakydami: Watt turi 
būt prezidentu. Watt apsiė
mė su išlyga — kandidatuoti 
tada, kada Thompsonas sugrįš 
iš kalėjimo. Thompsonas vė
liau išėjęs iš kalėjimo atsisa
kė, tokiu būdu likos Watt iš
rinktas vienbalsiai. Vice-pre- 
zidentu didžiuma balsų išrink
tas Wm. Boyce, negras, prieš 
Wm. Gaffeny. Už Boyce di
džiuma delegatų balsavo del 
to, kad naujoji unija nori kuo 
didžiausio draugiškumo su 
juodosios rasės mainieriais. 
Sekertorium Patrick Toohey 
išrinktas aklamacijos būdu.

Konvencija Kalėjime
Iš pradžių draugai kalėjime 

manė, kad visi delegatai su
areštuoti, tai, girdi, verčiau su-

Nugarą, lumbago, 
^reumatizmui 

į ’ .geliant

Red Cross Ink- 
stamsl'lciste- 
riai Gaunama 
visose apt i e ko
še. Gaminta 

o h n s o n ir 
ohnson. New 
runswick.N.J.

Jaučiasi gerai ant nugaros

TELEFONAI:
--------------- Oregon 5136
-------------- Main 9669

niauskas ir nebuvo jis mano 
draugas, bet aš matau, kad 

A. !jūs kabinates ant sienos. ir 
kaip jūs galite užsikabinti ten, 
kur negalima? Jūs kaltinkite 
tą, kas yra kaltas tame. Čer
niauskas nuėjo į dirbtuvę su 
unijos leidimu, bet jūs šičia 
bandot susirinkimą trukdyti ir 
žmones varginti iš politiško iš- 
rokavimo.

Kalba J. Buivydas. Sako: 
Pagal šitų žmonių išrokavimą 
ir pagal “Keleivio” rašytojus, 
tai darbininkas, pasiėmęs iš 
unijos raštinės leidimą eiti j 
dirbtuvę dirbti, turi klausinėtis 
ant gatvės žmonių arba poli- 
cijanto, ar šičia randasi unijos 
dirbtuvė, ar ne. Tai kam rei
kia tos unijos raštinės arba Hoover.

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
susipratimų del pinigų pasiun
timo) išdavė ]
girdėjo unijos centre. Unijos 
centras davė komisijai patari
mą, kad būtų geriau pasiųsti 
tuos pinigus Amerikos Darbo 
Federacijos rankoms, bet ko
misija nesutiko. Vienų mintis 
buvo, kad per pusę siųst—pu
sę Federacijai ir pusę darbi
ninkams. Bej; dabar streikas 
jau yra atšauktas, tai tie pi
nigai paliko niekur nepasiųsti.

Raportai iš Trade Boardo 
iš boarddirektorių išduoti 
priimti vienbalsiai.

unijos viršininkų, jeigu darbi
ninkas pats turi susijieškoti 
unijos dirbtuvę? Jeigu unijos 
ofisas leidžia į dirbtuvę darbi
ninką dirbti, tai jis pilnai ži
no, kad

ir 
ir

Delegato Raportas
Delegato F. Vaitukaičio 

portas buvo toks: pirmiausia 
buvo skaitomas listas skolinin
kų, kurie yra pasiskolinę iš lo- 
kalo pinigų, o dabar yra pas 
kriaušius darbo sezonas ir 
kiekvienas turi sugrąžinti .sa
vo paskolą į lokalo iždą. Ki
taip, tie nariai bus privers
ti atiduoti paskolą. To
liau, delegatas perbėgo dirb
tuvių stovį. Pasirodo, 
dirbtuvės pilnai tebedirba, 
viena firma, tai yra, Max 
senbergio, reikalauja nuo 
vo kontraktoriaus darbą
baigti. Paliečia šias dirbtuves: 
Mičiulio, šalaviejaus ir Augu
lio. Firma praneša, kad ji 
baigia sezoną.

ra-

kad 
bet 
Ro
sa
ti ž-

Keleivio” Užpuolimas ant V. 
Černiausko

Po delegato raporto iškilo 
diskusijos apie “Keleivį.” Dis- 

; kusijos buvo karštos. Reika- 
I lauta, kad delegatas paaiškin
tų apie V. Černiausko pasiel
gimą, kadangi “Keleivyj” bu
vo daug prirašyta, būk Čer
niauskas nuėjęs pas Sam Ack-. 
ermaną skebauti. Delegatas F. 
Vaitukaitis savo kalboj nuro
dinėjo, kad šičia yra užsipuo
limas ant Černiausko politi
niais išrokavimais. Delegatas 
sakė, kad toj dirbtuvėj visai 
nebuvo streiko. Prosininkai 
pasiėmę savo įrankius ir išėję 

Į iš dirbtuvės. Sako, tat mes 
ireikalavom tų prosininkų, kad 
jie grįžtų atgalios į dirbtuvę 
dirbti. Tą dirbtuvę kontro-

“Ką iš jų gali tikėtis darbi
ninkai? Nieko. Jie yra mū
sų priešai,” karštai argumen- 
;avo jis.

“Bet jūs nesate darbininku,” 
pastebėjau jam.

“Tai kas aš? Iš šitos krau
tuvės su šeimyna, pragyvenimo 
negaliu padaryti. Turiu kriau- 
čiauti. Ir tai vos galą su ga
lu suvedu.” !

Aš, žinoma, irgi prisidėjau:

VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, - 
balsuos už savo kandidatus—komu-' 
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga-! 
rai, todėl kad jie labai malonūs ir. 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia i 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda- 
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras. 1

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi- i 
sur reikalaukite 
Ręsta ura-. ” 
cijose, Užeigose, į 
K Kubuose, anŲ 
Balių ir Storuose

viršminetais'

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi 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
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Kalba 
gai, jau 
ir draskytis vieni su kitais. Ei-1 įorterisv‘'tokiemi* 
kim prie geresnių sąryšių ir!netikįt

— J“ re politiką.
- . ’ “Klausykite, gerbiamoji, tai 
i^^Hįjūs balsuosite už Hooverį?” 

; pastačiau klausimą mano gra- 
. j žuolei.

Į “žinoma, kad balsuosiu. O 
dirbtuvėj.|j<ocįe| klausi?” ji man uždavė 

j klausimą.
Vietoj atsakyt į jos klausi

mą, aš vėl ją užklupau su sa
vo klausimu. Reporteris štai 
ką senai žino: su mergina ne
siginčyk ir neatsakinėk į jos! 
klausimus, nes kuomet pradėsi,1 
tai galo nebus.

“Tai ką jūs tikitės laimėti |

prie sutikimų. Bus mums vi
siems geriau ir pačiai organi
zacijai bus sveikiau.
kaltinti Černiauską šitam klau-j 
sime, tai reikia kaltinti ir pir-j 
mesnių laikų Glavecko skeba-; 
vimą toj > pačioj <
Kuomet jūs teisinot Glavecką, į 
tai dabar turit teisinti ir čer-! 
niauską, kadangi vienas ir ki-l 
tas su unijos leidimais i 
dirbti.

Kalba B. Jokubonis: 
gai, aš maniau šitam klausime 
uždaryti diskusijas, bet kada 
kalba Bubnys, tai aš noriu ir
gi vieną kitą žodį tarti. Ka-

nuėjo'

Drau-

Tą pačią dieną užeinu į au
tomatišką valgyklą, idant ką jog., 
nors įmetus į alkana gerklę', cigarai garantuojami .
I asumu binzų ll atsisėdu prie kitus miestus biznieriams ir priva-. 
stalo valgyti. žiūriu, kad 
prieš mane, kitoj pusėj stalo, 
sėdi ir taip pat skaniai valgo tų“ dirbtuvių 6 tokius 
jauna mergelė. Ties pat šir
dim ant dresės turi prisisegus 
guzikutį su užrašu “Herbert 
______ ” Aš irgi turiu guzi
kutį, bet ant jo yra užrašas 
“Vote Communist” ir dd. Fos-j 
terio ir Gitlowo paveikslai. Aš ' 
žiūriu į ją, o ji žiūri į mane. 
Jei jūsų reporteris būtų poe
tas arba šiaip silpnos valios 
žmogus, tai jau būtų jpadaręsi 
išvadą, jog čia bus “meilė išl 
pirmo pasimatymo.” Bet re- 

prajovams 
meilės” jis pada-

Lietuvius
! FOTOGRAFIST®
i Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vpju Visokiom Spalvom
Paveikslus

/

Studija atdara kiekvieną dieną Ir 
nedeliomis nuo 9:86 ryte iki

( po pietą
M&rgarieta Valinčius

Room 82 Weitzencorn Bld’g.
PUBLIC SQUARE I 
Wilkes-Barre, P&.

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

. įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedeliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

, , n. , . , , . iš kapitalistu atstovo Hoove-!
da Sadausko dirbtuvėj darbi- rį0? ' 
ninkams numušinėjo algas, 
darbininkai išėjo į streiką. Į
Bubnys tuomet bhvo delegatu j ,rm v;pnn ' • • i • i • iv Lt 111 VI 1 k CA» •ir siuntė į tą dirbtuvę naujus 
darbininkus ir išmetė iš tos 
dirbtuvės 19 darbininkų. Pats 
delegatu būdamas, Bubnys rė
kė susirinkime, kad ten nėra 
jokio streiko. Taip pat ir ki
tose dirbtuvėse darbininkai 
buvo išmesti laukan, delega- 
taujant Bubniui. O šiandien 
jis suranda, kad ten, pas Sam 
Ackermaną, darbininkai irgi 
yra išmeski. Tokiam žmogui 
jau reikėtų visai tylėti, kadan
gi nė vienas delegatas tiek 
žmonių neišmetė iš dirbtuvių, 
kiek A. Bubnys. Mat, jis ma
no, kad jis mėtė darbininkus, 
tai ir kiti taip daro.

Reikia pasakyti, kad šitam 
susirinkime buvo per tulus 
“Keleivio” rašytojus bandoma 
apjuodinti žmogus, kuris visai 
nekaltas. Mat, pas tuos šmei
žikus tik tiek proto, kiek pas 
mažą kūdikį. Jie mano, “mes 
taip sakysim ir taip bus.” Jei
gu norite žmogų prilipinti prie 
sienos, tai turite turėti aiškius

BrooklynLABORLYCEUB
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

įSalčs dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
Puikus ąteičius su naujaisiais Įtaisu

liuoja svetimtaučių delegatas, aa*i|» Keturios boliq alleys.
tai, kadangi jūs niekam nieko KAINOS PRIEINAMOS.
nesakę išėjot laukan su savo 949—959 Willoughby Ak> 

i irnnkinia ini i ifie vinto nn- <vn o.__įrankiais, tai į jūs vietą pa- Tal 8842 SUrm,

Tikiu, kad esate darbi
ninkė mergina, nes jeigu bū
tum buržujė, tai čia nevalgy-

“Bet žiūrėk, gerbiamasis, 
kokia šiandien yra Amerikoj

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBRO W)

586 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

Ka« yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas jvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

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

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

Vardas
No___
Miestas
Miestas

___  St. ir Avė.
_ State.
_ Bta’

TURKIŠKA
CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA PamLii
DAiliri; Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c?vvBly

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir
Utarninkais

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
Ą. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg «58B

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

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



' Puslapis šeštas ' cairn Panedėlis, Spalių 29 d., 19:

VIETOS ŽINIOS
prie dviejų draugysčių: šv. 
Vincento ir šv. Jono ir Lietu
vių Piliečių Kliubo, bet niekas 
nebuvo aplankyti.

Koresp.

DARBIEČIŲ SUSIRINKIMAS i AIDIECIAI!
SĖKMINGAS DRAUGIŠKAS 
VAKARĖLIS

šį vakarą, 8 vai., “Laisvės” 
svetainėj įvyks svarbus Dar
bininkų (Komunistų) Partijos 
lietuvių sekcijos susirinkimas. 
Visi darbiečiai būtinai daly
vaukite. Turime daug svar
bių reikalų. Sekr. K. P.

Nepamirškite, šį antradienį,; 
spalių 30 d., įvyks svarbus su-i 
sirinkimas Aido Choro. Mo
kytojo klausimą turėsime ga
lutinai išspręsti ir kitus svar
bius 
kite

reikalus apsvarstyti. Bū- 
VIS1!

A. Jeskevičiūtč, Pirm.

DARBININKŲ PRIEŠAI 
PABIJOJO PASIRODYTI 
MASINIAM SUSIRINKIME

YONKERS, N. Y.

Kaip buvo garsinta, perei
tą penktadienį Miltenio sve
tainėj įvyko politinės prakal
bos, surengtos Brooklyno Dar
bininkų Piliečių Komiteto. Tri
jų partijų kandidatai buvo 
apsiėmę ateiti ir ginti savo 
partijas—nuo republikonų De 
Piano, nuo demokratų Nathan
son, o nuo komunistų A. Bim
ba.

Tik drg. Bimba pasirodė ir 
atstovavo komunistų partiją. 
De Piano ir Nathanson nepa
sirodė. Susirinkus publika ne
rimavo, kad susirinkimas taip 
ilgai neprasideda. Piliečių ko
mitetas pasiuntė atstovą į re
publikonų ir demokratų kliu- 
bus surasti tuos ponus ir pa
klausti, kodėl jie nepildo duo
to žodžio. Bet jų visai nesu
rado. Tuomet, jau po devy
nių, tapo pradėtas susirinki
mas ir perstatytas kalbėti drg. 
Bimba. Jis kalbėjo virš va
landos laiko. Paskui buvo 
klausimai. O po visko buvo 
balsavimas, už kurią partiją 
stoja susirinkę darbininkai. Už 
republikonus nebuvo nė vieno 
balso; už demokratus balsa
vo 3, už socialistus 2, o už

Drg. Kartono Sveikata ir 
Kova su

Spalių 
Kartoną, 
vo namo 
šešiolika 
čiasi

New Yorko LDSA. 31 kuo- 
• pa 20 d. spalių turėjo puikų 
draugišką parengimėlį, kurį 
reikia skaityti pilnai pavyku
siu, nes kuopa gavo dvi nau
jas nares ir vieną naują “Dar
bininkių Balsui” skaitytoją.

Vakarėlio surengimu dau
giausia rūpinosi ir jį surengė 
dd. Malin ir Marks, už ką 
jos yra vertos pagyrimo. Jei 
visos narės taip širdingai rū
pintųsi ir dirbtų kuopos nau
dai, tai kuopa augtų, kaip ant 

drg. Į mielių, o apie jos mirtį nelik
tų progos niekam nė pamanyt.

Kunigu
21 d. aplankiau 

Jisai jau parvažia-
iš ligonbučio, išbuvęs Taipgi reikia paačiuot draugei
dienų. Dabar jau- Marks, kad leido savo kamba- 

sveikesnis ir jau gali riuose tą vakarėlį surengi, net 
vaikščioti ir už poros savaičių su muzika ir šokiais.

| bus sveikas.
Dabar paminėsiu, ką jis 

man sakė apie ligoninę. Drg. 
Kartonas sakė, kaip tik atve
žė jį į ligoninę (tai buvo spa
lių 5 d.), tuojaus atėjęs ku
nigas su savo šventenybėmis 
ir įsakė visiems nevalgyt, nes 
ateisiąs spaviėdoti. Kartonas 
buvo labai silpnas, sukrėstas 

, ambulance, taip pat du sykiu 
vežė paveikslus traukt, tai ne
atsakė nieko kunigui. Bet ant 
rytojaus jautėsi šiek tiek ge
riau ir klausė kitų ligonių, ko 
čia kunigas buvo atėjęs. At
sakymą gavo, kad kunigas 
prašė nevalgyt, nes ateis su 
komunija. Tai drg. Kartonas 
atsakė: “Neklausykite, ką jis 
sako. Valgykim, ką tik duos, 
tai būsim stipresni, o komu
nija jokio stiprumo neduos. 
Tegul kunigas pats komuniją 
valgo.”

Pabaigus jam kalbėt, laik-

Mažu- 
tė kuopa niekados neįstengtų 
pasamdyt svetainę tokiems 
vakarėliams.

Tatai buvo “pare,” panaši 
privatinėm “parėm,” su ta iš- 
imčia, kad čia viešnioms rūpė
jo ne kas kitas, kaip tik kuom 
nors papildyt vajaus mėnesio 
darbuotę, kuomi nors prisidėt 
prie prakilnaus idealio darbo 
ir tuomi atlikt savo užduot)— 
nesijaust atsilikusiomis nuo ki
tų.

Vieną naujai įstojusią narę 
girdėjau nusiskundžiant, kad 
naminio darbo perdaug sunki 
našta ant jos sprando rymanti, 

i Mielos draugės, atminkim, kad 
mažai darbininkių yra su leng
vom naštom bei daug liuoso 
laiko. Nors pavargę, nors 
trumpu laiku, o betgi turime 
savo sielos truputį atiduot pa
laikymui ir stiprinimui savo 
organizacijų.

K. Sinkevičiūte.

amerikoniški judžiai meilę 
perstato dausose arba ištvirkė
lių turčių kabaretuose 

j partmentuose.
1 štai muilo fabrikas, 
dėžių (baksų) muilui

i Dirbtuvės komitetas turi pa- 
Į daręs sutartį su privatišku 
buržujum, kuris dėžes prista
to ir daro didelį biznį. Atsi
randa du jaunuoliai ir galvoja 
ir bando išrasti mašiną, kurios 
pagelba būtų galima greitai ir 
gerai padaryti muilui sudėti 
baksus. Dirba jie prie tos ma
šinos ištisas naktis. Pagalinus 
padaro mašiną ir rengiasi pa
rodyti darbininkams, kaip 
greitai tie baksai pasidaro. 
Susirinko visi darbininkai, žiū
ri ištempę akis. Bet neišdega, 
įkištos iš vieno mašinos galo 
lentos išlekia per kitą nesu
kaltos. Iš jaunų darbininkų, 
“išradėjų,” visi juokiasi. Pa
sirodo, kad tas buržujus, jiems 
nematant, įlindo į stubą ir iš
ėmė didžiąją sprendžiną. 
Dirbtuvės komiteto pirminin
kas siunčia jaunuolius į ligon- 
butį, kaipo nesveikus protiš
kai. Jaunuoliai pataiso ma
šiną ir neša pas pavieto virši-ĮSt., Brooklyn, N. Y ___
ninką. Ten pirmiau nusinešdi-: PASIRANDAVOJA fornišiuotas karti
nas tas buržujus ir perstato 
tam žmogeliui, kad ateina du 
bepročiai ir kad jis jų saugo- 
tųsi. čia gražaus juoko. Jau
nuoliai, nieko nepešę, mašiną 
nešasi pas 
Buržujus 
nusisamdę 
kus, kurie 
jaunuolius 
į upę. 
ir nusineša pas rajono virši 
ninką. Ten irgi pribuvo bur- i 7—~
zujus ir norėjo papirkti virsi-j Kas norit gero ir (irūt0 fornišiaus 
ninką,. bet pastarasis metė į ir pigiai, tai kreipkitės tuojau. Ga- 

liepė 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

bei a-

Reikia 
sudėti.

rajono viršininkus, 
užbėgo priešakiu, 
kelius razbainin- 
ant tilto pasitiko 

ir jų mašiną įmetė
Bet jie mašiną išsiima

Darbininkų (Komunistų) Par- rodis išmušė pusę po šešių ry-
te. Tai ir pusryčių laikas. 
Palaukė 10 minučių, bet pus
ryčių neatneša. Tada Karto
nas paspaudė skambutį. Tuo
jaus atėjo slaugė ir klausia: 
“Ko norite?” Gauna atsaky
mą, kad ligoniai nori valgyt. 
Slauge: “Negalite gaut, nes 
kunigas ateis.” Bet ligoniai 
vienas po kitam pakartodami 
reikalavo valgyt. Tik vienas 
airis nieko nesakė. Viso bu
vo 12 ligonių ir visi buvo ka
talikai.

Tuojaus atvežė ir valgyt. 
veltuL '*Ji7TesVp"ranV’Vad’Visiems Jšdalrno Pagal recep- 
ten juos apgaudinėja ir kad-Lp Visi vienuolika valgė, kiek 
kapitalistai nepaiso išmesti < kuris Kalėjo, o tik vienas airis 
šimtus dolerių pasigavimui jų Į nevalgė, 
balsų. Tuo tarpu darbininkai j 
neturi milionų ir negali už ' 
ką leisti į parengimus, 
užsimokėjo po kvoderį ir daly
vavo susirinkime, buvo pilnai 
patenkinti ir nesigraudena.

Rep.

tiją 300, tai yra, visa svetainė. 
Darbininkai pasipiktino bur

žuazinėmis partijomis ir jų at
stovais, kurie neišpildė duoto 
žodžio.
1 Beje, kadangi Darbininkų 
Piliečių Komitetas neturi iždo, 
tai padarė 25c įžangos. Ma
tėsi, daugelis grįžo nuo svetai
nės namo, kuomet pamatė, kad 
reikia mokėti įžangą. Mat, 
tie “piliečiai” papratę uždy- 
ką įeiti į kapitalistinių parti
jų susirinkimus, kur jie dar 
gauna ir sendvičių ir cigarų j 
veltui.

IŠ KRIAUČIŲ MĖNESINIO 
SUSIRINKIMO

prisiėjus,

perskaitė 
susirinki- 

ir tapo priimtas vienbal- 
Taipgi finansų sekreto-

NEW YORKE AUGA 
MIRTINGUMAS

REIKALINGAS partneris su nela
bai dideliu kapitalu į automobilių 

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

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Viktoro Menke- 

liūno. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote malonėkite pranešti.—Agnieš
ka Menkei iūniutė, 19 Rose 
Wilkes-Barre, Pa.
PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su

pranta duonkepystės darbą ir 
norėtų eiti j partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 
savininkas bekernčs ir Storo; 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: Jos. Kupranis, 8579 Lumpkin 
Ave., Detroit, Mich. 256-69

Lane, 
257-59

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

Jasinskas, 13 Columbia Heights,
Brooklyn, N. Y. 254-59

IŠRANDA VOJIMAI
PA SI RANDAVO J A 2 fornišiuoti

kambariai—“frontrumis” ir “bed- 
rumis,” atskiras įėjimas, visi pa
rankumai. Kambariai šviesūs ir gra
žūs. Paspauskit apatinį zvaniuką 
po kairei.—Mrs. Mellen, 464 Grand 

*’ " 256-58

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas labai pi

giai. Biznis geras, prie dirbtuvių, 
yra lysas ant 4 metų. Randa $35.00 
į menesį. Pardavimo priežastį Suži
nosite ant vietos. Kreipkitės po No. 
51 Broadway, Brooklyn, N. Y.

akis buržujui pinigus ir 
eiti laukan. Jaunuoliai atsi
nešė mašiną, viršininkas juos 
gražiai priėmė, sukvietė visą 
komitetą ir ekspertus, kad iš
bandyt j t] išradimą. Kuomet PARSIDUODA grosernė, geroj vie

toj, biznis įdirbtas. Gera proga, 
‘ . Kreipkitės po num.jie pradėjo tuos baksus dirbti, pasinaudokit.

tai į kelias minutes užvertė vi-1459 Keap St., Brooklyn, N. Y.
są kambarį. Koks džiaugsmas ! __________ _____ ________254-59
komiteto ir jaunuolių! Pirmi-Į KAS MANO PIRKTI arba parduoti 
ninkas pareiškė : Šitą mašiną 
įvesime visoj muilo pramonėj. 
O buržuajaus pelno dienos pa
sibaigė. Turės eiti dirbti. Tai 
toks turinys judžių 
radęs and

namą, lotą arba kokį biznį, tegul 
kreipiasi pas P. Yustis, 9732—81st 
St., Woodhaven, N. Y., tel. Michi
gan 1711. (248-259)

3 Com-
1 Invention.”
judžiai vadinasi

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UKIENĖ

Savininke

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

• * v • , ,. ‘ • *. ,> • * *

65-23 Grand AvenUe
A MASPETH. N. Y.;

Tek, 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:. Kreipkitės

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

Tel. Lackawanna 1181

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Tel., Stagg 9105 <

Dr. A. PETRIKĄ t
LIETUVIS DENTISTAS I

X-Spindulių Diagnoza ę >
(Priešais “Bridge Plaza” •

221 South 4th Street Į
Brooklyn, N. Y. , £

VALANDOS: ’ T &
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. f M 
Ketvergais ir sukatomis iki 6# ~ 
valandai. Penktadieniais ir sek-C 
madieniais tik sulyg sutarties, f

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vadove
411 Evergreen Avenue 

(Gates Aye. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

Antri
“Shanghai Document.” Parodo 
Chinijos didžiausio industrinio 
miesto Shanghaujaus gyveni
mą. Tai ištikrųjįi baisus re
ginys, kaip vargšai gyvena ir 
dirba. O svetimšaliai, kurie 
turi užėmę didelę miesto dalį, 
gyvena didžiausiam pertekliu
je. Negalima atpasakoti šių 
judžių viso turinio. Tie, kurie 
juos matė, niekados neužmirš 
to reginio, to skirtumo tarpe 
turčių ir vargdienių. Daug 
laikraščiuose buvo rašyta apie 
Chinijos liaudies vargus, bet 
čia kiekvienas savo akimis ga
li pamatyti ta vaizda.

Rep. X.

107 UNION AVENUE

Spalių 24 d. įvyko kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas Jokūbas Šarkvietis ir, 
kaip paprastai, paskyrė porą 
maršalkų, reikalui 
suskaityti balsus.

J. A. Bekampis 
protokolą iš pereito 
mo 
šiai.
rius A. Žilinskas išdavė atskai
tą iš pereito mėnesio, kuri irgi 
likos priimta vienbalsiai.

Pildomosios Tarybos raportą Į 
išdavė sekretorius; tapo pri
imtas.

Komisija, kuri buvo išrinkta 
pereitam lokalo susirinkime 
del pasiteiravimo unijos cen
tre, per kur geriau pasiųsti 
pinigus del New Bedfordo 
streikierių (kadangi lokalas 
buvo nutaręs paaukoti $100, 
bet tame susirinkime buvo ne- 

(Tąsa ant 5 pusi.)

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

atėjo kunigas
komu- 

adęs tik 
vieną lovą aptvertą. Išspavie- 
dojęs tą žmogelį, ėjo kreivai 
žiūrėdamas į Kartoną. Tur 
būt tas airis spaviedodamasis 
pasakė kunigui, kad tas bedie
vis liepė kunigo neklausyti.

Vėliaus atėjo daktaras ir 
kiekvienam užrašė vaistus ir 
valgius, o airišiui tik stiklą 
pieno. Slaugė atvežė visiem 
paskirtas porcijas, o airišiui 
tik pieno!

Airišis klausė, kur daugiau 
maisto. Slaugė atsakė: “Esi 
dar slabnas, o kita, dar tik j SOVIETŲ RESPUBLIKOS 
po komunijai!” Slaugė išėjo, JUDŽIAI NEW YORKE 
o airišis verkė valgyt. Karlo-! 
nas sako: “Tai kad tas žmo
gus ir besotis, dievo sūnaus 
kūną suvalgė ir dar verkia 
valgyt.”

Kitą dieną vėl atėjo tas pats 
kunigas ir kožnam ką tai sa
kė. O kada priėjo prie Kar
ione, tai pareiškė: “Aš tau 
norėčiau ką nors pasakyti.”

Kartonas: “Gerai, sakyk.”
Kunigas: “Aš žinau, kad 

tu esi katalikas ir labai ligo
tas. Kodėl tu netiki kuni
gams? Kai liepei kitiems vai-!tų judžiais. 
gyt? Taip daugiau nedaryk.” ’ ""

Kartonas atsako: “Kaip nu
mirsiu; tuomet taip nebedary
siu.”

Kunigas supyko ir išėjo.
Draugui Kartonui išvažiuo

jant namo, ligoniai prašė, kad 
jų nepamirštų ir aplankytų.

Taipgi drg. Kartonas dėka- 
voja Literatūros Draugijos 
draugams J. Sabaliauskui, Sa
baliauskienei, J. Juodeikiui, J. 
Siurbiui, Siurbienei, A. Zurin- 
skui, Zurinskienei ir kitiems ir 
P. Kežai ir jo visai šeimynai.

Draugas Kartonas priklauso

£dy_ su žvake rankoje ir su 
Kurie I n’ja. Labai nustebo, r? MALONAUS PASIMATYMO

20 
6,-

Nuo sausio 1 iki spalių 
d. New Yorko mieste mirė 
571 asmuo daugiau, negu per
nai tuo pačiu laiku. Pereitais 
metais mirė 56,876, o šiemet 
63,447, tai yra, 1.27 nuoš. dau
giau ant kiekvieno 1,000 gy
ventojų.

Labai padidėjo mirtingumas 
nuo vėžio. Mirtingumas nuo 
širdies, inkstų, plaučių ligų,— 
nurodo Dr. Wynne,—tebėra 
toks, koks buvo 50 metų at
gal. Vadinasi, šioje srityje 
nepadaryta jokio “progreso.”

Naudoja gemblerystę 
SUKĖLIMUI PINIGŲ 
DEL BAŽNYČIOS

•‘Katalikų kunigai pradėjo 
atvirai tvirkinti žmones, kad 
tik iš jų išviliojus pinigų. Jie 
netgi griebiasi paprastos gem- 
blerystės, idant pasipinigauti. 
Štai Rymo katalikų St. Micha
el’s bažnyčia surengė kazyrų 
“parę,” į kurią suėjo visokio 
plauko sutvėrimų iki 2,000. 
Kunigas ir davatkos labai 
džiaugiasi, kad iš kazirninkų 
padarė net $5,000 į vieną va* 
karą! . i

Tai matote, kokių priemonių 
griebiasi tamsybės , apaštalai 
del pasipinigavimo.

TEATRASDAINOSMUZIKA
NAUJA LIETUVIŠKA VALGYKLA

Pranešu visiems lietuviams, kad aš 
atidariau puikų restoraną, kuriame 
galima gauti skanių lietuviškų ir 
amerikoniškų valgių. Kainos nedi
delės, patarnavimas greitas ir man
dagus. Kviečiu atsilankyti ir per
sitikrinti.—J. Stols, 276
Ave., Brooklyn, N. Y.

Bedford
258-63

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop^
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

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.

214 Perry Avenue

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

Jau 
Teatre, 
rodomi 
veikslai 
vau ir ;

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
antra savaitė Cameo 
Broadway ir 42nd St., 
dveji kintamieji pa- 
Sovietų Sąjungos. Bil

ls pasižiūrėti.
Ar verta juos pamatyti? 

Taip, verta ir labai verta. Tai 
tikra naujenybė judžių pasau
lyje. Technika Sovietų ju
džių tokia pat gera, kaip ir 
Amerikos. Bet turiniu, ameri
koniški judžiai paprastas 
šlamštas, palyginus su Sovie- 

. Amerikoniškuose 
judžiuose nieko daugiau ne
begalima matyti, kaip tik ro
mansai, buržuaziniais taukais 
uždaryti meiliški barščiai. Tai 
ir/viskas. Sovietų judžiai per- 
stato gyvenimą, tokį, kokiu jis 
yra.

Pirmieji judžiai vadinasi >“3 
Comrades and 1 Invention.” 
Perstato Sovietų Respublikos 
jaunų darbininkų , pastangas 
atstatyti pramonę. Tai kome
dija, bet paimta iš gyvenimo. 
Yra ir meilės, bet ta meilė 
jaunuolio ir jaunuolės surišta 
su gyvenimu, o ne taip, kaip j

K U LPMONT H N EPĄ PRASTOS 
PRAKALBOS

Lapkričio 2 d., 7 vai. vakare, Lin
coln Hali, įvyks svarbios prakalbos. 
Kalbės Darbininkų (Komunistų) Par
tijos subdistrikto organizatorius Emil 
Sardos iš Wilkes-Barre, Pa. Jis kal
bės apie prezidento rinkimų kampa
niją ir apie naujai organizuojamą 
angliakasių uniją .Atsilankykite 
skaitlingai—Komitetas. 258-59

BALTIMORE, M D.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sekcijos 27 
sirinkimas bus seredoj, 
Lietuvių Svetainėj, 853 Hollins St. 
Pradžia 8 vai. vakare.
būtinai ateikit, nes bus nominacijos 
Lietuvių Sekcijos Centro Biuro Pil
domojo Komiteto. Atsiveskit ir nau
jų narių.—Sekr. J. Stanys. 258-59

kuopos su-
31 spalių,

Visi narjai 
nominacijos

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina arba jauna 

moteris patarnauti prie stalų Lor
imer Restaurant. Lengvos darbbo 
sąlygos ir gera mokestis. Atsišau
kite po num. 417 Lorimer St., “Lai
sves” name, Brooklyn, N. Y. 257-59

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

.už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokių didelę vertę Lietuvoje turi 

I visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
! vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
! kiekvienų 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 ir 
[žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
; Apynių 
[Aviečių uogų 
[Anižių sėklukių 
! Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių , 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilu 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNĘRIOS 75 CENTAI
Pitone, Greenpoint 201T, Ž860-SI14

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų Šaknų
Rūtų
Rožių
Remunžlių
Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
šalavijų
Seneso lapelių
šafronų
Trijų devynerių
Traukžollų
Totorkų šaknų
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




