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Dr. Wynne Apie Sveikatą. 
Mokyklų Vaikai. 
Darbininkų Sveikatos

Žiūrėjimas. 
Kapitalistiniai Politikieriai.

Rašo Balanda

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!
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Buvęs sveikatos komisionie
rius, Dr. Harris, da gerokai 
prieš pasitraukimą nuo komi- 
sionieriaus vietos, ėjo patarėjo 
pareigas prie Bordens kompa
nijos. Ar yra žmonių, kurie 
užmiršo, kaip tas ponas triukš
mavo apie suktybes ir falsifika
cijas pristatant pieną? Skam
biai barškėjo, kol 
užgrūdo gerklę.

Triukšmeliai ir 
tai kapitalistinių 
vėdyla dumti akis 
nioms.

Nebylė Pradėjo Kalbėti
Paskraidžios Orlaiviu

riebia alga

šūkavimai,

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Du metai atgal panele 
Edith Leeds, mokytoja, iš 
Pleasantville, buvo taip su-

politikierių sįoraudenus del savo moti- /Invhn mi _darbo mi

šiomis dienomis 
so vietos užpildytojas, dabar
tinis sveikatos komisionierius, 
Dr. Wynne, kalbėdamas in
dustrinių slaugių konvencijoj, 
pareiškė, kad per paskutinius 
dešimts metų darbuotės svei
katos srityje yra “domėti n ai 
daug “bunk.” Pono Wynne 
pirmtakūnas, Dr. Harris, nau
jai įkopęs į komisionieriaus 
krėslą irgi parodavo naujos 
šluotos rolę.

Komisionierius norsių kon
vencijoj įrodinėjo, kad moky
klos vaikų susirgimų ir kroniš- 
kų ligų įsigalėjimų priežastys 
yra del stokos daktariškos 
priežiūros mokyklose. Ant 
10,000 mokinių tik vienas dak
taras ir ant 2,500 tik viena 
slaugė.

Kapitalistai nesirūpina, kad 
darbininkų vaikučiai mokyklo
se būtų išegzaminuojami, kad 
jaunučius apsaugoti nuo pik
tų ligų perų.

nos mirties, kad neteko kal- 
i bos—patapo nebylė. Gerk- 

Dr. Harri-’^'s specialistai dėjo pastan
gas ją pagydyti, bet jiems 
nepavyko.

Kas tai patarė jai bandyti 
“gydytis” skraidant orlai
viu.

Pereitą nedėldienį ji su- 
.planavo su orlaivio valdyto
ju Walter Allen paskraidy
ti orlaiviu. Jie iškilo orlai
viu 6,600 pėdų augštumo. 
Pakilus, jis užklausė jos, 
kaip ji jaučiasi.

“Aš manau, kad mano 
balsas tvirtesnis”, sakė ji— 
pirmu kartu išgirsdama sa
vo žodžius i du metus.

Ji dabar jau gali kalbėti, 
nors dar nevisai pilnai. Ji 
žada dar palekioti orlaiviu, 
ir tikisi, kad jai pilnai pa
vyks pasveikti.

ZEPPELINAS IŠLĖKĖ 
ATGAL Į VOKIETIJĄPonas Wynne prisiminė ir 

apie tai, kad žmoųės turėtų 
būti egzaminuojami darbo 
vietose. Daugelyj fabrikų 
naujai priimami darbininkai ii'įvap pirmadienio rytą iš čia 
dabar yra egzaminuojami, bet į išskrido vokiečiu didžiulis tin o y m i D <1 t r\c* n n’-/j u um i yvi n i 1 i Lr v #

Graf Zeppehnas atgal į Vo
kietija. 3:15 vai. ryto skri-

LAKEHURS, N. J.— 1:54

tie sveikatos apžiūrėjimai tik 
nenaudą neša darbininkams.
Ligonių nepriima į darbą. ; ------— • — j-*7 '

Darbdaviai apžiūrinėja 00 virs New Yorko..
rankpelnį ne tam, kad jo svei-1 
katą apginti, ale tam, idant 
patirti, ar daug pajėgų turi ir 
ar turės daug ištvermės sun
kiam ir intensyviam darbui; 
Kuomet Petras atsistoja

6:35 vai. ryto skrido virš 
Chatham, Mass, jūrų link.

Jame yra 63 pasažieriai. 
Yra devyni amerikonai — 
šeši pasažieriai ir trys

Prie Jungtinių Valstijų laivyno 
mašinos rato, bosas nepaiso jo į oficieriag kurie vyksta, kai- 
sveikatos, o tik žiūri, kad dau-Įp0 tėmytojai.
giau pelno ištraukti iš jo pūs
lėtų rankų.

Kapitalistiniai politikieriai 
visi yra vienokios prigimties. 
Dabar rinkimų kampanijos 
metas, tai laižosi prie balsuo
tojų.

Darbininkai turi trenkti į 
šalį tuos akių dūmikus. Ka
pitalistai tik iš to gyvena, kad 
apgauti ir nuskriausti bied- 
nuosius.

Draugai darbininkai, stoki
te į savo klasės partiją, Ame
rikos Darbininkų (Komunistų) 
Partiją. Balsuokit už komu
nistų kandidatus.

Schwabas Paaukojo Repub- 
likony Partijai $25,000
NEW YORK.— Pereitą 

šeštadienį Ch. M. Schwab, 
multi-milionierius ir galva 
Bethlehem Plieno Korpora
cijos, paaukojo į republiko- 
nų rinkimų fondą $25,000. 
Taipgi jis pasiuntė laišką, 
užgirdamas Hooverį, kaipo 
kandidatą į prezidentus.

Scranton, Pa
Fosterio Prakalbos 

Trečiadienį

Sekantį trečiadienį, spalių 
31 d., Labor Temple svetai
nėj, 125 Franklin Ave., kal
bės W. Z. Fosteris, komuni
stų kandidatas į preziden
tus. Pradžia 7 vąl. vakaro.

Komitetas.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
VISĄ ŠEIMYNĄ

SEWARD, Pa.— Pennsyl
vania gelžkelio ekspresinis 
traukinys netoli nuo čia an
ksti pirmadienio rytą užmu
šė visą šeimyną, susidedan
čią iš penkių narių. Žuvo 
George ZahrochoK su žmo
na, jo žmonos motina ir jų 
du vaikai. Visi jie važiavo 
automobiliu. Automobilio 

’valdytojas Tschak labai su
žeistas. Jie važiavo iš krik
štynų, iš Tschak namų.

Sakoma, Jų automobilis 
buvo sustojęs ant gelžkelio; 
jie nesuspėjo pabėgti iš au
tomobilio, ateinant trauki
niui.

Miestas Be Telefono 
Policijos

ir Be

Šiame
krau-

HODGES, S. C.— 
miestely yra dvylika 
tuvių, du viešbučiai ir trys 
bažnyčios. Gyvena kelioli
ka šimtų gyventojų. 'Bet 
nėra nei vieno telefono, nei 
vieno policisto. Pusėtinai 
daug yra radio priimtuvų ir 
automobilių. Piliečiai sako, 
kad suvirš dvylika metų at
gal buvo 30 telefonų. Tele
fono sistema tapo panaikin
ta, ir nuo to laiko gyvento
jai apsieina be telefono. 
“Svetimieji atvykę labiau 
jų pasigenda, negu mes,” 
pareiškė vienas pilietis.

ANT1-S0VIETIN1S KARO BLOKAS 
SUDARYTAS DVIEJUOSE FRONTUOSE

Jį Suorganizavo Anglijos ir Francijos Valdžios Palei Vakari
nį ir Pietinį Sovietų Sąjungos Rubežią

BERLYNAS.— Čia tapo| Sulig to pląno, Odesa, So- 
smulkmeniškai atidengta 1 '
paslaptis anti-sovietinio ka
ro bloko. Jį sudarė Angli
jos ir Francijos valdžios va
kariniam ir pietiniam So
vietų Sąjungos parubežy.

Viename raporte smulk- 
meningai nurodoma Fran
cijos ir Anglijos militaristi
niu atstovu veikimas suda-

Moto Rhode Island
mo ant Sovietų Sąjungos. Į 
tą paktą įtraukiama Čeko- 
Slovakija, kaipo amunicijos 
parūpinimo centras.

Blokas prie pietinio Sov. 
j Sąjung. rubežiaus susideda 
iš militarinio susivienijimo 
Persijos, Afganistano. 
Turkijos. Numatoma.

vietų pertas į prie Juodųjų 
jūrų, būtų atiduotas Rumu
nijai.

Franci ja remtų Rumuniją 
ir Lenkiją nė tik karo me
džiaga, bet taipgi 'pasiųstų 
savo kariuontenę.

Komunistų Tikietas Ant

! PROVIDENCE, R. I. — 
Pagalios komunistai padėjo 
savo kandidatus ant baloto 
ir Rhode Island valstijoj, 
lz”x,; vįena iš “open- 

(skebinių) valstijų. 
Tai viso komunistų tikietas

kuri yra viena 
shap”

ir 
xuwmjvo. kad padėtas ant baloto 34 vals-
prie jo prisidės ir Aigiptas. tijose.

Apie tai aprašymai tilpo 
vokiečių laikraščiuose, : 
madienio laidose. Net to
kie reakciniai laikraščiai, 
kaip “Germania”, 
organas klerikalų 
ir “Ost-Express” 
kad žinias gavo iš 
tingi] šaltinių, ir 
kad abu blokai yra tiesiogi
niai taikomi prieš Sovietų 
Sąjungą.

Yra žinomas faktas, kad 
iš priežasties darbininkų ir 
valstiečių neramumo Indi
joj ir Afganistane, Anglija 
manevravo su Afganistano, 
Persijos ir Aigipto valdžio
mis del sudarymo tvirto mi- 
litarinio susivienijimo, at
kreipto prieš Sovietų Są
jungą ir prieš revoliucinius 

i sukilimus tose šalyse. Kad 
! tokis susivienijimas tapo 
sudarytas, tai netenka ste
bėtis. Persija visada tarna
vo Anglijai, kaipo rytinė 
karo baze; o Anglijos diplo
matai Aigipte pilniausia ga
lėjo kontroliuoti tos šalies 
parlamentą ir premjerą 
Fuadą, kaip parodo Aigip
to parlamento uždarymas 
keli mėnesiai atgal ir užslo- 
pinimas didelių demonstra
cijų, surengtų prieš Angli
jos valdininkavimą.

Vedė Derybas Su Lietuva
Paskelbtas planas atiden

gia komplikuotą sistemą mi- 
litarinių sutarčių, atkreip
tų prieš Sovietų Sąjungą. 
Matomai, yra įtraukta, ir 
Lietuvos fašistinė valdžia. 
Militaristinis susivienijimas 
tapo sudarytas po to, kaip, 
Lenkijos generolas Sosnovs- 
ki pasitarė su Rumunijos 
valdžia ir Francijos genero
las Le Rond pasitarė su 
Lietuvos, Latvijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos, Jugo
slavijos, Rumunijos ir Bul
garijos valdžiomis.

Tose konferencijose tapo 
išdirbtas bendras planas 
atakai prieš Sovietus. Sulig 
to plano, Rumunijos ir Len
kijos kariuomenės bendrai 
kooperuoja Sovietų fronte, 
paskelbus karą. Toliaus, 
įsteigiama nauja Ukrainos 
valstybė po Lenkijos pro
tekcija, jeigu ataka pavyk-

j Rhode Island komunistam 
sek- reikėjo surinkta 500 piliečių

oficialis 
partijos, 
pažymi, 

autori te
nurodo,

parašų, kad ' padėti savo 
kandidatus ant baloto. Ži
noma, tai buyo nelengvas 
darbas, nes toj valstijoj ko
munistų spėkos yra silpnos.

14 Mėty VaikaJt Nušovė
Patėvį už Motinos Mušimą
DES MOINES, Iowa. — 

Howard Bourbon, 14 metų 
amžiaus, sekmadienį nušovė 
savo patėvį Frank Murphy, 
41 metų amžiaus, už muši
mą jo motinos.

Murphy buvo labai supy
kęs, kad jam reikia maitin
ti penkis nesavus vaikus. 
Moteris sako, kad jis susi
baręs su ja del to pradėjo 
ją smaugti. Ji sako, kad 
jos 14 metų sūnus persergė
jo jį, bet jis neklausė per
sergėjimo ; tuomet vaikas 
paėmė šautuvą ir šovė į jį. 
Pirma kulka nepataikė, ir 
Murphy puolė prie Bouč- 
bon, bet pastarasis paleido 
antrą šūvį ir kulka pataikė 
Murphy į širdį.

Vaikas tapo vyriausybės 
suareštuotas.

Negrai Darbininkai Sveikina 
Darbininką Kandidatą

YOUNGSTOWN, O.—500 
darbininkų, didžiuma jų 
plieno darbininkai, dalyva
vo komunistų! masiniam mi
tinge, kur kalbėjo W. Z. 
Fosteris, komunistų kandi
datas į prezidentus. Buvo 
nemažai negrų darbininkų.

Fosteris kalbėjo apie be
darbę ir patiekė komunistų 
programą bedarbių šelpimo 
klausime. Jis taipgi nuro
dė, kad gręsia pavojus nau
jo imperialistinio karo ir 
pareiškė, kad tik nuvertus 
kapitalistinę sistemą bus 
galima panaikinti karus ir 
bedarbę.

Susirinkimui užsibaigus 
daugelis negrų. darbininkų 
asmeniškai sveikino Foste- 
rį ir parodė savo entuziaz
mą už komunistų programą. 
Jie sveikino Tosterį, kaipo 
kovotoją už negrų darbinin
kų interesus. ,

V?

43,000,000 Piliečią Galės
Dalyvauti Balsavime

WASHINGTON.— Pra
nešama, kad visoj šaly 43,- 
000,000 piliečių, vyrų ir mo
terų, turi kvalifikacijas bal
suoti rinkimuose lapkričio 
6 dieną.

Tai yra arti 14,000,000 
daugiau, negu buvo balsuo
tojų 1924 metais.

Žinoma, visi iš turinčių 
teisę balsuoti nebalsuos. Ap
robuojama, kad balsavime

NEW YORKE KOMUNISTU MASINIS < 
MITINGAS MADISON SQUARE GARDEN
Bus Paminėjimas Rusijos Proletarinės Revoliucijos 11 Metą 

Sukaktuvių; Kalbės Fosteris ir Gitlowas

dalyvaus suvirs 35,500,000. j nių. 
Keturi metai atgal balsavi- j
me dalyvavo 29,091,417.

Nauja Kalbančiųjų Judžių 
Studija Californijoj.

LOS ANGELES, Cal. — 
Sekmadienį apie 50,000 žmo
nių dalyvavo iškilmėse ati
darymo naujos Fox kompa
nijos krutamu paveikslų ga
minimo įstaigos. Naujoj 
Studijoj bus gaminami kal
bantieji paveikslai. Studija 
kainuoja $10,000,000. Apima 
40 akrų žemės plotą.

Riaušės Francijoj Prie 
Paminklo Atidengimo

Vienas žuvo, Keli Sužeisti

NEW YORK. — Sekantį 
nedėldienį, lapkričio 4 d., 
įvyks milžiniškas komunistų 
masinis mitingas Madison 
Square Garden, New York, 
kur telpa suvirs 30,000 žmo-

Masinio mitingo rengimo 
komitetas praneša, kad se
kantį šešetadienį, 3:30 vai. 
po pietų, įvyks New Yorko 
darbininkų demonstracija 
pasilikimui William Z. Fos
terio ir Benjamin Gitlowo, 
komunistų kandidatų į pre
zidentus, Grand Central sto
ty. Iš stoties su jais de
monstruos į New Yorko di- 
strikto komunistų buveinę, 
26 Union Square.

Demonstracijos rengėjai 
pasiuntė . laišką policijai, 
prašant leidimo. Laiške nu
rodoma, kad demonstracijos 
buvo leidžiamos republiko- 
nų ir demokratų partijoms, 
ir prašoma tokias pat teises 
suteikti ir Darbininkų (Ko
munistų) Partijai.

Bet kadangi žinoma, jog 
labai retai kada policija su
teikia leidimus darbininkų 
parodoms, tai abejojama, ar 
policijos viršininkas duos 
leidimą. Tačiaus demon
stracija bus rengiama, ne
žiūrint, kad ir nebus gautas 
leidimas.

Daug darbo unijų ir fra- 
ternalių organizacijų pasi
žadėjo dalyvauti demonstra
cijoj. . •

Sekmadienį Madison Sq. 
Gardene įvyks istorinis 
New Yorko darbininkų su
sirinkimas. Bus paminėji
mas 11 metų sukaktuvių 
Rusijos proletarinės revo
liucijos. Bus labai įdomus 
klasių kovos perstatymas. 
Kalbės William Z. Foster, 
Ben Gitlow ir kiti žymūs 
kalbėtojai. Dainuos milži
niškas Freiheit choras. Įžan 
ga arenoj $1.00; ant balko
nų—50 centų.

Visi lietuviai darbininkai 
rengiatės dalyvauti.

1
/
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PARYŽIUS.— Sekmadie
nį Pohs mieste, netoli La 
Rochelle, buvo atidengtas 
paminklas atminčiai Emile 
Combes, kuris buvo Franci
jos premjeru tuo laiku, ka
da bažnyčia buvo atskirta 
nuo valstybės ir klioštoriai 
uždaryti. Paminklo atiden
gime dalyvavo Radikalų 
Partijos vadas Edouard 
Herriot, švietimo ministe- 
ris. Pasakius jam prakal
bą ir nuėjus nuo paminklo, 
jaunas vaikinas pripuolė 
prie paminklo ir sudaužė jį 
kūju, kurį jis, matomai, bu
vo pasislėpęs. Kilo sumiši
mas ir riaušės.

Policija puolė suareštuoti 
piktadarį. Jam į pagelbą 
atėjo apie 20 jaunų vyrų, 
nariai monarchistų organi
zacijos G’Action Francaise.

Policistai šaudydami vie
ną jauną vaikiną nušovė. 
Kitas jaunas vaikinas tapo 
peršautas. Keletas policis- 
tų sužeista. Dešimts sua
reštuota.

Pereitą savaitę La Ro
chelle vyskupas pasmerkė 
to paminklo atidengimą tam 
mieste, kur Combes gimė, 
jo pasmerkimas sukėlė fa
natikus užpulti ir sudaužyti 
paminklą.

Emile Combes buvo Fran
cijos premjeru nuo 1902 iki 
1905 metų.

Nužudė 6 Valdininkus, Kad 
Nereikėtų Dėvėti Kelinių
BASRA, IRAQ. — šeši 

Persijos valdininkai tapo 
nužudyti netoli Ahwaz, Per
sijoj. Juos nužudė būrys 
arabų, kurie priešinasi nau
jai apsivilkimo reformai.

Valdžia išleido naujus pa
tvarkymus del apsirengimo. 
Tie patvarkymai reikalauja, 
kad vyrai dėvėtų kelines, 
kepures ir švarkus, vietoj 
tradicinio apsirengimo. Pri
silaikantieji senovės papro
čių tam labai priešinasi—jie 
nori būti be kelinių.

VAJUS PAILGINTAS iki LAPKRIČIO 15 d
S. REIKAUSKAS IMA 

VIRŠŲ

l.šrodo. kad S. Reikauskas 
pasirengė sumušti ne tik Geo. 
Shimaitį, bet ir D. Zdaniūtę, 
nors pastaroji, sakoma, dirba 
visu smarkumu, kad staiga iš
kilti virš visų vajininkų. Kaip 
ištikrųjų bus, ateitis parodys, 
nes laiko dar yra ir dalykai 
gali pasikeisti.

štai kaip dabar stovi vaji- 
ninkai:
S. Reikauskas ..................29 Vi

Shenandoah, Pa.
D. Zdaniūtę ................. .

Wilkes-Barre, Pa.
Geo. Shimaitis ...........

Montello, Mass.-
Bendras Komitetas ..........20 Vi

Philadelphia, Pa.
Petchulis ...........................10

Minersville, Pa.
Namikas ........................ 9 Vi

Waterbury, Conn.
J oneliūnas ....................7 Vi

Akron, Ohio
L. Prūseika ............................. 7
L. Lasky ...............................6 Vi
A. ir J. K. Navalinskai ... - 6 

Forest City, Pa.
Petkiene .............................O

Great Neck, N. Y.
E. Custer  .........................6

Cleveland, Ohio
Simutis...............................5%

Nashua, N. H.
Grybas .................

Norwood, Mass.
A. Demskienė ................... 4 Vi

Detroit, Mich.
J. Gabužis  ..........................4Vi

Binghamton, N. Y.
Lukošūniene ...................

Braddock, Pa.
A. Valūnas ............................

Plymouth, Pa.
J. Sinkauskas..........................

Paterson, N. J.
J. D. Sliekas............................ 4

Pittsburgh, Pa.
P. Stukas .............................3 Vi

Toronto, Canada
J. Rainard................................. 3

Cambridge, Mass.
L. Smilga...................................3

Bridgeport, Conn.
K. Terzienč ............................3

Detroit, Mich.

A

*

B.

24

.22

S.

S.

M.

K.

.3

I J. J. Bakšys ........... ..
Worcester, Mass.

A. Beleckienė .........
Akron, Ohio

A. Gudzinskas.................
. Schenectady, N. Y. 

F. Justman......................
Newark, N. J. 1 

A. Misevičius.................
, Detroit, Mich.

žemiau talpiname pavardes 
tų draugų, kurie prisiuntė po 
du arba po vieną skaitytoją, 
bet dar neturi trijų: J. Ratys, 
Edwardsville, Pa.; L. Tilvik, 
Easton, Pa.; L Sandargas, In
kerman, Pa.; J. Racūnas, De
troit, Mich.; A. Salaveičikas, 
Westfield, Mass.; J. Shukaitis, 
New Haven, Conn; J. Vitkū- 
nas, Nanticoke, Pa.; A. Shu- 
pienus,Bayonne, N.J.; J.ZogaR 
Detroit, Mich.; J. C. Mitchellę 
Los Angeles, Cal.; M. Smitre- 
vičienė, Detroit, Mich.; C. Ak- 
somitauskas, Chicago, Ill.; It 
Baches, Union, N. J.; A. žu- 
rinskas, Yonkers, N. Y.; S. 
Gendrenas, Rochester, N. Y.; 
P. P. Šlajus, Chester, Pa.; F. 
Bruman, New York, N. Y.; J. 
Didžiun-šimkus, New Haven, 
Conn.; A. Bojus, Waterbury, 
Conn.; M. Stalulonis, Worces
ter, Mass.; J. Tųmosą, ,’New 
Haven, Conn.; J. Dielinikaitis, 
Buffalo, N. Y.; J. Adomaitis, 
Monongahela, Pa.; J. Balch, 
New Britain, Conn.; F. Gry-

;.; A. Sven- 
tickas, Detroit, Mich.; Dr. J. 
J. Kaškiaučius, Newark, N. J.'; 
Z. Jokubienė, Gardner, Mass:;* 
J. Jerome, So. Barre, Mass.; 
V. Ranko, Milford, Mass.; P. 
Valatkevičius, Johnston City, 
Ill.; 
Pa.;

bas, Hudson, Mass

F. Kuklis, Wilkes-Barre, 
A. Galkus, Philadelphia,

Rockefelleris Davė $1,000,- 
000 Mitlkinimui žmonių
CHICAGO. — John D. 

Rockefeller davė $1,000,000 
religiniams tikslams Chica- 
gos Universitetui. Pinigai 
duoti skiepijimui religinės 
dvasios studentams.
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ATSIIMS ŠIMTERIOPAI
New Yorko Times, demo- natorius, pulkininkas Her- 

kratinis stambiojo kapitalo beit H. Lehman, paaukojo 
organas, spalių 28 dieną, $50,000 socialistų lyderiams 
džiaugiasi, kad demokratų del kovos prieš komunistus 
partijos rinkimų fondas pui-| ir abelnai visą kairųjį-spat- 
kiai stovi. Pereituose prezi-Įną siuvimo pramones unijo- 
dentiniuose rinkimuose, gir-ise (Tarptautinėj Moteriškų 
di, republikonai turėdavo I Drabužių Darbininkų Uni- 
daug didesnius fondus, o’joj, Amalgameitu Kriaučių 
šiemet demokratų fondas,’Unijoj ir kt.) Niekas neabe- 
tur būt, jau viršija republi-’joja, kad tų pinigų Malis bus I 
konų fondą. Tatai reiškia’panaudota ir agitaciją’

Koya Su Chuliganizmu 
Sovietų Respublikoj.

Komunistų priešai sukelia 
didžiausį alasą, jeigu išgirs
ta, kad Sovietų Sąjungoj 
pasitaikė kokia nors vagys
tė bei, razbaininkystė. 
Tuojaus vienu balsu visi už
bliauna: Matote, kas dedasi 
po proletariato diktatūra!

Tie sutvėrimai nemato, 
tad buržuazinėse šalyse -va
gysčių, žmogžudysčių ir'ki
tokių chuliganysčių' j pilni 
kampai. ' 'Bet. jie Kėlia di
džiausį triukšmą, jeigu! So
vietų žęmėj žhiogus žmogų 
užmušė, arba > koks bjaury--- 7 «/ ’Y J —- * J' J U 7   JL C- \ J •  I J J ’ i V 1 ■ 

konų fondą. Tatai reiškia ’ panaudota ir agitacijai už be, prisiplakęs. prie ; kotnu- 
ddžiųjų kapitalistų ir vidų-j socialistų kandidatą į pFezi- nistų, iškirto, kbkją! kidūlys- 

Norman,tę., Koks jų!’'taniė\ tikslas?
Lengva atsakyti:. Jie tuom 
bando diskredituoti darbi
ninkų valdžią. Jie tuomi 
nori įrodyti, kad -darbinin
kai negali valdyti kraštą, 
kad ant jų sprando turi sė
dėti parazitai, kaip pav. A- 
merikoje, Lietuvoj, Lenkijoj 
ir kitose kapitalistinėse ša
lyse.

Bostono smalavirių “Ke
leivis” Nr. 43 su purvais su
maišo 'Sovietų valdžią, kad 
keli chuliganai Vladimiro 
gubernijoj vieno viešbučio 
langus išdaužę. Tai žertas! 
O veikiausia tie chuliganai 
buvo koki menševikai, geri 
“Keleivio” Antrojo Interna
cionalo nariai, kurie viską 
daro,' kąd diskredituoti So
vietų valdžią pasaulio, ąky-^ 
še. Taip akurąt ir daro Vi
šaki kontr-revoliucionieriai: 
•susidaro gauja, atlieka chu
liganiškus darbus ir paskui 
skelbia svietui, kad kalti ko
munistai; 5: Beį? KuoiųM ituąs? 
chuliganus SoViėtų 'valdžia 
sučiumpa ir pastato prie 
sienos, tuomet tas pats “Ke
leivis” bei “Naujiepog”. vėl 
pęrkųnus siunčia ant Sovie-5 
tų valdžios, kam jinai bau
džia razbaipinkus. Atsime
nate, kiek Grigaitis ir Mi- 
chelsonas išliejo ašarų už 
tai, kad Sovietu valdžia su- 
šaudė keliolika monarchistų 
teroristų, kurie ardė tiltus, 
apiplėšinėjo žmones, užmu- 
šinėjo žmones, padėdinėjo 
bombas po namais ir 1.1. 
Tuos teroristus, tuos chuli
ganus “Keleivis” ir “Nau
jienos” savo-špaltose pada
rė didžiausiais mučelnin- 
kais. Arba tik prisiminki
me, kiek tie smalavirių laik
raščiai bepriverkė tada, ka
da Sovietų valdžia nubaudė 
Doneco kasyklų chuliganus 
inžinierius.

Ką tas reiškia? Tas reiš
kia, kad menševikai pritaria 
chuliganišKiems /kontr-revo- 
liucionierių darbams Sovie
tų Respublikoj, hes paskui 
jie turi progą pakolioti So
vietų valdžią už tuos dar
bus. Antra, jie atvirai už ta
da :cliūliganus. kubniet! Subs

tinių ir smulkių biznierių Mentus kunigą 
pasitikėjimą demokratais ir Į Thomasą.
jų kandidatu Smithu. į Kapitalistai supranta, jog 

Demokratu partijos kam-' Socialistų Partija yra jiepaya- 
panijai išleista jau $2,9al,- 
032, gi republikonai iki šiol 
išleidę $2,123,894, kaip ofi-
Cianai praneša tųdviejų pai-.cia]demokratai išgelbėjo kapita- 
tljų komitetų viršininkai. pzma nuo proletarinės revoliu- 
Didelė didžiuma demokratų ; cijos? Todėl ir Amerikos bur- 
ir republikonų kampanijos žuazija žiūri į socialistus, kaipo 
išlaidų, suprantama, yra.'į savo atramą ir galutinąjį gin-
slepiama. Negali gi jie at-Įklą prieš kairė jantį darbininkų 
virai paskelbti, kiek milionų judėjimą. Kaip parodo demo- 
paklojo papirkinėjimui ka-,kra^° kapitalisto Lehmano $50,- 
pitalistiniu laikraščiu, baž- 000 auka socialistams, jie Ge
nyčiu, krutamujų paveikslų'«10/iniai ,^rka s<7ahstimus 
teatrų ir kiek sųkiso, is- Įk<romo> visoki, darbininkiški 

kovos dvasią iš vidaus, unijose.
Lygūs Išnaudotojai

jduojama jų talkininkė prieš 
Į klasinį, revoliucinį darbininkų 
; judėjimą. Jie žino, jog Euro
poje po imperialistinio karo so-

čių balsus.
Kapitalistai nieku nerizi

kuoja, vis tiek, ar jie desėt- 1 Apie demokratų kandidatą į 
kais ir šimtais tūkstančių j prezidentus Smithą dažnai gir7 
doleriu krauna pinigus į įdėt net tarp vadinamų 
Hooverio ar Smitho kampa
nijos fondus. Jie žino, jog 
šimteriopai atsiims atgal, 
kaip su pagelba Hooverio, 
taip ir su pagelba Smįthp* 
žiūrint, katras bus išrinktas- 
prezidentu.

Raskob, vienas iš augš- 
čiausių General Motors (au
tomobilių) Korporacijos ku
nigaikščių yra Smitho rin
kimų kampanijos vedėjas. 
Apskaitoma, kad jis pats 
iki šiol bus suaukojęs Smi- 
thui iki $100,000. Bankų 
karalius Morganas, vienas 
iš didžiausių General 
Motors Korporacijos šėri- 
ninkų, finansiniai remia 
Smithą. Pereituose prezi
dentiniuose rinkimuose

SUSI7 
pratusių” darbininkų šnekas, 
būk jis vis tiek' esąs neblogas 
žmogus ir pažangesnis už repu
blikonų Hooverį. Tokie šnekė
tojai užmiršta Smitho rekordą# 
kai^o streiklaužio. Jie lyg bū
tų negirdėję, jdg Smithas yra 
pats kapitalistas, vyriausias sa
vininkas New Yorko General 
Trucking Kompanijos. Iš t tos 
kompanijos jis . gaudavo Vien 
algos $50,000, kuomet buvo ofi
cialiu jos vedėju. Kaipo jos 
šėrininkas, jis skaito metinius 
savo pelnus šimtais tūkstančių 
dolerių. Jis taipgi yra stam
bus dalininkas N. Y. General 
Electric Kompanijos ir New 
Yorko miesto požeminių gelžke- 
lių ir eleveiterių. Jis siūlo, 
kad valstijos pinigais būtų iš
vystyta vandens pajėga dirbi
mui elektros, o paskui tos pajė-# I 111141 LlLliulUOj V |7Clox\Lll vVo

Morgano firma paprastai gOS išnaudojimas būtų pavesta
skirdavo po lygią sumą pi
nigų ir republikonų ir demo- Tuomet 
kratų kandidatams. Todėl 
nebūtų nieko stebėtino, jei-

General Electric Kompanijai, 
dar sriaunesniais ir 

platesniais upeliais • plauktų 
Smithui auksas, kaipo žymiam 

gu pasirodytų, kad ir šiuo-|tos kompanijos šėiininkui.
se rinkimuose Morganas 
šmeruoja ne tik demokra
tus, bet ir republikonus. 
Juk ir dabar tos pačios Ge
neral Motors Korporacijos 
dalininkai broliai Fisheriai 
šiomis dienomis paaukojo 
$100,000 Hooverio rinkimų 
vajui, . kuomet 
darbuojasi Smitho naudai.

Ksįl^italo Socialistai
Socialistų Partija, kaipo 

trečioji Amerikos buržuaži- 
jos partija, taipgi gauna di
dokų aukų iš kapitalistų ir 
kapitamstelių. Ir su kokiu 
pasididžiavimu socialistai 
susuką apie savo, partijos 
“atgimimą”, kuomet pasku
tinėmis savaitėmis prie jų 
prisidėjo milionierius aris
tokratas Vanderbilt Field 
ir atgal sugrįžo didžmilio- 
nierius Charles Edward 
Russell!—Nuo karo laikų 
pastarasis buvo atsimetęs 
nuo Socialistų Partijos to
dėl, kad jinai tada neparo
džiusi gana karštumo,^kaipo 
kariautąja už imperialisti
nę Amėrikos “demokratiją”.

Tuo pačiu laiku demokra
tų kandidatas į New Yorko 
v.JstijcD * leitennntus-guber-

Hooveris, kaipo pirmininkas 
įvairių korporacijų Burmoj ir 
Chinijoj išnaudojo 60,000 gel- 
tonodžių burmiečių ir chiniečių, 
mokėdamas jiems po pustrečio 
cento “algos” už keliolikos va
landų darbo dieną. Po Hoove
rio nagaika buvo iš jų sunkia
ma paskutinis prakaitas ir 

Raskobas > kraujas. Dabartiniu laiku Hoo- 
veris yra savininkas didelių ži
balo (naftos) laukų bei šalti- 

, nių Colomflbijos l’ėšpiiblįkoj 
(Pietų tArąerikojį), taipgi -dal^ 
ninkas. Įvairių kasyklų! iv Kito
kių kompanijų Jungtinėse Val
stijose.

Katras jųdviejų šiuo laiku 
daugiau pelnų, pasikuopia, sun
ku būtų pasakyt. Tačiaūs aiš
ku, jog jiedu traukia sau mil-1 
žiniškus lobius iš šimtų tūks- (Komuyiistų) Partijos kandida- 
tančių darbininkų.

Taigi kaip galima būtų net 
pamanyt, kad vienas ar kitas 
yra “darbininkų draugas”, kad 
vienam bei kitam rūpi apgint 
darbo žmonių reikalus, kuomet 
abudu tunka iš darbininkų en
gimo?!

Darbininkai! Draugai! Pa
tys žinokite ir kitiems skelbki
te tą tiesą,—kad demokratų, re
publikonų ir socialistų partijos 
tai yra buržuazijos partijos, at
kreiptos prieš darbininkus, ir 
kad tiktai Amerikos Darbiniu-

vauja darbininkų klasę ir be at
vangos kovoja už rankpelnių 

i reikalus.
Balsuokite už Darbininkų

tus! Tuojaus siųskite kiekvie
nas bent po dolerinę į šios karn- 
panijos fondų, įdėdami į laišką 
ir užadresuodami:

National Election Campaign 
Committee, Workers (Cummu- 
nist) Party, 43 East 125 St., 
New York City.

Prieš kapitalistinių partijų 
kampanijos milionus mes turi
me dabaigt sudėt savo klases 
partijai bent $100,000, delei ko
vos; prieš kapitalistinius išnau
dotojus, prieš darbininkų prie
šus ir prieš tų priešų bernus— 

kų (Komunistui) Partija aisto- Į)aisidavusius socialistų vadus! ’

rėvoliucionierių paskalas, 
idant užsienio buržuazinė 
spauda turėtų medžiagos 
keikimui bolševikų. Juk jau 
daug sykių mūsų priešai bu
vo paskelbę, kad Leningra
de ir kitur Sovietų valdžia 
sušaudžius tūkstančius dar
bininkų, kurie būk išėję į 
streiką. Bet vėliau pasiro
dė, jog tai buvo grynas me
las. Pavyzdžiui, dar šie
met “Sandara” lygiai kelius 
sykius pranešė pasauliui 
(sandaretiškos rūšies) link
smą žinią, kad Sovietų val
džia esanti nuversta. Vasa
rio 2 š. m., ant pirmo pus
lapio didelėmis raidėmis 
“Sandara” melavo: “Sovie
tų valdžia sugriuvus”.

Taip, chuliganysčių pasi- 
taiko' ir Sovietų Respubli
koj. Bet tai liekana senojo 
svieto, tai tankiausia darbas 
juodašimčių, kontr-revoliu- 
cionierų (prie kurių pri- 

ant Sovietų i klauso ir rusai menševikai), 
i kurie dar vis bando iš vi- 

■ ^aus sugriauti Sovietų vai-1^™$ (i 
tikrųjų ta vietine valdžia džią. Bet kuomet Sovietų

Pagaliaus “Keleivis”, su
simaišius redaktoriaus lie
žuviui, štai kaip ųufilozo- 
favo: i “Chuligąnai dažnai 
darę pąšikęsinimus 
.ginti
darę pašikęsinimus za-

i moteris.' Vakarais
moterys išeiti į gatvę tega
lėjo.” Kur-čia sensas? Juk 
kaip tik vakarais moterys 
turėtų, bijoti išeiti į gatvę, 
jeigu ęhuliganai jas gaudo, 
bet pąs “Keleivį” pasidarė 
Kad jos tik vakarais tegalė
jo išeitį! Į ■ ' 7
Į Į Nesenai Lietuvos liaudi
ninkų smėtohlaizių “Lietu
vos; Žįnioš?! garsiai užgrio
vė', .kad'. Viatkų apygardoj *1 1 V • ■ • <11 I V j — •• -f- ■ — -■ ----- * ------ *1

ių. Na, ir
valdžia nuplakus rykštėmis 
net. 300• valstrf \
dabar' lietuviški šlamštai tą 
“žinią” kartoja sušilę * ir 
verčia kalnus ;
valdžios.

Vienas iš dviejų: Jeigu iš-

siimsite savo bagažus, o kapi
tonai su komisijom apmokės 
keliones tiems delegatams, ku
rie pinigų neturi. Delegatai 
pabaigė konvenciją 2 vai. po Į 
pietų dainuodami “Solidarity I 
Forever” ir šaukdami: “7 ‘1 
Gyvuoja Nacionalė Mainierių 
Unija!”

Delegatų Pasiaukojimas

Kadangi didžiuma delegatų 
suvažiavo iš neorganizuotų 
mainų ir streikuojančių sričių, 
todėl pinigų pas delegatus iš
imtinai nebuvo. Aukotais 
centais nupirkta gazolinas del 
trokų bei pigių mašinų, kurio
mis suvažiavo delegatai. Ne
laimingi vargdieniai delegatai 
nuo ilgų nepatogių kelionių, 
mažai valgę ir miegoję, buvo 
labai suvargę, kiti freitais- 
bakskariais važiavo, treti pės
ti keliavo. Paveizdan, 2 jauni 
mainiėriai tik seredoj, spalių 
12 d. pėsti pribuvo iš Califor- 
nijos. Sudulkėję, suvargę na
bagai. . .Sakė, tikėjomės gau
ti “hike,” bet mažai kas pavė
žino, todėl suvėlavom. Ant 
jų nelaimės trys delegatai tik 
pusę valandos prieš jų pribu- 

su

Komunistę Laimėjimas 
Latvijoj

Nepaisant baltojo teroro, 
Bai Latvijos komunistai pastat- 

tė savo kandidatus šiuose 
seimo rinkimuose vardu 
“kairiųjų” surašo. Prieš ! 
juos buvo sumobilizuotos vi
sos reakcinės spėkos. Ypa-. 
tingu įtūžimu juos puolė so
cialdemokratai.

Bet vis tiek komunistai 
daug laimėjo. Pereitam seL 
me jie neturėjo nė vienos 
vietos, o naujam seime tu
rės net 8. Socialdemokratai 
turėjo .z 31 vietą, o naujam 
seime beturės 26. Vadinasi, 
penkių vietų neteko. Men
ševikai turėjo 3 vietas, o 
naujam negavo nė vienos.

Latvijos Socialdemokratų 
Partijos organas “Socialde
mokratas” nusiskundžia seir 
mo rinkimais ir pripažįstą, <,; 
kad “kairieji” laimėjo so
cialdemokratų lėšomis.

Latvijos darbininkai pra
mašina namo išvažiavo, o ten deda pažinti išdavikiškus 
dar dviem buvo vietos. Da-taip .pasielgė, tai aišku, kad valdžia juos sučiumpa, jie bar v-, turj pgsti namo-grjžti'.

_ . i Vaikinai tik pečiais patraukė.
O audrą pjauna.. Kapitonai buvo aprūpinti pini

ngais del maitinimo savų dele- 
. Bet areštui ištikus, jie 

; organizavo slaptą konvenciją 
Bibliniai ii •ir saugojosi nuo šjiipų suseki

mo, tad nebuvo nei laiko, nei 
progos delegatus maitinti. Iš- 
pradžių tos otelių lovos buvo 
malonios, o paskui su tuščiu 
pilvu laukiant ir nesulaukiant 
kapitonų, još pavirto kalėjimo 
įstaigomis. . . Dalis delegatų 
išbuvo apie tris dienas neval
gę arba labai mažai valgę, to
dėl išleistuvių 1 pietūs, suside
danti iš sausos bandukės, kum
ščio didumo, sodės bonkutės ir 
biskį šiltos jautienos su greive, 
ant popierinės torielkos, be! 
šaukštuko ir šakutės, skiepe 
stovintiems buvo labai gardūs!

, i Lewiso Gengsteriai

• Kada delegatai svetainės 
užkandžiavo, Lewiso

jon įsiskverbė ir įsigalėjo atsiima su kraujais. Jie ve-1 
saujalė chuliganų kontr-te- i ją sėja, r 
voliucionierių, kurių kaip Juos užtaria, juos apverkia,! 
visas svietas žino, slaptai jiems širdingiausius linkėji-Į gacijų. 
veikiančių yra dar tiek ir mus siunčia mūsų . Grigai-
tiek Sovietų Respublikoj, i čiai, Griniai,
Jų visų dar nespėjo vai-1 Sirvydai, Lietuvos Smeto- 

....... ™ Krupavi- 
kur* pana-1 čiai. Michelsona, Vitaičiai ir 

” 2y[es gi pilnai pri-

džia sumedžioti. Tą parodė į nos, Voldemarai,
Doneco įvykiai, '
šus chuliganai kelius ištisus i Kairiai. • . _ _ _
metus, prisišlieję prie Sovie-Įtariame Sovietų valdžios pa
tų valdžios, atlikinėjo krūvi- stangoms tas piktžoles iš
mis darbus, vardan tos vai- rauti su šaknimis ir išnai- 
___ s. Arba, gal šitas pla- kinti.

socialdemokratus. Juk nese
nai socialdemokratai turėjo ,.y 
Latvijos valdžią savo ran
kose, bet ją geruoju perda- ) ' 
ve fašistams, idant pastarie- P 
ji galėtų skersti komunis
tus. Fašistai, paėmę vai- 
džią, pradėjo baisiausi tero- ’ i 
ra prieš komunistus, o po- ' 
nai socialdemokratai buvo* 
ir pasiliko labai gerbiamais J 
piliečiais. Už tai dabar 
Latvijos darbininkai prade
da bėgti nuo tų judošių.

■džios
BOSTONO IR APIELINKES

SKYRIUS
NORWOOD, MASS.
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Nakthiė Sesija

Naktinė slaptosios konven
cijos sesija tęsėsi iki 3, vai. 
panedėlio ryto. t Nutarta kėlias 

'■‘J > • 1 . .

valandas pasilsėti, gi iŠ kitos 
pusės būtų labai nelygi kova, 
jeigu nakties laiku mus, be
ginklius, Lewiso mušeikos su
rastų. Į miesto otelius važiuo
ti toli ir pavojinga, kad nepa
sektų šnipai. Ant vietos, to
kioj vėlumoj, komisija tik ma
žumai tegavo hakvynę. Pirmi
ninkas Watt deleg. pasiūlė 
vieną iš dviejų pasirinkti: ar 
minkštą žemę be lubų arba 
kietą pliką padlagę su lubo
mis. Delegatai veik vienbal
siai pasisiūlė nakvoti svetai
nėj. Mother Bloor (senukė 
moteris kalbėtoja) pakėlė 
ranką atsisakydama kitur eiti 
nakvbti, ji gulėsianti ant grin
dų su visais delegatais. Taip 
ir padarė.

. Panedelio Sesija

Rodosi, vos spėjus užmigti, 
kapitonas, jau kelią visus iš 
saldaus miego; Po menko 
šaltų “šuniukų” su banduke 
užkandžio, septintoj valandoj 
ryte (tęn tuo laiku laikrodžiai 
ėjo valanda pirmiau, reiškia 
ant šešių)—vėl sesija, 
d angi ’ p r ieš y u ž p 
sė* bilėfminųtąįį 
nbtąria’mą .gšųiiTkti 
Centro Komitetą, 
atstovą iš kiekvieno distrikto. 
Bendra sesija pertraukta ir 
susigrupuota toj pačioj sve
tainėj į atskirų distriktų de
legacijas. Po išrinkimo ko
miteto atstovų, susigrupavo 
atskiros ^komisijos, taipgi iš vi
sų distriktų po vieną narį į 
visas komisijas. Komisijos su
sigrupavo į 4 svetainės kam
pus po vieną, viena ant estra
dos, kita prieduryje (kur lai
ke šokių, drapanas ir skrybė
les 'priima), pora skiepe, kita 
už stęičiaųs, dvi ant galerijos. 
Komisijoms' užbaigus savo 
darbą—bendra sesija tęsėsi. 
Priimta tūlų komisijų rapor
tai. Kalbėjo labai trumpai, 
aiškiai ir gyvai New Bedfordo, 
Mass., streikuojančių audėjų 
atstovąs/;. 11 V;ard^.,, ĄĮ'eikięrių, 
sveikino.’ khrlrighga fiauj^ mai^

nįęrių uniją išreikšdamas, kad 
aUilyje,! po' revoliucine unijų
vadovybe bus galima sujungti1 skiepe 
vilds streikus į krūvą ir priei- mašinos samdyti mušeikos at- 
ti prie generalio streiko delei -i??:
greito bei užtikrinančio darbi- 
niiikams laimėjimo. Gauta 
pranešimas, kad 50 delegatų 
iŠ kalėjimo paleisti. Vėl entu
ziastiškas delnų iš džiaugsmo 
plojimas. Visi žiūri į duris, 
laukia draugų pribūnant.

Iš Kairiųjų Darbininkų Judė
jimo

12 d. spalių Lietuvių Darpi- 
ninkių Susivienijimo'44 kuopb^ __ 
įvyko kaklaraiščių balius, ku- - 
ris pavyko gerai, nes žmonių 
atsilankė skaitlingai. Tik kak- 
laraiščiais pasirėdžiusių buvo 
nedaug, tik septynios poros.

gražesnius kaklaraiščius

lotais 
brangiais automobiliais, susi
statė juos į eilę išilgai gatvę 
arti vieną prie kito ties mūsų 
svetaine. Kaip delegatai iš i Už 
svetainės išėjo, tai lewisiniai, buvo duotos dovanos, kurias 
apsiginklavę geležiniais rak
tais (wrenches), blackdžia- 
kiais, peiliais ir kitais įran
kiais už savo automobilių sto
vėjo. Jų buvo apie 200, o mūs 
apie 300. Kadangi E. Pitts
burgh Electric gatvė siaura, 
tai mes sustojom tramvajaus 
laukti visai šalia jų. 
aiškiai matyt priešų 
daugelį iš jų mūsų 
asmeniškai pažinojo;
pavardes buvo : Frank Hughes, 
international organizer; Joe 
Angelo, international organiz
er (ne Joe Angelo iš National 
Miners Union) ; Hearnedy, 
president District No. 17; 
Studdard, District 13 (West 
Virginia) ; Bussarilli, subdis
trict board member; William 

Į Hynes, sudistrict board mem- 
Browh iš galo stalo visiems ne- her; John Dramarich, field 

worker, District 5; Thomas 
Robęrston, District 5, of Penn-

gavo: pirmą—M. Kasteckiūtė, 
antrą—J. Budrevičiūte, trečią

Ka- 
as grę- 

sų pirma 
gildomąjį 
Po vieną

Šerifo Pribuvimas

Belaukiant draugų, gauta 
žinia, kad Lewiso mašina su
žinojo, kur mes esame ir at
einanti. Ta žinia nenugąsdi
no, nesujudino delegatų. Se
sija normaliai eina. Komisijų 
raportai svarstomi. . Praneša, 
kad šerifas ateina. Diskusijos 
savo keliu eina. Apie už 10 
minučių'' šerifas su deputėm 
čionai. Pirmininkas pašaukė 
šerifą ant estrados, kuris ne
drįso kalbėti į delegatus, bet 
reikalavo centro pildančio ko
miteto nariapis ateiti ant stei- 
čiaus. / Sustojus kom. nariams 
apie ilgą stalą, šerifas R. H. 

garsiai, bet aiškiai pasakė, kad 
mūsų grupei rievalia jokių mi
tingų laikyti Allegheny Coun
ty Jr dabar, tuojaus, turite iš
siskirstyti. Todhey prašo še
rifų išduoti raštišką uždraudi
mai šerifas paraudo, patylė
jai į ir 'mandagiai atsisakė tai 
dalyti.1 C. P. Komitetas tarp
snyje nutarėm konvenciją 
baigti, nes nauja unija suor
ganizuota, valdyba ir pildantis 
komitetas išrinktas, kuris ga
lės smulkmenas pats užbaigti, 
todėl neužsimoka nepaprastus 
kaštus, vargą ir pavojų tęsti. 
Pirm. Watt pranešė delegatam 
šerifo uždraudimą ir komiteto 
nutarimą baigti konvenciją. 
Nei vienas delegatas balso ne
prašė, reiškia, sutiko konven
ciją baigti. Toohey delega
tais pranešė: “Kadangi di
džiuma delegatų kelios dienos 
nevalgę, o šiek tiek vietinės 
diiąug^s 1 skiepe pagamino už
kandžio, gi šerifas dar Pėnn- 
sylvanijoj leidžia valgyt... (de
legatai skaniai nusišypsojo, o 
šerifas su deputėm iš gėdos 
raudonavo), tai t užkandę Va
žiuosite į buvusius otelius, pa

Buvo 
veidai, 

žmones 
pagal

Balius buvo linksmas ir pel
no liks virš desėtko dolerių.

Rusijos revoliucijos vienuo
likos metų paminėjimas įvyks 
4 d. lapkričio, Lietuvių Svetai
nėj. ' Bus graži ir didelė pro
grama »iš dainų, muzikos ir 
prakalbų. Taipgi šiose pra
kalbose bus nurodoma, kodėl 
darbininkai turėtų balsuoti už 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos kandidatus į valdvietes. 
Įžangos nebus, todėl darbi
ninkai turėtų skaitlingai atsi
lankyti.

Pagarsėjęs “Grigutis” Norwoo- 
do Scenoj

Lapkričio 10 d. Laisvės Cho
ras iš So. Boston, Mass.', po va- 

______ ______ dovyste mokytojaus M. K. Bo- 
sylvania Štate Federation of j lios, statys scenoj pagarsėjusią 
Labor; Bozo Damich, interna-j penkių aktų operetę “GrigUr 
tional organizer ir jo- sūnus, tip,” Lietuvių Svetainėj, 1$ St. 
Visi šie yra pastoviai riebiai George Avė. Tat reiškia, kad 
apmokami Lewiso agentai ir ir' Norwoodas su apielinke tu- 
daugybė specialiai: apmokėtų; rėš progą pamatyti “Grigutfc” .
Kadangi gatvekaris arti pusės 
valandos hėatėjb, tai jie neri
mavo, keikė, priekabiavo, gi 
iš mūs pūšės tik retkarčiais 
kai kas atsiliepdavo, šerifas 
su deputėm tarpe su baime 
vaikščiojo, drausdami abi pu
ses kalbėti. Aš maniau, kad 
ten bile sekundą kils mūšis ir 
bus didesnis, nekalto kraujo 
praliejimas, negu vakarykščią 
dieną. Pagaliaus, gatvekariai 
atėjo ir kovos pavojus prany-i 
ko.

(Daugiau bus)

Nuo Riešutų Mirė

Šiaulėnai, Šiaulių apsk.— 
Nesenai Notiniškių L P. L. 
daug riešutų pri valgęs nu-daug riešutų 
mirė. • *.

tą, taip nepaprastai višų myli- j“ 
mą operetę, nes kur tik “Gri--1^ ! 
gutis” buvo sykį statytas, ten . 
publika reikalavo ir antrą sy-t 
kį atkartoti. Publikos “Grigu- 
čiui” netrūksta, nes “Grigutyj” 
yra ir juokų ir ašarų. “Gri- 
gučio” operetės muzika yra 
taip maloni, žmogaus jausmus 
kutenanti, kad, rodos, norėtų
si tos muzikos visados klau
sytis. Muzika daro malonu- 

•mą, o žodžiai juokus, čia pa- . 
‘•duodu iš daugelio dainų vie- 
; nos dainos vieno punkto žo
džius, kuriuos dainuoja Mariu
tė: 
Dieną snaust neduoda musės, 
Naktį lovoj kanda blusos;
Kursai man nepatinkta, 
Tas vis trinasi aplinkui. 
O kurį aš myliu, 
To sulaukti'negaliu.

Reporteris*^ ’
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Išdirbta 
rinkimų vajui, sudary- 
literatūros platintojų 
Prisirašė vėl vienas 

draugas prie Partijos.

T ENGVA yra jums pasakyti kuo 
Chesterfield nėra. Jie nėra stiprus, 

nėra erzinantys gerklę, nėra persaldinti 
. . . negi nėra nusistelbe ar beskoniai.
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Ten virtuvė, 
Ten ir visų vi
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draugiš- 
galima

ir pelėsiai.
gyventi ncsvei-
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kenkė ir

kad tas kliubas vadinasi jau
nų darbininkų kliubu, jame 
nėra nei vieno darbininko.

il

įninkąs, Spalių 30, 1928 Puslapis Trečias

Tas parodo, kaip drg.

mai vyksta. Partija nuo sau
sio mėnesio buvo paskyrusi 19 
d. rugpjūčio piknikui, kuriame 
turėjo būti ir laimėjimai. 
Anarcho-fašistai sumanė kenk
ti, atkalbinėjo parko prižiūrė
toją, kad vietą uždraustų; bu
vo padarę taip vadinamo 
“darbininkų” jaunuolių kliubo 
vardu plakatus ir rengė pik
niką toj pat dienoj ir toj pat 
vietoj. P. Klova ir J. Katinis 
(jauniklis) net kelis kartus 
važiavo pas parko prižiūrėto
ją ir prašė, kad uždraustų lai
kyti A. D. (K.) P. pikniką, 
bet negavę vietos, užleido ki
tus reakcionierius, būtent, S. 
L. A. 342 kp., kurie turėjo 
ant 12 d. rugpj. tą vietą, bet 
tyčia nukėlė iš 12 į 19 dieną, 
surengė šalimais savo jomar- 
kėlį, prisigėrė ir padarė ant 
A. D. (K.) P. pikniko pogro
mą—spardė, mušė, bonkomis 
ir akmenimis svaidė, automo
biliais į publiką važiavo. Po 
to dar 10 draugų iš A. D. (K.) 
P. rengėjų ir pikniko darbi
ninkų areštavo, užvedė net

saules spinduliai greičiau pa-. . , . , . Jeigu žmonės čia būtų nors jie iš skiepo bėgtų, kaip
siekia ir oras lengviau pakeis- elementariniai su sveikatos visu nelaimių priežasties.

taisyklėmis supažindinti, tai
CASTON ROPSEVICH

Bon Ami.

•^aW***^

Žinios iš Darbininkų Veikimo 

, yz14 d. spalių buvo A. D. 
(K.) P. vieneto susirinkimas. 
Visi nariai dalyvavo, 
planai 
ta du 

naujas
Taipgi kaip kurie draugai pra
nešė, kad vėl keletas ketina 
įstoti į Partiją. Dabar lietu-- 
vių darbiečių turime virš 30 
narių. Partijos kompanijos 
fondan sukelta ant vietos $52. 
Kiti draugai aukojo po ma
žiau, o drg. L. Tilvikas, nuo
latinis energingas rėmėjas, pa
aukojo net $35. Tik pereitam 
Partijos piknikui jis aukojo 

. šaltkošę, duoną, pyragaičius ir 
tt., viso vertės $21. Taipgi vi
sada nuveždavo į mūsų pik
nikus valgius ir gėrimus vel
tui
L. T. brangina komunistinę 
idėją ir todėl aišku kiekvie
nam darbininkui, kodėl jį taip 
neapkenčia darbininkų neprie
teliai iš Klovos-Meisono-Kati-
nio grupės. ' dėjimą.

. ,. .. j .. . OAA,jku neprieteliai, darbininkų j u-Tų pat dieną nsdalinta 3,000 dg im^ o h. « nc. 
A D. (K.) I>. lapelių “Kode! pl.ieSl; puolimų,
kiekvienas darbininkas turi ' , ,
balsuoti už komunistus.” Da-I Atlaikytas bendrų parengi- 
linimas atliktas konventuose,! uri stį^aL° T
nes miesto įstatymai draudžia;J;*; ’’ • . J‘
kitokį dalinimą (suprantama, 
tas miesto teršimo draudimas 
nepaliečia buržujus, tokie įsta
tymai tam tik ir yra, kad kliu
džius skleidimą darbininku li
teratūros). Dalinti pribuvo 
vi^, draugai. Tas parodo, kad 
irflęjų Partijos nariai supran
ta savo pareigas.

daryti špaltas tiems elemen
tams ateityj, nes jie tik savo 
biznio garsinimui ten ir. rašo. 
Iš visų tų vaikų tėvų tik vie
nas “Vilnį” prenumeruoja ir 
tai tik del informacijų.

Minėtas kliubas visas savo 
įplaukas sunaudoja del 
kymo bendrai su savo 
svetainės, kuri kaip tik 
koma tam, kad Eastone
darbininkiški elementai turėtų 
gūštą.

Tegul pirma parodo “Jau
nuolis,”' kur ir kada jūsų va
dinamas jaunų darbininkų 
kliubas ėjo bendrai su: A. D. 
(K.) P., A. L. D. L. D., L. D. 
S. A., Jaunųjų Darbininkų Ly
ga, Pionieriais, Tarptautiniu 
Darbininkų Apsigynimu ir An
tifašistiniu Komitetu? Niekur 
ir niekados! O visados su re
akcionieriais, atžagareiviais. 
Darbininkų vardo naudojimas 
dar jus nepadaro darbininkais, 
nes jūs nei vienas nedirbate. 
Katalikų kunigų šlamštai irgi 
vadinasi “Darbininkas,” 

dvi bylas manydami, kad jie Į “Draugas,” bet jie nėra darbi-1 
galės sunaikinti darbininkų ju-'Uinkams draugai, o priešai po | 

Apsirinka darbinin-l darbininkiška skraiste. TaiP' 
ir čia, reakcionierių vaikai pa-į 
sivadino “darbininkais,” o dir
ba prieš darbininkus, tas pa- 
sivadinimas reikalingas tik ir j 
buvo tam, kad apgavinėjus 
darbininkus. Tiktai tada jūs 
būsite darbininkai, kada eisite 

Nutarta ^enc^rai su darbininkų organi- 
rengti' puikus balius, nacijomis. Tik tada jums bus 

tiesa garsinti savo parengi
mus “Vilnyj” bei “Laisvėj,” 
kada nuo tų parengimų įplau- 

j kos eis tikrai darbininkiškam 
judėjimui, bet ne į jūsų pri
vatinius kišenius. Jeigu tie 
elementai ir ateityj garsinsis. 
mūsų spaudoj su savo prieš- 
darbininkiškais parengimais, 
tai prisieis parašyti plačiau 
apie juos ir jų tėvų darbus.

Eastono Koresp. Biuras.

. D. (K.) P., A. L .D. L. I)., L. 
• D. S. A., T. D. A. ir Pionie
riai) susirinkimas. 
tuoj aus i
taipgi rengtis prie teatro ir 
koncerto. Dirbti, kad žiemos 
sezonas būtų turtingas paren- 

i gimais. Teatrą parinkti tin
kamą, kurį būtų galima suvai
dinti ir kitose kolonijose. 
Taipgi nutarta rengti 
kas vakarėlis kaip 
greitai.

Nutarta neįsileisti į 
Bendrą Komitetą, taipgi prie 
jo prigulinčių organizacijų pa
rengimus, šias ypatas: Petrą 
Klovą, S. ir O. Kulaičius ir S. 
ir Merę Meškauskus, kadangi 
šios ypatos tik tam ir ateina 
į darbininkų parengimus, kad 
sudarius nesmagumus. Todėl 
į visus mūsų parengimus jiems 
durys uždaryta.

14 d. spalių susitvarkė A. 
P. L. A. 32 kuopa, išsirinko 
valdybą ir vėl pradės norma
liai veikti, gyvuoti. Šioji kuo
pa iki šiol buvo centro suspen
duota. Mat, joj viešpatavo 
Klova-Meisonas-Katinis ir jie 
buvo uždarę naujiems nariams 
duris, ypatingai nepriėmė nei 
vieno komunisto, laužė konsti
tuciją, nepaisė centro reikala- 
vin/ą. Gi kada centras su- 
Wndavo, tai jie iš karto rė- 
f yo,. šūkavo, kad sunaikins

visą A. P. L. A., uždarys su] “Vilnyj” Nr. 242 tilpo ko- 
valdžios pagelba ir raportavo reSp įuj0 “Jaunuolio,” kurioj 
Harrisburgan. i jis giriasi apie savo balių ir

Dabar, matyti, jau pamatė dar sako, kad rašys apie bū
tie elementai, kad pertrumpos simus parengimus. Nepaisant, 
jų kelinės sunaikinimui A. P. 
L. A., tai sutvėrė savo locną 
kliubą. Senai taip reikėjo, nes
tokie elementai netinka jokiai Ten viso yra keli vaikai tų 
darbininkų, kad ir pašelpinei, tėvų, kurie visaip 
organizacijai, nes darbininkų • kenkia Kaštone darbiečių, al- 

pagal diečių, moterų ir pionierių pa
rengimams, o rėmė ir remia 
fašistus. Tas patsai kliubas 

riąi ir nauji sutvarkė reikalus Į dėjo visas pastangas,-kad pa
ir vėl kuopa galės gyvuoti irj kenkus A. D. (K.) P. Eastono 
bujoti. Jos susirinkimai bus 
kas antras sekmadienis, Wan- 

err Hali, 9th ir Washing- 
Sts., tuojaus po pietų.

organizacijos nešoka
anarcho-fašistinę muziką.

Likusieji A. P. L. A. na

Vasaros pareng. pas mus ėjo 
sėkmingai. Buvo surengta du 
piknikai Bendro Komiteto ir 
Antifašistinės Tarybos, vienas 
L. 1). S. A. 14 kuopos, vienas 
mainierių naudai ir vienas A. 
D. (K.) P. Visi piknikai ėjo 
sėkmingai, kiekvienas davė 
veik po šimtinę pelno. Visi 
draugai ir draugės energingai

B dirbo. Reakcionieriai siuto iš 
piktumo, kad mūsų parengi-9

1
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ana švelnųjį 
bile kam ....

Kad pasakyti jums kuo jie yra, mes tik 
sakome: “Gana švelnus bile kam, o vis 
dėlto . . . jie patenkina."
Ir ne musų tvirtinimas, bet jūsų pačių 
skonis suteigia įrodymą!

Baigęs Philadelphijos muzikos 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- ■ 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbų. Kreipkitės šiuo adresu: »>

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

f
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lokalo piknikui, jis buvo net 
berengiąs pikniką ant tos pat 
dienos ir toj pat vietoj; jo na
riai skundė darbiečius, saky
dami: “Jie yra Rusijos šali
ninkai, o mes ištikimi Ameri
kai.” Tas kliubas (geriau sa
kant, keli vaikai, nes jie netu
ri nei čarterio) tam tik ir su
sitvėrė, kad kenkus Eastono 
darbininkų judėjimui, kad ap- 
gavinėjus darbininkus ir stip
rinus vietinius fašistus. Lai 
neužimdinėja vietą darbinin
kų dienraštyj “Vilnyj” tie, ku
rie tą pat “Vilnį” šlamštu tik 
ir vadina. “Vilnis” turi už-

Iškirpkite šią blanką ir su aukomis siųskite 
nurodytu joje adresu

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 
Rinkimų Vajaus Prieš-Teroristinis Nepaprastas Fondas 
Election Drive Anti-Terror Emergency Fund 
į $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.

E.

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

AIKAS TRUMPAS! PINIGAI TUOJ AUS 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 
ateis lygiai taip, kaip kad ir registruotu laišku.

Iš Lietuvių Gyvenimo

Nežinau, ar yra kur kitur j 
tokių keistų žmonių, kaip 
Kulpmonte. Daugelis turi 
gražias ir ruimingas stubas, o 
patys gyvena skiepuose, ži
noma, ne visi, bet didelė .di
džiuma.

Skiepas, kaipo tokis, nežiū
rint, kaip švariai jį užlaikysi, 
vis tiek pasiliks tik skiepas. 
Ten nei saulės šviesa neįeina. 
Ten drėgnumas i 
Ten žmonėms ; 
k a.

Negana to. 
ten skalbykla, 
ralų padėjimas.

Dar daugiau. Ten stalas, 
apie kurį šeimyna susisėdus 
valgo. Ten “ceberis,” kur 
mainierys parėjęs iš darbo 
plaujasi. Ten vyno, alaus ar
ba “brogos” bačka kampe 
rūgsta delei naminėlės. Ant 
galo, dar jęi kurie turi mažų 
vaikų, tai ten rasis dar ir 
“naktinis” puodas. Na, tai ve 
kur ir angliakasis gyvena! Jis 
čia valgo. Jis čia apsirengia 
ir nusirengia. Ir jis čia visą 
savo liuosą laiką praleidžia.

Ventiliacijos čia jokios nė
ra. Jei, daleiskime, keli ant 
sykio vyrai užpypkiuoja, tai 
ir dienos šviesoje vienas kito 
nemato. O oras—ir kirvį ga
lėtumei pakabinti. Taigi, to
kioje atmosferoje ir ne viena 
šeimynėlė čia smilksta, lyg lie
tuviškas kumpis kamine.

Iš kur tokia tradicija užsi- 
likus ir ”kas pirmas tą “madą” 
įvedė, nepatyriau. Bet žinau 
gerai, kad kulpmontiečiai,ypač 
šeimininkės, tuomi patenkin
tos ir labai mėgsta tokiose są
lygose gyventi. Anot jų, esą 
daug mažiau darbo. Tikiu. . . 
Bet kaip su šeimynos sveika
ta?

Jeigu tokiose sąlygose gy
ventų žmonės, kurių ekono
miškasis stovis nepavelija gy
venti kitaip ir kurie neturi vi- 
gados, tai būtų, galima dar to
kius pateisinti. Bet dabar, 
kuomet žmonės turi 6-8 kam
barių namus ir jais nesinaudo
ja, tai nežinau, kaip tokius 
ir pavadinti.

Gerai, ant antrų lubų mieg- 
ruinriai, kaip paprasta. Bet 
kokiems galams laikomi tuš
čiais viduriniai (tarpe augš- 

1 to ir skiepo) ruimai, kur iri

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

J1

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite i
pasirinkite, kas jums reikalinga

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372

Brooklyn, N. Y
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CLEVELANDO ŽINIOS
Mėsos Pirkėjų Streikas Prieš 

Augštas Kainas
Clevelande košernos mėsos 

pirkėjų streikas žada išsiplės
ti po visą miestą. Bučeriai- 
pardavėjai buvo mandrūs, ka
da jiems reikėjo priversti brolį 
krautuvninką pristoti prie . 
“unijos,”^kuri tur čarterį Ame- 
rikos^arho Federacijos. Kuris 
iš broliųHjučerių nepristodavo 
prie tos “unijos” ir norėdavo 
neprigulmingai biznį varyti, 
tas sutikdavo terorą. Jo krau
tuvės langai iš po nakties tap
davo išdaužyti, krautuvė pri- 
lieta smirdančiais chemikalais.1 
O jei tokios pasargos nepaka
ko, tai bomba pakratydavo jo 
krautuvę.

mielių. Kainos bėgyje 6 mė
nesių pakilo nuo 80 nuoš iki 
120 nuoš. Religiniai žydai 
darbihinkai pirko mėsą ir kar
tu dejavo, keikė kylančią kai
ną. Patys nesuprato, kas da
ryti, kaip pradėti kovoti. Vie-

Su policijos pagelba nieko 
nepešę, pardavėjai puolėsi pa- 
gelbos prie rabinų ir šocialistų 
kriaučių unijos viršininkų, kad 
šie sudarytų komitetą ir “iš
tirtų,” kodėl ir delei ko mėsa 
pabrango.

vekarių kompanijai' bus smū-l 
gis. čia gatvekariu pervažia
vimas 10 centų kainuoja.

Kalakutas.

kėjiį streiko norima padaryti 
visuotiną streiką prieš visą pa
brangusią mėsą.

Šitame tokios rūšies streike 
pasirodė vienas' aiškus fak
tas, kad vienybėje—galybė. 
Nežiūrint, kad košernos mėsos

šiuo skymu organizuoti bučeriai, bet jie 
bučerių unija laimės. Darbi- Prješ pirkėjų, mases yra nykš- 
ninkų (Komunistų) Partijos > 
sekcijai parodžius kelią, kaip 
turi mėsos pirkėjai kovoti su 
organizuotais mėsos pardavė
jais, pastarieji ir nemano nusi
leisti tol, kol nebus nupiginta 
mėsa.

Dabar streikas jau yra pa
lietęs 120 košernos mėsos 
krautuvių. Streikas tęsiasi iš
tisai Kinsman ir Woodland 
Avės, ir E. 135th St., žydų ap
gyventoje miesto dalyje.

Streikierių organizacinis ko
mitetas nutarė šaukti šeiminin- 
kių-mėsos pirkėjų mitingus ir 

prade-j kas. Ir streikas tęsiasi jau • Ritose miesto dalyse; geriaus 
įsakant, iš košernos mėsos pir-

tos Darbininkų (Komunistų) i Vargiai ir 
ta y _ j • • _ _ 1 • • __ • nii n ii m i nPartijos sekcija atėjo jiems į 
pagelbų. Sušaukė šeimininkių

° JI mitingų, perstatė visų dalykų 
A?’ir kartu nurodė, kaip galima

pradėti kovą prieš organizuo
tus bučerius. Virš 700 susi
rinkusių mėsos pirkėjų pirma
me mitinge pasisakė už orga
nizuota kova. Ant vietos iš
rinkta organizacinis komitetas 
iš 25 asmenų.

Mėsos pardavėjai, pajutę 
tokį atlaikytą mitingą, grei
čiausiai nusidavė pas policijos

i viršininką Graul. Nepraėjo 
• savaitės nuo pirmo susirinki- 

Apsidirbę su neklaužadoms,' mo, kaip tapo paskelbta strei- 
surašę visus į “uniją, 
jo kelti mėsos kainas, kaip ant nuo 17 d. spalių.

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
(Pabaiga)

—Bet lietuvaitės kol kas daugiausiai 
vežamos į provinciją, ypačiai Patagonijon, 
sakė N.—Šičia, Buenos Aires mieste, reika- 

' linga apsukrios ir gerai sukalbančios. Pa- 
tagonijoj visas biznis lengviau. Dažnai 
vyriškis arba moteriškė veža savo auką tie
siai į vietą, bijant kad neprapultų.

Apčiuopiamas Faktas
Vieną sekmadienio rytą į 

išleistuve atėjo tūlas lietuvis
“Rytojaus” 

darbininkas

nauja žuvis išspruko iš

Labai netikėtai. Parsi-

Perpjovę štangas Pabėgo
' Iš Kalėjimo

tukai. Jų silpnybė pasireiškė 
tuomi; kad, nespėjus pirmam 
šeimininkių susirinkimui įvyk
ti, jie jau puolėsi pas polici
ją pagelbos. Akmenys, chemi
kalai ir bombos dingo, kurias 
vartojo organizuodamiesi į 
“uniją,” kad pasekmingai ga
lėjus kelti kainas ant mėsos.

Bet dar keisčiausias daly
kas, tai pastarasis komitetas, 
kuris susideda iš žydų rabinų 
ir socialistų. Socialistai ran
dasi ne pirkėjų pusėj, kurie 
kovoja prieš augštas kainas, 
bet su rabinais bučerių pusėj. 
Geresnio įrodymo žydams dar
bininkams negali būti, kaip ši
tas, kad “Forwardo” gengė 
yra ne skurdžių užtarėja, bet 
biznio rėmėja.

EDWARDSVILLE, Ill.— 
Freddie Wooten ir Mike 
Kiirant šeštadienį pabėgo iš1 
Madison pavieto kalėjimo.I 
Jie perpjovė kamaros štan
gą, o paskui lango štangą ir 
išlindo pro langą.

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Mfisy Populiariškais Laivais

hW TCRK, ALBERT BAttttf, 
HAMBURG, DEVTSCHJLAMD* 

KE8OWTB, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”

Iš NewYorko į 
4)^rfO«JKauną ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA

laivo, ir kiek jau sykių aš tavęs laukiau
nebežinau ir aš patsai? Bronia, Broniai Darbininkų Partija, kuri pa Į 
ai, ai, ai! aš jau nebežinau ar tu kuomet,deda tą kovą vesti prieš mė'

(sų nutrauks socialistams šiuose
i rinkimuose Clevelando mieste.'

nenuvažiavai per klaidą į Kitajų užsisėdus sos ay8’štas kainas, daug bal- 
ne ant to laivo? Mat su Lietuvaitėmis vi-f 
saip atsitinka. Kad tu lyg šiol neatvažia
vai, dar pusė bėdos, bet kad tu nerašai, ka
me “zgvozdka”, tai jau man visai nesupran
tama?! Juk jei laivą praleidi, tai būtinai 
rašyk laišką, jei ne tu, tai nors tavo laiš
kas nudžiugins mane, o < 
pora mėnesių, kai gavau iš Tavęs žynutę. 
Žinai aš rimtai manau, kad Tu nebenori va
žiuoti ir jei taip, tai būk ant tiek gera ir 
grąžink man laivakortę. Jei manai važiuo
ti, tai rinitai parašyk kas do priežastis, kad 
neatvažiuoji?
šiaip pas mane naujienos nekokios, dirbu 
sau ir laukiu kol Tu atvažiuosi but links
miau gyventi!.... Baigdamas laišką bu
čiuoju Tave ir prašau rašyk man nema
žiau kai du sykiu į mėnesį. Lik sveika!

Tavo
B. Balčiūnas.”

Gavusi šį ir daug panašių laiškų Bro
nė jautė, kad čia jai laimė prieš akis stovi: 
jis nori su ja tuoktis. Pribuvusi į Buenos 
Aires, tačiaus ką kitą patyrė. Balčiūną 
rado vedusį ir gyvenantį su žmona. Bro
nė nustebo. x

Greit dalykai paaiškėjo. Jis siūlė jai 
rietą vienspalviuose namuose, kam jinai 
griežtai prieštaravo.

—Nebūk durna,—sakė B. jai.— Jei tik 
nori padaryti gerą gyvenimą, pasirink šitą 
profesiją, ažuot ėjus į dirbtuves vargti.

Ir taip, ši moteriškė šiandien dirba dirb-

Darbietis

WORCESTER, MASS,
LcU IlUl^ LclVU JLcUb- ------------------ r

dabar jau tur but Artinasi Visa Eilė Sceniškų I 
I iŠ Tavęs žvnute. Perstatymo Vakarų

‘RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu* pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

a

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg -American Line
39 Broadway New York

SKAITYKIT IK PLATIN
KI? “LAISVĘ”

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir open 
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnoze ii 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarn Park ir Lexington Avennes

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 Ud
8 P. M. Nedėliotais 10 iki 1 P. M.

LIETUVIS GRABORlUS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. U
Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.Tol.

ir sako;
—Balčįūnui 

bučiaus.
—Kas?
—Išspruko.

traukė ją tiesiai iš Lietuvos, bet šiandien 
nagus graužiasi, ba žlugo pinigai už lai
vakortę.

—Paaiškinkit plačiau.
Žmogus pradėjo pasakoti.
—Būdamas dai' Lietuvoje, Balčiūnas 

“turėjo akį” ant lietuvės X., kuri gyveno 
Kr. miestelyj. Pastaroji mėgusi paūžti. 
Kuomet jos padėtis Lietuvoj pasunkėjo,. 
B. nusitarė parsitraukti čion ir “padaryt

- laiminga.” pasiuntė antros klasės laiva
kortę, lėšavutdą apie 500 pesų. 'Bet nepa
vyko: pribuvusioji paspruko.

Suinteresuotas šituo pranešimu, suži
nojęs kur ji gyvena, nuvykau su ja pačia 
pasikalbėti akis akin. Apsistojo jinai pas tuveje už pigią algą, ažuot ėjus į vienspal-i 
man gerai pažįstamą lietuvių šeimyną, kursinius namus. Užklausus, kur tie kiti laiš- | 
buvo gera proga pasimatyti. ' kai, kuriuos Balčiūnas jai rašęs, atsake,I

Daili, apie 27—28 metų amžiaus mote-ikad Jis Juos spėka išplėšęs.
riškė. Šviesiaplaukė (kokios čia labai pa-i Iš provincijų pribuvę lietuviai tai vie- 
geidautinos), vidutinio ūgio, melsvų akių Tas tai tas pasakoja, kad jau nemažas 
ir turi perlinius dantis. Iš visų atžvilgių skaičius Bronių randasi baltosios vergijos 
graži moteriškė. Jos trumpa praeitis ga«; prieglobsty j.
Įima pasakyti keliais sakiniais. Lietuvoj; 
jauna apsivedė su tūlu pasiturinčio ūkinin
ko sūnum. Gyvenimas, tačiaus, nėjo sklan
džiai. Nebuvo sutikimo ir meilės. Vyras 
ją paliko Lietuvoj su mergaite, pats išvyk- 

\ dainas į Jungtines Valstijas (šiandien, ji 
\ tvirtino, patapęs profesionalu). Pagyvenus, 
\pauliojus su tūlu valdininku, priėjo prie 

Anesantaikos ir Balčiūno parašytas kvieti
mas pribūti į Argentiną, jai patapo viena
tiniu išeities punktu.

—Tamsta žinojai, kuriuo tikslu jis jus 
kvietė važiuoti?

—Apsivesti,—buvo atsakymas.
Kad šis pasakymas yra teisingas, jį 

patvirtina paties Balčiūno rašytas laiškas 
(originalas randasi pas mane, rašyba ne
taisyta), kuris seka:

“Na bracia! iš Tavęs visai pasileidus 
bobelka pasidarė! Kiek tu sykių sėdi ant

Lapkričio 11 d. vietinis Ai
do Choras statys scenoje gar
siąją operetę “Grigutį.” Kiek 
žinoma iš laikraščių, praeitais 
metais newyorkieciai chorai 
pavyzdingai vaidino tą opere
tę, tat pravartu bus pažiūrėti, 
kaip worcesterieciai perstatys.

Lapkričio 18 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Broliška Drau
gija rengiasi suvaidinti juo
kingą keturių veiksmų komedi
ją “žemės Rojus.” < Minėta 
draugija savo gyvenime pirmu 
sykiu rengia scenišką parengi
mą. Tai bus įdomu pamatyti.

Trečia draugija iš 
SLA. 57 kuopa, kuri 
29 ir gruodžio 1 dd. 
nepaprastai; įdomią
veiksmų r dramą “Vergijos 
Griuvėsiuose?’ Tai yra pirm
eiviškos dvasios veikalas iš lai
kotarpio 1912 ir 1915 metų— 
tai pasaulinio karo krislelis 
smūgių, 5 kritusių ant žmonių, 
bus parodyta. Rodos, žymes
nieji aktoriai ir aktorkos tą 

| veikalą praktikuojasi. Sakau, 
■ būtų prasižengimas kiekvie- 
į nam lietuviui minėtose dienose 
' eiti į kokius krutamu paveiks
lų teatrus.

Toliau, ALDLD. 11 kuopa Ka MES MATĖME 
irgi rengiasi prie sceniško pa
rengimo, bet dar neteko sužu 
noti, kurią dieną bus.

Amerikoj “K.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. "R. 
Artojas eina kas dvi savaitės.

Antrašas: ’
U.S.S.R., MINSK
S o ve t aka j a, CKKPB. (b)

Knrlem neparnnka ažaiprennmeraoti 
Heilai ii Rusijoc, tie gnlite užuiprenu- 
uweraoti per “Laiivę”, 40 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kuine SI.26, 
peraiuntimaa voltai.

eilės, tai 
lapkričio 
perstatys 
, keturių r'

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų 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 
7 valandos? O gal ir tas 
jutais bus naujiena, kad prie 
sveikatai I 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

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybė ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už fb 
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 
bažnyčią, kiek jie. sudeda pinigų užlaikymui jos

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėly! 
agitacijos mėnesio, visuose parengim 
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, 
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.

Daug, daug lietuvaičių dar bus įvesta 
į tą 20-to šimtmečio civilizacijos klampynę, 
nors prieš tai smarkiai kovoja darbininkų 
spauda ir organizacijos. Ne sykį ir ne du 
“Rytojui” buvo grąsinta teismais už tai, 
kad jis atvirai, be atodairos kaunasi su lie
tuviškais kekšiapiršliais.

Amerikiečiai lietuviai darbininkai, ■ 
trokštanti pagelbėti lietuvaitėms išsisukti 
nuo to bjauraus likimo, turi remti Argen
tinos lietuvių darbininkų spaudą ir orga
nizacijas; turim kovoti prieš Lietuvos fa
šistinę valdžią, kuri išsklaidė tūkstančius, 
lietuvaičių po Pietų Amerikos plotus. Be 
to, norint panaikinti tą sarmatą, tą paže
minantį biznį, kuris vedamas mergaitėmis
ir moterimis, privalome kovoti, organizuo- « 
tai kovoti, idant kuo veikiausiai pašalinus g 
pačią sistemą, kuri palaiko baltąją vergiją 
—kapitalistinę sistemą. $

SOVIETŲ RUSIJOJE 
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 centų. Kas ims 
Dabar Worcesteryj galima nemažiau 10 kopijų, duosime 

pigiai važinėtis automobiliais už 7 centus.
(taxi). Mat, nauja konąpani- 

stojo bizniu,
35 centus miesto ribose, tat 
buvusieji pervežėjai dabar 
tiek pat veža. Taigi ketu-

B«ll Phon*: Poplar 7841

ADOLFAS F STANKUS

Tai didelis nupiginimas. Tu- 
perveždama rime jos tik keletą šimtų ir 

Todėl 
nes

ja 
už 
ir 
už
riems važiuojant pigiau atsi
eina, negu gatvekariu važiuo
ti, tat žmonės ir naudojasi, o 
pervežėjan’i nebėra laiko sto
vėti. Nežinia, kaip ilgai taip 
bus, jei pasilaikys, tai ir gat-

greit norime išleisti, 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

LITTLE JULIUS SNEEZER
DO YOU KNOW
WHO T AM? NO- ’ 

do you?

1^4

11
f 1023 MT. VERNON ST.,

Automobiliu Mokykla

^įBOJRiUb 
ir 

BALZAMUOTOJ Ąf»

PHILADELPHIA, PA

THAT A DČUgI 
Srofte. down r—‘ 
THERE?r-----

PLANT’

JL-a

DETROITO LIETIMO DARBININKU APTIEKUS j
Čia randasi dvi lietuvi aviškos, kuriose galima pirkti vaia- 
tus daug prieinamesne frairr.. negu kur kitur dabartiniu laiku. S

* 'A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas |
S701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 8046 CHENE ST., DETROIT f

Praktikos pamokos išardyt, su 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrų, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. 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

VIENOS DIENOS UŽDARBI^
BY BAKER

WELL, H ERES A TL 
QUARTER, GrO DOWN 
AMD DUV YOUfcSELF 

• a soDYi—H YOURSELF 
and G-er L 
YOUR HAIR

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI RINKIMŲ KAMPANIJAI
AUKOKITE I

$100,000 Kampanijos Fondą
Aukas siųskite šiuo adresu:

ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURER 
National Election Campaign Committee

43 East 125th Street, New York City

.' .-./a . k



Utarninlfas, Spalių 30, 1928

SCRANTON, PA.
Mėnesis laiko atgal buvo su

streikavę South Penn. Collie
ries Co. Legitts Creek kasyk
los mainieriai. Kadangi šis 
lokalas (No. 1680) yra vienas 
iš stipriausių šioj apielinkėj, 
tai tankiai tenka ir susikirsti 
su bosų sauvališkumu, užtat 
bosams tas nepatiko ir jie nu
sprendė apsidirbti su tuo lo
kalu ir pasekmė to—mainieriai 
ir vėl turėjo mesti darbą 16 
d. spalių. Priežastis dabarti
nio streiko, kuris tęsėsi ketu
rias dienas, buvo ta,: 
mainieriai 
kiek laiko 
pakalikas, 
ukrainietis,
ranka, parašė į vietinę spaudą, 
kad tas streikas, tai tik pen- 
khl radikalų darbas ir tie pen
ki mainieriai nenori dirbti, o 
visi kiti, apie astuoni šimtai, 
yra pilnai patenkinti ir nenori 
streikuoti. Tai, žinoma, buvo 
bosų tikslas sudemoralizuoti 
mainieriu vienybę, bet kad bo
sams paslėpti savo purvinus 
darbus, tai jie prikalbino tą 
tamsų žmogelį, kad atliktų tą Į 
darbą, ką pastarasis ir padarė, j

to-surašo iš tos “vėnies”-sluog- 
snio, kur dirba tas išmestasis 
iš unijos, ir patrauks ant tar
dymo prieš “concilliation 
board,” kaipo kaltininkus už 
išmetimą to mainierio iš uni
jos ir už streiką. Ar tas sky- 
mas bosams pavyks, tai ateitis 
parodys, bet galima tikėtis, 
kad “concilliation boardas” 
ras priekabę prie tų • mainie
riu ir stengsis apkaltinti juos, 
o kada jau ras kaltais, tai bus 
nesunku ir į teismą patraukti 
už nuostolius. O prie to dar 
ši kompanija ir “receiverio” 
rankose, kas irgi daug apsun-

D. L.K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI

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

St.
Fin. Sekr. T. . Stankevičiene, 431 

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

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

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

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

kiną mainieriu kovą prieš bo
sus, nes teismo patvarkymas 
reikalauja, kad mainieriai turi 
nekelti trobelio, nes labai grei
tai gali būti patraukti atsako
mybėn už kompanijos nuosto
lius. Reiškia, kaip jūs, mai
nieriai, nesiversite, vis tiek 
kilpos užstatytos prieš jus. Iki 
jūs ramiai nešate bosų jungą, 
tai ir kompanijai geri ir uni
jos ponams, bet jei tik pasi- 
priešinot, tai iš visų pusių pra
keikti; tada ir unijos vadai i 
“aiškina” kontrakto reikšmę 
ir kompanijų bosai, o jei ne
klausot, tai teismai ir kalėji
mai ir, jei dar ko gero, tai ! 
ir atėmimas paskutinės stubel- 
kos, jei kuris turi, už kompa
nijos “nuostolius.” Ir net tas 
pats kompanijos galva pasa- 

O kada vėliaus lokalas ištyrė ' k ė, kad jei jam ims ir du me- 
laikraščių redakcijose ir sura
do, keno buvo paduota toks galo.

lokalą visiškai, o tada jam bus 
rugiapjūtė su mainieriais elg
tis, kaip tik panorės.

Tas aiškiai parodo, kad dar 
kur Lewiso pakalikai nespėjo 
išdraskyti lokalus, tai ten 
kompanijų galvos imasi už 
darbo, ypač jau kur lokalai 
yra geriau organizuoti ir ka- 
ringesni, nepaisant, kad ir iš
tikimi pardavikui .Lewisui. 
Mainieriai turėtų daugiau rū
pintis savo reikalais, lankytis 
į unijos susirinkimus ir budė
ti, kad nebūt išmuštas ir tas, 
nors menkas, paskutinis gink
las iš rankų. O jei bosams ir 
pavyks tą atsiekti, tai mes tu
rime būti pasirengę griebtis 
naujo ginklo, naujos, Naciona- 

užmačias ir neban- lės Mainieriu Unijos, ir ginti 
Xlo griežtai apginti savo teises, savo teises vis tiek iki pasku- 
Tik tada mainieriams pasako, j tiniųjų. Koresp. K.
kokioj pozicijoj jie esą ir ne i _______________
unijos viršininkai, bet patys 
anglių savininkai, štai kame 
dalykas. Kada lokalas 1680 
išmetė iš unijos tą bosų paka
liką, o bosai atsisakė jį pra
šalinti iš darbo, tai mainieriai 
sustreikavo, kad priversti bo
sus tą mainierį išvyti iš darbo, 
bet bosai užgieda kitą gies
mę mainieriams ir dar negir
dėtą. Vyriausis minėtos kom
panijos viršininkas pakiša mai
nieriams po nosia 1902 metų 
dar J. Mitchellio kontraktą, 
pasirašytą su kompanijomis, o 
J. L. Lewiso paantrintą 1926 
metais tą kontrakto paragra
fą, kad mainieriai turi koope
ruoti su kompanijomis ir nė 
joks unijos lokalas negali dis
kriminuoti nei vieną mainų 
darbininką, ar jis būtų unijis- 
tas, ar ne. Atsitikime, kad jei 
bile vienas lokalas diskrimi
nuos tos kasyklos nors vieną 
darbininką ir jei del to iškiltų 
kokių nesusipratimų, pavyz
džiui, streikas, tai tas lokalas 
atsako už kompanijos paneš
tus nuostolius laike to streiko 
ar kito kokio nesusipratimo. 
Tas reiškia, kad unija gali 
prasikaltusį narį išmesti iš u- 
nijos, bet negali jį išvyti iš dar
bo. Gi naują darbininką, ne
prigulintį prie unijos, turi tie
są priversti įstoti į uniją arba 
išvyti iš darbo.

Dabar pažiūrėkime, ar 
kontrakto paragrafas yra

kada 
buvo sustreikavę 
pirmiau, tai bosų 
vienas mainierys, 

veikiausia bosų

į tai laiko, bet jis eisiąs prie 
Reiškia, jis išdraskys

aprašymas į laikraščius, demo
ralizuojantis mainierius, tai tą 
bosų pakaliką išmetė iš mai- 
jiierių unijos ir pranešė vy
riausiam mainų užveizdai, kad 
jį prašalintų iš darbo. Bosai, 
žinoma, griežtai atsisakė iš
pildyti unijos reikalavimą ir 
neprašalino savo tarno iš dar
bo, o pasekme to, mainieriai 
ir vėl metė darbą ir išėjo į 
streiką. Ir, žinoma, kad kito
kio kelio nėra darbininkams 
apginti savo teises, kaip tik 
streiko pagelba. Bet ar taip 
yra remiantis kontraktu 
jau kitas 
mainieriai 
nieriai to 
neparodo 
prieš bosų

tai 
klausimas. Ir ar 

tai žino? Ne. Mai- 
visai nežino net iki 
savo nusistatymo

Raudondvario valse., Ro
mainių k. K. Ivaškevičiaus 
pavogė iš ganyklos arklį 200 
litu vertės.

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “laisvę” už Organų

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

300 First St.
Protokolų Raš.—B. Burkauskis, 

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis,

1 163 E. Jersey St.
Iždo Globėjai— M. Gedminienė, 

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

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

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

259 Broadway 
jums iš olselio vaistinės.

st.

St.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
1552—10thDaucenskas,

vi-

Pirm. B.
Ave., E. Moline, Ill.

Vice-pirm.
Ave., E. Moline, Ill.

Prot. sekr. A. Trepkus, 
St., Moline, Ill.

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

Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 
Ave., Moline, Ill.

Iždo globėjai:

A. Milius, 1512—llth

349—10th

Mo-sur šventai pildomas? Ne. Tik | čia’ 349~9th st
ten reikalaujama pildyti, 
paliečia kompanijos agentus ir | 
kitokius šunis, bet ne ten, kuri 
paliečia teisingus, sąžiningus! 
darbininkus, kuriuos išmeta 
pardaviko Lewiso šaika, už 
tuos kompanija neužstoja ir- 
nereikalauja pildyti kontrak- Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way,

. i line, Ill.
kur! j. Verikas, 350—9th St., Moline, 

. I Uh
‘ Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, III.

PITTSBURGHAS IR APIELINKfi 
į Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams;

tą, neigi grasina teismu už 
nuostolius, nes tokių mainie
riu išmetimas iš unijos k&ip 
tik kompanijai u... _______
Bet jau kitas dalykas, kada 
tampa išmesti iš unijos kom
panijos šnipai.

Minėtos kompanijos mana- 
džeris jau pareiškė, kad jis 
turi net 23 mainierius ant lis-

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

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

MASS.

ŽODYNĖLIS

St.

po

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga BrooklyneD.
VYRAMSMOTERIMS

Avė.

Avė.

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

INSURANCE
u z

Bank

Jul

I Tel., Stagg 5043 9

NOTARY PUBLIC

Stripinis,

Venslauskis,
Gelusevičia,

Naujokę Ciganj Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

> T

JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street

TELEFONAI:

T r *

įsitikinimų ir tolumas nedaro del

c

a

-k®

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

___SL ir Avė.
State
State

Bell
Keystone

M į 1

PHILADELPHIA, PA

IR BALZAMUOTO JAS

9669Mam

VIENYBES DRAUGYSTE, 
MONTELLO, 

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J.

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K.

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amšejus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St.

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

Labai Parankus Kišeninis

Puslapis P-nktas

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

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

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

Fin. Rašt. Kazimiera čereškiene, 37 
Lansdowne St., Montello, Mass.

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

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

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

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello,. Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS, 

7148 McKenzy 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ, 

2739 Carson 
Fin. Sekr. J. OVERAITIS,
Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS- 

KAS, 1946 Sharon Ave.
Iždininkas A. VĘGELA, 

7715 Dayton Ave. 
Iždo globėjai: Ė. Vėgėlienė ir J. 

Kašelionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno menesio, 3 vai. 
po pietų, ant 25th St. ii’ Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

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

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba
7 Seymour Ave., W.Hartford; Ižd. A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno menesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKERGMBORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo 
,......... ' ' ‘ ‘ 1

ant " naudos. ^rot' se^r» E.7K. šiurmaitiene, 815 | manęs skirtumo, •>.,Mano-ofisas at-
Carothers Ave., Carnegie, Pa. , 

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones!
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų sorkotoriui.— 
E. K. š.

įdaras dieną ir naktį. : Darbą at-1 
| lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 
J mane, o patarnausiu kuogeriausia.

I 734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

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

Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—llth St.

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

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

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

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

4689 Brandon Ave.

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 puikiau kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi:. “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus 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.

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
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 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą. ;

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligų:' 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemdli-1 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai,. . .... . .. .ne tik Brookly- i skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-, 
ne bet ir kituosen?a)’ peršalimo, skaudėjimo po krū-, 
miestuose — vi- ■ 
su r reikalaukite P 
Restaur a- - . . . , AUXJVO jumo
cijose, Užeigose, ■ panaikins minėtas ligas. 
Kliubuose, ;
Balių ir storuose' skausmus,

'tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
,igų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-;

.žolių, kurios jums sugrąžins sveika-J 
. "C 7 4---------- ' --------- ’ - CT •

ant| Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
-- , ūžimą ausyse, nuomarą,

; si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
r____ , ~__mus “Nervų Preparatas.” Nervų li-

kūris" visiem^’patinka, i 8’a Yra labai blogas dalykas, bet mū- 
.,L.„ Mūsų S1T Nervų Preparatas užbėga tai li- 
Cigarus pa- kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
......... . žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 

daug" ar mažai,' niūsų žolių pardavinėtojai visuose 
-- ’ miestuose.

M. ZUKAIT1S
storuose t pardavinėja po 15c,: 25 Gillct Road, Spencerport, N. Y.’

John Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvių išdir-, sirclies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
bystes draugų cigarų viršminčtais!1” ,i;
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau-, 
site cigarą, J- '
jog rūkydamas džiaugsies, 
cigarai garantuojami. < 
siunčiame ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, -- v
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors, 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki-! 
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip į 
mūs, i' 
o JOHN’S Cigarai tik ’ 10 centų !i 
Reikalaujant adresuokit: i

LIETUVIS GRABORIUS

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

Oregon 5136

AMERICAN
AUTO SCHOOL

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

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūsv 
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

Telephone, Stagg 8326
9745

“Mokykla su Reputacija

MARCY BATHS

Panedėliais 
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

VAIKAI
įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.60 Metams

I Lietuvaitė
FOTOGRAFISTS

i

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
i Studija atdara kiekvieną dieną

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
I po pietą

Marga riet a Valinčim
Room 82 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Fa.

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

K80 Grand SU Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 886X

JAUNUOLIAI -AUGA SVEIKI IFL 
STIPRUS VALGYDAMI
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Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y
A. M. BALCHUNAS, Savininke Telephone Btagg 65R2

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKI 
yra žmogaus amžinas prieias.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas ivaro, 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 priežo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

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

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

Vardas
No___
Miestas
Miestas

RUSIŠKA .PIRTIS TURKIŠKA
UVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A CamHi juAltvn* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. v vvUlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedeliais ir 
Utarninkais

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

/ Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šeštasVIETOS ŽINIOSi't

KAS BUS LAPKRIČIO 
4-TĄ DIENĄ?

Tai bus milžiniškas parengi
mas Madison Square Garden 
svetainėje Jį rengia Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija paminėjimui vienuolikos 
metų sukaktuvių rusų revoliu
cijos ir išgirdimui kalbų ko
munistų kandidatų dd. Toste
rio ir Gitlowo. Tai bus pas
kutinis rinkimų vajaus mitin
gas. Prasidės 2 vai. po pie
tų.

Apart prakalbų bus didelė 
niuzikalė programa ir dainuos 
geriausi dainininkai. Įvairios 
darbininkų organizacijos turės 
savo iškabas ir paroduos 
svetainę.

PO

į New Yorko valstijos leite
nantus gubernatorius, ponas 
Herbert H. Lehman, paauko
jo $50,000 adatos amatų pra
monėje socialistams, kad jie 
kovotų prieš komunistus ir vi
sus kairiuosius unijistus. Me
tai atgal žmonės stebėjosi, iš 
kur socialistai gauna pinigų 
samdymui policijos ir razbai- 
ninkų, kurie skaldo galvas 
progresyviams kriaučiams. Bu
vo paskelbta, kad kovai prieš 
kairįjį sparną įvairios unijos 
sudėję $100,000. Bet dabar 
pasirodo, kad tą sumą sudėjo 
ne unijos, bet $50,000 aukojo 
p. Lehman, $25,000 žydų so
cialistų buržuazinis dienraštis 
“Forward,” o likusieji $25,000 
atėjo iš kitų panašių šaltinių.

Šeštadienį Komunistų 
Kandidatų Pasitikimas

O šeštadienį, tai yra, lapkri
čio 3 d., komunistų kandida
tai sugrįš į New Yorką po il
gų maršrutų.’ Komunistai ren
gia demonstraciją savo kandi
datų pasitikimui. Partija pa
rašė laišką miesto policijos de- 
partmento galvai, p. Warre- 
nui, kad duotų leidimą pasi
tikti kandidatus ir lydėti juos 
gatvėmis iki distrikto buveinės? 
ant Union Square. Laiške nu-j 
rodoma, kad republikonams iri 
demokratams policija leido! 
demonstruoti, tai tas pačias 
teises turi turėti ir komunistų 
partijos kandidatai. Nuo po- 
licijos dar negaua atsakymo. ninkl? Centre, 06 Manhattan

UŽKVIETIMAS TALKON

re-Kiekvienais balsavimais 
publikonų ir demokratų poli
tikieriai nusuka komunistų 
kandidatų balsus. Taip bus 
daroma ir šiemet.

Bet kiekviena partija, sta
tanti kandidatus, turi teisę pa
statyti savo dabotojus. Dar
bininkų (Komunistų) Partija 
mobilizuoja visus narius ir 
simpatizatorius tam labai svar
biam darbui.

Taigi, visi komunistai ir sim- 
patizatoriai būkite susirinki
me, kuris įvyks ateinantį ket
virtadienį Brooklyno Darbi-

džiu, kiek kuris kontrakto- 
rius norėjo, tiek gavo iš ra
telninkų vadovybės kriaučių 
lokale koncesijų. Bet ratel
ninkai visame kame stovėjo Su 
savo lyderiais, o tie kriaučius 
tiesiog pardavinėdavo kont- 
raktoriams už stiklelį degti
nės, arba už kučkailinį cigarą.

Tiesa, rimtesni žmonės ir iš 
ratelninkų pamatė, kad tokie 
žmonės, kaip Glaveckas, Mi
chelsonas, Tiškus, Indriulis, 
Bubnys tik bėdon kriaučius pa
stato, o /rie jų interesus gina. 
Pradėjo'lyg atslūgti tūlų kerš
tas prieš komunistus ir lygie- 
čius. Atslūgus keliems, pra
dėjo rimtai dirbti, kad kriau
čių lokalas eitų prie rimtu
mo, prie bendro darbo del 
kriaučių labo. Bet ar daug 
tokių randasi iš ratelninkų pu
sės? Veik galima ant pirštų 
suskaityti.' Bet vis tiek ir ta 
maža dalelė, išėjus iš ratel
ninkų kvailos pozicijos, su- 
krikdė juos.

Tokioje mizernoje padėtyje 
atsidūrę, glaveckiniai klecku- 
čiai neriasi iš kailio dabar, 
kad kriaučiai .pradėjo rimtai 
svarstyti savo susirinkimuose 
dalykus ir nesikabinėti 
vienas kito. Bet juk 
nuotaika pas kriaučius
peilis po kaklu Glaveckui, mu
sių vilkui Tiškevičiui ir Bub
niui. Jie, mat, tokio kraujo 
žmonės, kad vis drumsti ir 
drumsti mūsų lokale vienybę, 
kad rietis ir pjautis tarp sa
vęs. Tada, mat, ir jiems kaip 
kada pavyksta iškilti į viršų 
lyg spirgučiams. . .

Dabar tie nenuoramos pra
dėjo kampaniją prieš mane, 
kaipo ypatą.. Jie šmeižia per 
laikraštį, jie niekina ir bjau- 
rioja lokalo susirinkime. Jie 
man viską prikaišo, net ir tą; 
kad aš pardavinėju nuliekamu 
nuo darbo laiku lotus. Ir tas 
jiems kliūva. Jie, mat, nori 
sudaryti kriaučiuose opiniją, 
kad pasibaigė sezonas, tai sė
dėk rankas susidėjęs ir neik 
niekur dirbti, nepaisant, kad 

Lneturi nei duonos. Toks pa- 
■tafrimas geras, bet me man.

Nežiūrint ar leis, ar ne, vis 
tiek New Yorko revoliucinių
darbininkų tūkstančiai ipasi-1 kimų, 
tiks savo kandidatus ir mar
šuos.

Draugai Fosteris ir Gitlo- 
was pribus New Yorkan ant 
Grand Central stoties, )šešta
dienį, 3:30 vai. po pietų. Lie
tuviai darbininkai, prisidėkite 
prie šitos demonstracijos. Ku
rie turite automobilius, atva
žiuokite prie Grand Central 
stoties minėtu laiku.

Avė. Ten bus nurodoma, kaip 
ir ką reikia daryti laike rin-

Draugai, mes dalyvaujame 
rinkimų kampanijoje, tai turi
me ir prižiūrėt, kad už komu
nistų kandidatus paduoti bal
sai būtų teisingai suskaityti.

SO. BROOKLYNO 
PRAKALBOS

SUAREŠTAVO 3 JAUNUS 
KOMUNISTUS

Spalitj 30 d.,. Columbia Hali, 
3rd Avė. ir 24th St., bus žin
geidžios prakalbos. Kalbės 
A. Bimba ir J. Bondžinskaitė. 
Tema: Rinkimų Kampanija ir 

į už Ką Darbininkai Turi Bal-
Jaūnųjų Darbininkų (Komu- Suot, Darbininkų Ekonominė 

nistų) Lygos nariai platino la- Padėtis ir Streikai, A.L.D.L.D. 
pelius tarpe jūrininkų, kurių Vajus, “Laisvės” Vajus 
Visuomet būna pilna Battery Darbininkių Moterų Padėtis.

Laisvės” Vajus ir

parke. Valdžia bijo, k^d ko Tokios prakalbos tai yra
munistų propagandos nepa- mūsų vieša mokykla, ir kiek-
siektų jūrininkai. Todėl po
licija jaunus komunistus už- 

' puolė ir tris iš jų suareštavo.
Tarpe suareštuotų randasi ir 
draugas Crouch, kuris, būda
mas Jungtinių Valstijų armi
joj, organizavo Jaunųjų Ko
munistų Lygą ir už tai turėjo 
sėdėti kalėjime ištisus kelius 
metus.

MARGUMYNŲ VAKARAS

S.L.A. 250-ta kuopa rengia 
margumynų vakarą, kuris at
sibus lapkričio 4 dieną, Lenkų 
svetainėj, 91 Clinton Ave., 
Maspethe, N. Y.

Margumynų vakaras bus la
bai įvairus. Programos išpil
dyme dalyvaus trupė po va
dovybe artisto Stasio Pilkos. 
Taipgi dalyvaus ir antrašimt- 
metis Jurgis Skinderis. Jisai 
šoks klasiškus šokius su jau
nom merginom.

Po lošimui tęsis šokiai prie 
puikios orkestros. Pradžia 
vai. Visos kviečia

Rengėjai.

vienas 
kalbas 
kuopa, 
re.

turėtų jose būt. Pra- 
rengia A.L.D.L.D. 147
Pradžia 8 vai. vaka-

Rengėjai.

RATELNINKAI VĖL 
PRADĖJO PLŪDIMO 
POLITIKĄ PRIEŠ 
PROGRESYVIUS KRIAUČIUS

Kiek pamename iš pirmiau, 
kaip ratelninkai buvo kriau
čių 54 skyriaus vaire, tai jie 
dejuodavo, vaitodavo, kad 
juos komunistai plūsta, nors

Gerai tam, kuris turi kapi
talo. Bet kaip su tuo, kuris 
tik vienas dirba ir vos dirba
mu laiku 'įplaukom išlaidas 
padengia? O taip yra su ma
nim. Aš neturiu kuo girtis. 
Aš namų neturiu. Aš turiu, 
kaipo šeimynos žmogus, šeimy
ną, kurią reik aprūpinti mais
tu ir šiek tiek “sieko” laike 
dirbti. Va, man mokant ke
lias kalbas, pasitaiko keletą 
centų padaryti, parduodant 
norintiems pirkti lotus. Juk 
tai, rodos, kas čia blogo tame. 
Juk lotas yra daug švaresnis 
pardavimas, negu kaip ratel
ninkai, būdami lokalo valdy
boje, pardavinėdavo ' kont- 
raktoriams kriaučius!

Bet jie nori “nakinti” mane 
i kaipo ypatą. Bet kriaučiai, 
rodos, nebe šiandien mane ži
no. Aš veikiau per daugelį 
metų kriaučių tarpe ir ma
nau, kad ratelninkų išmislai ir 
plepalai per autskarį “Kelei
vį” mano veikimui nepakenks. 
Pliurpkite jūs, o aš dirbsiu

tas “plūdimas” buvo rimta kri- ki®k drūtas del kriaučių la- 
tika už darbininkų išmėtymą, Į ho I 
už algų numušimą ir t. t. O 
jie tada rėkdavo, .kiek drūti, 
kad 
mes 
mes 
mus 
ką mes iškeldavome, tai jau 
tylėti, nebuvo galima. Mes 
tikrinome, kad Michelsonas, 
būdamas delegatu, kartu bu
vo ir Zavecko dirbtuvės dali
ninku. Pats Michelsonas tą 
faktais įrodė. Kaip tik de
legato vietos neteko, tuojaus 
ir nudardėjo bosauti ant dar
bininkų sprando. Na, juk 
toks jau sakymas tik nėra 
šmeižimas ypatos.

# . Mes pereitą metą rodėme
sutartį su republikonų parti-1 į elgesį Bubnio ir Indrulio su 
ja šiuose rinkimuose remti pa
starosios kandidatą poną Feo- 
ria LaGuardia 20-tam kongre
siniam distrikte New Yorke. 
Vadinasi, socialistai ir republi- 
konai darbuojasi iš vieno.

O pora dienų atgal komuni
stų idienraštis paskelbė faktus, 
kurie parodo, kad demokratų 
partijos šulas, stambus bankie- 
rius it demokratų partijos 
kandidatas šiuose rinkimuose

tai juos “šmeižia.” 
norime sugyventi 
tylime prieš jus, 
gnaibote. Nors,

Girdi, 
taikoj, 
o jūs 

sakau,

V. Černiauskas.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KUR1J0ZAI

-

5 REPORTERI BUVO 
UŽKLUPĘS TAMMANY 
HALL POLITIKIERIUS

SOCIALISTŲ PARTIJA 
REMS REPUBLIKONĄ

Komunistų ‘‘Daily Worker” 
iškėlė naują dalyką apie soci
alistus. Jis paskelbė, kad So
cialistų Partija turi padarius

kriaučiais. Iš Sadausko dirb
tuvės už degtinės stiklelį leido 
išmesti 17 darbininkų. Pas 
Diržį iššmugeliavo porą kriau
čių lauk. Kadangi Diržiui tie 
žmonės nesidavė jodinėt ant 
sprando, tai Bubnys juos išjo
jo lauk iš darbo.

Biržiečiui daleido išmesti 60 
darbininkų ir j jų vietas pasi
imti naujus, pigesnius ir dar 
dirbti nuo kavalkų. Vienu žo-

Pereitą šeštadienį, ‘laike 
prieškarinės komunistų de
monstracijos Union Square 
aikštėje, pridilbino prie repor
terio augštas, labai tamsios 
komplekcijos, jau pilka barz
dele vyras. Gana prastai ap
sirengęs, bet kalnierius dar 
pusbaltis. Iš karto maniau, 
jog tai bus koks nors bomas 
nuo Bowery.

“Sei, mister,” prabilo jis į 
mane, “jūs bolševikai visuomet 
meluojate apie poną Smithą.”

“Kur ir kada jie apie Smi
thą pamelavo?” klausiau to 
žmogaus.

“Ogi štai tik nesenai vienas 
kalbėtojas tvirtino, kad Smi
thas yra Tammany Hall kan-

'WWWW!- 1111,1,1'-IJRĮp

REIKALAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAI
Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

PARDAVIMAI
1

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

■

MALONAUS PASIMATYMO

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

PARSIDUODA barbernė, lietuvių ap
gyventoje vietoje, 

si įtaisymai geri.
295 Stagg St.,
267 Division Ave.,

Kaina žema, vi-

Brooklyn, N. Y.
(259-261)

Brooklyn, N. Y.

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

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

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

JUNIPER-7646 '■

■ RALPH KRUCH 
fotografas
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y,.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda anglinis virtuves

31 spalių, 
Hollins St. 
Visi nariai 
nominacijos

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU brolio Viktoro Menke- 
liūno. Meldžiu atsišaukti arba kas 

žinote malonėkite pranešti.—Agnieš
ka Menkeliūniūtč, 19 Rose Lane, 
Wilkes-Barre, Pa. 257-59

.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

BALTIMORE, MI).
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

„ pe:
čius už prieinamą kainą, visai mažai 
vartotas. Galima pritaisyti šiltas 
vanduo. Atsišaukit tuojau.

J. Kairys,
57 Ten Eyck St., 2 trepais po tiesiai, 
Brooklyn, N. Y. (259-260)

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

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

254-59

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

-r-""'.“—

pagal jos ko-

yra p.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Būtinai
į kitą

prie 
tokia

yra nesako, kad Tarri- 
kandidatu

Union Sq. 
prie didelio

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 47 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 31 d. spalių, Liet. Am. 
Ūkesų Kliube, 3138 Richmond St., 
8-tą vai. vakare. Visi nariai susi
rinkit laiku, yra svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi bus išduotas raportas 
iš 6 Apskričio konferencijos. Kurie 
dar neatsiėmėt knygos “Ugnyje,” tai 
šiame susirinkime galėsit gauti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. P. Zalcekas.

S. L. A. 83-čios KUOPOS , 
SUSIRINKIMAS

. 83 kuopos mėnesinis susi- 
įvyks ketverge, 1 dieną 
1928 metų, “Laisvės” sve- 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Vi-

Brooklyn LABOR LYGEI#
DARBININKŲ IŠTAIGA.

Balčs dėl Balių, Koncertų,.
IHetų, Vestuvių, Susirinkimų ir Kt 
Puikus eteičiua su naujaisiais įtaisu 
saais. Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

8149—959 Willoughby
Talk 8842 Staor.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

rinkimas 
lapkričio, 
tainėj 
N. Y. 
ši nariai ir narės "būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime nepa
prastai daug svarbių reikalų aptari
mui. Nepamirškite atsivesti ir nau
jų narių.

J. AlekŠis, Sekr.

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 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y. 258-63

didatas. O tas ne tiesa!”
“Tikra tiesa, gerbiamasai,” 

atsakiau jam. “Smithas yra 
Tammany Hall ir demokrati
jos partijos vadas. Tammany 
Hall politikierių šaika kontro
liuoja visą demokratų parti
ją.”

Jis baisiai supyko ant ma
nęs ir sušilęs įrodinėjo, kad 
Tammany Hali ir demokratai 
yra du skirtingi dalykai. Pa
sisakė, kad jis yra demokratų 
partijos vieno skyriaus New 
Yorke lyderis. Sako, kad yra 
dvi organizacijos, būtent: de
mokratų partija ir Tammany 
Hali.

“Taip,” atsakiau jam, 
“techniškai yra dvi organiza
cijos, bet visi stambieji New 
Yorko demokratai priklauso 
prie Tammany Hall draugijos 
taip pat ir šoka 
mandą.”

Antroj pusėj 
aikštės, augštai
namo kabojo didelė iškaba su 
tokiu užrašu: “Tammany 
Hall: For president Mr. (Al
fred Smith, for vice-president 
Mr. Robinson.”

“Ar matai šitą iškabą?” 
klausiau demokrato, rodyda
mas pirštu.

“Taip, matau.”
“Ar ten 

many Hali 
Smithas ?”

žmogelis susimaišė.
pradėjo kreipti kalbą
pusę. Girdi, Smithas geras 
žmogus. Smithas toks ir toks.

“Sei, nebandyk išsisukinėt,” 
Pripažink, kad

yra Tammany Hall 
tu žinai, 
Tamma- 
nušmu- 
Connol- 
ž m ogus,

sakau jam.
Smith as 
politikierių vadas. O 
kiek milionų dolerių 
ny Hali politikieriai 
geliavo New Yorke, 
ly yra Tammany Hall 
ar ne?”

Ir pasibaigė mūsų argumen
tai. Demokratas pradėjo ra
mint mane ir prašyt, kad 
klausytumėm bolševikų pra
kalbų.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

WATERBURY, CONN.
Dienraštis “Laisvė” pavieniais nu

meriais galima gauti kas dieną Bro
lių Cvirkų barzdaskutykloje, 771 
Bank St., kampas So. Riverside ir 
Bank Sts. Atdara kasdien iki 10 vai. 
vakare. (259-260)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kp. ir 188 kp. ren

gia labai puikų teatrą nedelioj, 4 
d. lapkričio-November, New Workers 
Auditorium, 1314 E. Ferry, kampas 
Russell St. Pradžia lygiai 6 vai. va
kare. Bus suloštas labai juokingas 
veikalas “Farmazonai.” Loš A.L.P. 
M. 4 kuopos aktoriai. Kviečiame vi
sus vietos lietuvius atsilankyti, nes 
veikalas labai juokingas, visi būsit 
patenkinti. įžanga išanksto 50c, 
prie durų 75c. ' Prie įžangos bus 
duodama dovana vertės $10.00. Po 
teatrui bus šokiai prie geros orches
tros.

Kviečia Rengėjai.

BINGHAMTON, N. Y.
L. D. S. A. 23 kuopos susirinkimas 

įvyks petnyčioj, lapkričio-Nov. 2, 
7:30 vai. vakare, pas d. O. š. Girnie- 
nę, 382 Prospect St., (ant antrų lu
bų).

Po susirinkimui bus skaitoma pa
skaita. Visos narės malonėkite at
silankyti.

Kp. Org. Bronė.

KULPMONTH NEPAPRASTOS 
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

PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su
pranta duonkepystės darbą ir 

norėtų eiti į partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 
savininkas bekernės ii’ šį-oro; 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
PAJIEŠKAU partnerio į lietuviškos 

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

------------------ ---------------- >-----------

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.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoze 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

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

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

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

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Tel. Lackawanna Tilt

Otto Meyer, M. D
•4

245 Weat 43rd Street
West of Times Square 

NEW YORK CITY
Ofiso Valandos:

Nuo 10 ryto iki 1 po pietą
Nuo 6 iki 8 vakarai* 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

4
----------- -----------------■ -

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0788

214 Perry Avenue

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bęt 
jau senai matčmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Grabonus - 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.

■ne
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KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

[visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
! vaistai. Mūsų Žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
I kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
; tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
; žemiau paduotus, C 
Apynių 
Aviečių Uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių' 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
' Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn. N. Y.

Lelijų Šaknų
Rūtų
Rožių
Ramunėlių
Seneso plokščiuldą
Šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




