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Išrodo, kad iš socialistų fa
šistinė Lietuvos valdžia turi 
daugiau naudos, negu iš liaudi
ninkų. Lietuvos atstovu Fran- 
cijoj yra p. Klimas, buvęs so
cialdemokratas. Buvęs socialde
mokratas šilingas yra vyriau
sias asmuo Tautos Taryboj. Toj 
pačioj Taryboj vietą gavo bu
vęs Mariampolės lojąrukas R 
Ciplijauskas, socialdemokratas. 
M. Romeris, taip pat labai arti
mas socialdemokratams žmogus, 
irgi įvestas į Tarybą.

Tikra parsidavimo epidemi
ja! M. Biržiška, kurio veikimu 
negali atsigrožėti nei klerikalai, 
nei fašistai, kuris tinka prie 
kiekvieno reakcinio cūgo, viešai 
pareiškia, kad savo idėjomis ji
sai yra artimiausias socialdemo
kratams. Ką galima sakyti apie 
tokį socializmą, kuris mielas ir 
didžiausiam reakcionieriui.

Popiežius ir Mussolini
Skubina Baigti Sutarti

ROMA.— Popiežius ir fa
šistų diktatorius Mussolini 
skubiai varo darbą del suda
rymo sutarties, sulig kurios 
bus suteikta popiežiui plotas v — i 1 ♦ • ' 1 —• i • •

[Lietuvos Fašistai Pasmerkė Katorgon
6 Jaunuolius už Komunistinį Veikimą

Sausio 7 d. Šiaulių apy
gardos fašistinis teismas na
grinėjo Šiauliuose pagarsė- 

žemės, kad jis* galėtų susi- jusiu komunistų jaunuolių 
daryti sau atskirą valstybę, bylą. Teisiami buvo jau- 
Dieną ir naktį jų sekreto- nuoliai: Giršavičius, jaunas 
riai darbuojasi, daro planus, rašytojas Kosto Korsako- 
kopijuoja ir tt. Gelvainis, Volfas, Erikas

Sakoma, kad popiežius ir Joneikis, B. Baranauskas ir 
Mussolini ne tik nori pada- Šapyras Zelmanas. Jie visi 
ryti sutartį del įsteigimo po- buvo kaltinami priklausyme 
piežiaus valstybės, bet ir del prie komunistų organizaci- 
sudarymo draugingų santi- jos ir platinime darbininkiš- 
kių tarp fašistų ir popie
žiaus būsimos karalystės.

kopijuoja ir tt. Gelvainis, Volfas, Erikas

kos literatūros.
I

Teismas jtįos nubaudė po 
šešerius metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Kostui Kor
sakui ir Joneikiui, kaipo ne
pilnamečiams, bausmę ‘su
mažino "vienti trečdaliu, tai 
yra, pasmerkė ant keturių 
metų į katorgą.

Lietuvos fašistų teroras 
prieš darbininkus nesiliau
ja.

/i n ooo t izt * * ivi i, i “LAISVES” SER1NINKŲ PASVEIKINI/III 000 Irakfnnn i Mabie C40,000 Traktorių į Metus
MAS UŽSIENIO DARBININKU SPAUDAI 

- - - - - :- - -
Tūkstančiai Lietuvos dar-lvių valstiečių, išsiblaškiusiu 

bo žmonių, nepakęsdami j po visą Baltarusiją ir

MASKVA.— Stalingrado 
traktorių dirbtuvė, kuri da
bar budavojama, pagamins 
40,000 traktorių į metus, i— ------------------------------
vietoj 20,000, kaip" pradžioj sunkaus .ekonominio skurdo [ gelbėti SSSR kurti social 
buvo planuojama.

Darbininkai dirbs dviejo- 
mis pakaitomis. Dirbtuvė 
bus užbaigta 1931 metais.

200 KOMUNISTU 
SUAREŠTUOTA 

RUMUNIJOJ

Keliolika plečkaitinių avan- 
tiuristų, įskaitant Vikonį, išdū
mė iš Rygos į Braziliją. Viko- 
nis su Mickum seniau Rygoje 
leidę “Liaudies Balsą.” (Tuoj 
po Tauragės pučo.) T.ie patys 
elementai, sykiu su Plečkaičiu, 
rengė vadinamą Rygos kongre
są, kuriam dirigavo Pilsudskio 
agentai.

Tie liaudininkai ir socialde
mokratai, kurie po Tauragės 
sukilimo pabėgo į užsienį, pasi
rodė jokiai rimtai kovai netin
kančiais žmonėmis, pasirodė 
avantiūristais.

Nesenai Rygoje įvyko Latvi
joj gyvenančių lietuvių emi
grantų suvažiavimas. Tame su
važiavime buvo galutinai pa
smerkti kaip Mickus, taip ir 

^.Vikonis.‘
Sykiu su Vikoniu į Braziliją 

išdūmė tūlas čiučelis, seniau 
dirbęs žvalgyboje ir keli politi- 

, niai parazitai.
Įvairūs svieto perėjūnai du

mia Brazilijon.

Ties Vilnium Nukilto 
Sovietų Orlaivis

Vilnius. — Nesenai ties 
Vilnium del pūgų nukrito 
Sovietų orlaivis, kuris, ma
tyt, buvo paklydęs. Orlai
vis sunaikintas. Lakūnas 
užsimušė.

200,000 Darbininku 
Rengiasi Streikuot 

Anglijoj

Paxton Hibbeno Lavo
nas Palaidotas Maskvoj

Traukinių Katastrofa 
lies Panevėžiu

Sausio 17 d. keleivių ir 
prekių traukinys, važiuoda
mas iš Radviliškio į Pane
vėžį, arti Panevėžio ant pir
mo jiešmo nusivertė nuo bė
gių. Nuvirto5 du antros kla
sės keleivių vagonai ir 8 
prekių vagonai. Žmonių au
kų nėra. Važiavusiam dr. 
Rudžiui sudužę stiklai su
žeidė ranką.

Katastrofos priežastis dar 
nežinoma.

lietuvius. Jisai, beje, 
leisti ir kokį tai laik- 

Į Argentiną nusitren- 
tai kun. Dakinevičius

LONDONAS. — 200,000 
tekstilės darbininkų Angli
joj rengiasi streikuoti už 
geresnes darbo sąlygas.. 
Streikas numatomas netoli
moj ateity.

Škotijoj 1,500 darbininkų 
paskelbė streiką, atsisakius 
darbdaviams pavesti ginčą 
arbitracijos tarybai. Darb
daviai reikalavo numušti 
darbininkams algas ir pail
ginti darbo valandas.

Vėl Sukilimas Ispanijoj i

MASKVA. — Sekmadienį 
iškilmingai čia tapo palaido
tas lavonas Paxton Hibben, 
žymaus amerikiečio veikėjo 
ir žurnalisto, kuris numirė 
New Yorke gruodžio 5 d., 
1928 metais. Tūkstančiai 
darbininkų susirinko į Rau
donąją Aikštę prie Lenino 
paminklo. Prakalbas pasa
kė Lunačarskis, švietimo ko
misaras, ir L. B. Į£amenev.

Laikraščiai “Pravda” ir 
“Izviestija” aprašė Japie jo j
I i- > ■ I . I j . n ,. ■    ( .i • t, • k k , . *. ,. l. » * . . k k i ŽINIOS K LIETUVOS

VIENA, Austrija.— Sek
madienį, užsibaigus masi
niam mitingui ir demonstra
cijai prieš karališką šeimy
ną, policija suareštavo 200 
komunistų darbininkų, pa
sak ' 
pranešimo. ' 
munijos sostinėj Buchares- mą fašizmo diktatūros Lie

tuvoj. s
Argentinoje sąmoningi

ir baisios politinės — f ašis- tinę kūrybą, 
tinės—priespaudos, tapo iš
blaškyti po plačiuosius Pie- bininkų laikraščiai užrūbej- } 
tų Amerikos plotus — Ar- žiuose vaidina didelį vaiu- 
gentinoj, Brazilijoj; po Vo- menį švietime ir organizavi- 
kietiją, Latviją, ir kt. šalis. ;
Sąmoningi klasiniai darbi- dieninius darbininkų reikaį- 
ninkai, nežiūrint kur jie gy- lūs. t *
vena, griebiasi už savo or
ganizacijų organizavimo, ir 
laikraščių leidimo. Ačiū 
tam, šiandien mes turime 
Vokietijoj Lietuvos politinių 
darbininkiškų emigrantui,^ . ** Ileidžiama du syk mėnesinį L^.on^Į Artoją ka po 
laikraštį “Balsą,” kuris reiš-j^ darbininku m2iu 
Vid nlnniin’n dcirhn PI^CIUJU (id DlDinKU maSlU.

Visi suminėti lietuvių dar-

me masių jų kovai už ka&- |

Turėdamas omenyj tai, 
“Laisvės” šėrininkų šuva*- 
žiavimas, įvykusis vasario 
3 d., 1929, Brooklyne, sveiki*- 

“Balsą,” “Rytojų” **

kia prislėgtų plačiųjų darbo 
masių Lietuvoje protesto

Telkomp Agentūros [balsą, kuris jas šviečia ir or-
Nors mes, draugai ir drau
gės, esame išblaškyti po vis$

Tai įvyko Ru- ganizuoja kovai už nuverti- P.a^ zemes^ ar uolj,t ,

kų klasei.** Norą jis nebuvo 
komunistes, tačiaus Jis buvo 
didelis draugas Sovietų Są
jungos.

Paxton Hibben gimė j In
dianapolis mieste. Jis ilgą 
laiką tarnavo kaipo diplo
matas; paskui buvo laikraš
čių korespondentu Europoj. 
1922 metais buvo sekreto
rius Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus Komisijos; 
še keletą veikalų.

• ~~---
Pušaštiintų t Mėtų Kalėjime

te.
Komunistai sudraskė pa

veikslus mirusio karaliaus lietuviai darbininkai leidžia 
Ferdinando, karalienės Ma
rės ir karaliuko Michael.

Paveikslai buvo numesti 
ant žemės ir mindomi.

Pranešama, kad New Yor- 
ko bankieriai, paimdami į 
savo kontrolę degtukų, ta
bako ir druskos monopolius, 
suteikė $100,000,000 pasko-

savaitraštį “Rytojus,” kuris 
organizuoja ir šviečia Lietu
vos emigrantus, gyvenan
čius toje šalyje, o Sovietinėj 
Baltarusijoj yra leidžiamas 
“Raudonasis Artojas” — or
ganas šviesti carizmo lai
kais prislėgtus ir tamsybėj 
laikytus tūkstančius lietu-

čiaus mus riša viena idėją' 
jungia vieni ir tie'patys rei
kalai, ir kovojame už tuos 
pačius tikslus.

Lai gyvuoja Karaliaučiaus 
“Balsas,” “Rytojus” ? ir 
“Raudonasis Artojas”!

Lai gyvuoja tarpe ’mūs 
broliškas bendradarbiavL 
mas!

Lai gyvuoja viso pasaulio 
darbininkų .reikalus ginanti 
spauda ir judėjimas!

Para-

(Karalius Garbina Fašistus

Lietuvos fašistinis kariuo
menės teismas nuteisė Ger- 
mališkių kaimo (Antaliep
tės valsčiaus) gyventoją 
Antaną Skardinską sunkių 
darbų kalėjiman ant pusaš
tuntų metų už komunistinės 
literatūros platinimą. Jis 
platinęs komunistinę litera
tūrą balandžio 30 d., 1928 
metais, prieš Pirmąją Gegu
žės.

Planuoja Europos Ekonomi
nę Sąjungą

Į Braziliją atsibaladojo kun. 
J. Valaitis. Po globa Sao Pao
lo arkivyskupo jisai pradėjo 
“šviesti’ 
pradėjo 
raštuką. 
kęj koks 
Daknys.

Sao Paolo tautininkai taip 
pat turi savo laikraštį.

Taigi, susidaro pusėtinai 
kios sąlygos darbininkiškam 
veikimui tose šalyse. Kas iš 
mūsų draugų šiose sąlygose ne
supranta vienybės reikalo ir 
kas, pabėgus iš “Rytojaus,” 
bando griauti tik ką sukurtą 
centrą, tas (nors asmeniškai ir 
pats to nenorėtų), padeda reak
cionieriams.

sun-

Telšių “žemaitis” (klerikalų 
lapelis) praneša, kad už visus 

* žmones, kurie tą laikraštėlį 
skaito, bus atlaikytos mišios. 
Tuo būdu už prenumeratą skai- 

| tytojai: ’ gauna ne tik laikraštį, 
' bet ir mišias. . < . i -

Skiemonyse, per sumą, kuni
gai davinėjo tūlą savo šlamštą 
kiekvienam pąrapijonui, kuris 
tik metė į lėkštę po 20 centų.

Tas rodo, kad kunigų įtaka 
tik puola. Ne iš gero jie 

tokių agitacijos būdų.

Greitu lai-

Prie Detroito ALDLD kuopos 
jau priguli apie 20 čia augusių 

, jaunuolių. Jaunuolių mes turi
me jau ir šenadory ir Bing- 
hamtone ir kitur.
ku ALDLD Centro Komitetas 
turės bendrą posėdį su kitų di
džiųjų organizacijų komitetais. 
Specialiai tarsimės jaunuolių 
klausimu. Būtų gerai, kad 
draugai, turinti tuo klausimu 
patyrimo, praneštų apie tai 
mums. Būtume už tai labai dė- 
kingi.

■.——
Tae faktas, Kad “Vienybei” 

prisiėjo pajieškoti sau naujo 
T* i manadžeriaus per skelbimą ir

Valencia; Ispanija. — 
Anksti sekmadienio rytą čia 
įvyl^o kariuomenės sukili
mas. Dalis garnizono suki
lo ir bandė paliuosuoti San
chez Guerra, buvusį premje
rą, kuris tapo suareštuotas 
pereitą ketvirtadienį sąryšy 
su sukilimu Ciudad Real 
mieste.

Sakoma, kad valdžios ka-. 
riuomene užslopinus sukili
mą. Generolas Sanjurjo or
laiviu !atvyko iš Madrido už 
kelių valandų vėliaus ir įsa
kė suareštuoti Valencia 
pulko kapitoną. Kapitonas 
bus išgabentas; į Madridą.

Sakoma, kad visoj šaly 
eina bruzdėjimas prieš da
bartinę Prinio De Rivera 
fašistinę valdžią.

Roma.— Italijos karalius 
Victor Emmanuel išgarbino 
Mussolini ir fašistus, svei
kindamas fašistų miliciją 
jos šešių metų sukaktuvėse.

Fort Worth, Tex.— Gulf 
Production aliejaus kompa
nijos darbininkai kalba apie 
streiką, kad pagerinti savo 
darbo sąlygas.

Biržuose Badauja 
Darbininkai

f Biržuose, kaip ir kitose 
Lietuvos vietose, daug dar
bininkų badauja. Bedarbių 
šeimynų Biržuose yra «300, 
iš jų.50 badauja.

Bedarbiai nepaklausė fa
šistinės valdžios uždraudi
mo ir susirinko gatvėse. Fa
šistų policija juos užpuolė 
ir kelis bedarbius suarešta
vo.

Bedarbiai apgulę valdžios 
įstaigas ir reikalauja pašal
pos, bet jie > nieko iš jų < ne
gauna. '• Fašistinė valdžia 
nesirūpina bedarbiais. .■: ' 7

. ---------------- • j

Panevėžio* Komunistų Byla 
1 Jau būvio* ‘‘Laisvėj” pra-

Londonas. — Pranešama, 
kad Sir Austen Chamber- 
lain, M. Briand ir Dr. Stre- 
semann planuoja sudaryti 
Europos ekonominę sąjun
gą. Sakoma, kad tam tiks
lui bus sušaukta konferen
cija visų Europos šalių apie 
sekantį spalių mėnesį. Ma
noma, kad ir Sovietų Sąjun
ga bus pakviesta į konferen- • •ciją.

Vilniaus Krašte Vilkas iš Grį- 
čios Nusinešė Miškan 

Kūdikį su Lopšiu
VILNIUS.— Vilniaus ap

skrity, Daukštų apielinkėj 
įvyko negirdėtas, atsitiki-

Shanghajus.— Įvedus Chi- 
nijoj naujus muitus, pragy
venimo kaina pradeda kilti.

tas faktas, kad per skelbimą ji 
gavo tokį žmogpalaikį, kaip 
Klinga, kalba apie šupliais ei
nantį regresą. Manau, kad 
sen-tautininkai į Klingą žiūri, 
kaip į paprastą mažamiesčio 
akiplėšą.

Ar tėmijote, kad “Naujienos” 
ir “Keleivis,” kaipo gryna laik
raštinė propozicija, darosi vis 
prastesni ir prastesni. Tankiai 
jau nėra kam nei editorialai pa
rašyti. “Keleivio” apžvalgos 
rodo tik redaktoriaus Žirklių 
miklumą.

Kur Dingo Pinigai?
KAUNAS.— Nors fašistų 

valdžia, paleidusi, seimą, nė 
karto nebuvo; jo, sušaukusi 
1928 metais, tačiaus valsty
bės biudžete buvo, paskirta 
seimui 1928 metams 917,880 nešta,į kad pradžioj,sausio 
litų. Iš jų nesamam seimui mėnesio užsibaigė:; fašistų 
fašistai išaikvojo 283,780 Ii-'suruošta' 
tų. Įdomu, į keno kišenę pa
teko tie šimtai tūkstančiu Ii- 
tų?

Dantis Mergaitės Plaučiuo
se; Darys Operaciją^

Philadelphia. — čia bus 
daroma operacija 11 metų 
mergaitei Esther Elizabeth 
Groat, kad išimti iš jos 
plaučių dantį. Mergaite su 
motina atvyko iš Wichita, 
Kan.

Dantis įkrįto į plaučius, 
kuomet mergaitės ’ i motina 
bandė siūlu dantį ištraukti.

byla prieš komuni
stus Panevėžy.7 Teisman bu
vo patraukta apie 30 asme-, 
nų, jų tarpe ir Dr. Andrius 
Domaševičius. Jie buvo kai-, 
tinami už komunistinį veiki
mą dar 1926 metais. Astuo
ni tapo nuteisti sunkiųjų 
darbų kalėjiman.Prieš ki
tus fašistai neturėjo '‘gerų 
davinių” ir juoš išteisino. 
Išteisintas ir pr. Domaševi
čius.

Komunistų Proklamacijos
" - Nesenai t Virbalio > mieste 
rasta išmėtytadaųg komu
nistinių proklamącijų. J .

Apie Trockio Likimą 
[ Nėra Aiškių Pranešimų

MASKVA.— čia eina vi- 
šoki e gandai apie Trockio 
likimą, bet tikrų pranešimų 
nėra. Kalbama, kad jis ir 
jo šeimyna buvo ant Sovie
tų laivo “Raudonasis Lai
vynas” (?), kuris iš priežas
ties didelės audros dingęs 
Juodose jūrose.

Laivas išplaukęs iš Batu- 
mo sausio 29 d., ir į Kon
stantinopolį turėjęs pribūti 
vasario 2 d., bet negauta 
joks pranešimas apie jo pri-1 
buvimą Konstantinopoly, i 
Tačiaus nėra oficialio pa
tvirtinimo, kad ant to laivo 
buvo Trockis, ir galimas 
daiktas, kad jis nebuvo ant;

26 Žmonės Prigėrė Nu
skendus Vokiečių Laivui

LISBON, Portugalija. ~ 
Sekmadienį Douro upėj nu
skendo vokiečių laivas Deis- 
ter iš priežasties didelės au
dros. Nuskendo 26 laivo 
įgulos nariai. Vėtra užnė- 
šė laiva ant uolos; laivo šb- 
ne tapo pramušta didelė

Vienoj, Austrijoj,'paskelb-[ 
ta pranešimas iš Konstanti-, 

mas. Išalkęs vilkas įpuolė į Inopolio, kad Trockis jau pri- 
buvęs Konstantinopoliu.vieno kauniečio- namus ir 

pagrobus Su višūv lopšiu vai
ką leidosi bėgti atgal miš
kan. Vijo vilką ’ to paties 
kaimo gyventojai, policija ir 
demarkacijos linijos sargy
biniai, tačiau nei vilko pa
gauti, nei vaiko grąžinti ne
pavyko. '

Stimson Bus Valstybės 
Sekretorium

Washington.— Iš patiki
mų šaltinių čia sužinota, 
kad Hooveris pakvietė pulk. 
Henry L. Stimson, guberna
torių Filipinuose, į savo ka-

Detektyvas Kaltinamas Nu- bine tą užimti valstybės se- 
žudyme Savo Viršininko Pretoriaus vietą; Stimson

priėmęs pakvietimą.
Pranešama, kad StimsonWillimantic, Conn.— Tre

nor Rice, 32 metų amžiaus netrukus grįš iš Filipinų į 
dektyvas; tapo suareštuotas ! Jungtines Valstijas.
ir padėtas kalėjiman. Jis! -----------------
kaltinamas nužudyme de-’ Reikalauja Darbo ir Duknos 
tektyvų viršininko . William 
E. Jackson. Jackson tapo 
nušautas pereitą savaitę. 
Tragedija įvyko Jackson na
muose. IŠ pradžios buvo 
manyta, kad Jackson nusi-

Biržai.— Mieste iš sausio 
7 į 8 d. naktį ant daugelio 
valdžios įstaigų ir privačių 
mūro namų buvo raudonais 
dažais ištepta toki reikalavi-

žudė, bet vėliaus detektyvai mai: “Ar duosit darbo ir 
nutūrėjo, kad Rice keistai duonos?” Tokių obalsių
elgiasi ir Jį suėmė.

7
yra daug kūt išrašyta.

Reikalinga Skubi Parama 
“Daily Workeriiri” ** *

Draugai, visi darban! 
Mūsų dienraštis, “Daily 
Worker,” yra bėdoje. Au
kos reikalinga, ir labai 
skubiai reikalinga rinkti.

Šią žiemą, t. y. šiamė se- 
zone dar mes veik nieko 
nedavėme vyriausiam mū
sų klasių kovos organui. 
Lietuvių Frakcijos Biu
ras sveikino Daily Worke- 
r j su pradžia šių metų su' 
60 dol. Tai ir viskas. Per 
sausio mėnesį gavome nuo 
LDSA 7 ir 8 rajonų po 10 
dol. Draugas Ch. Ruch 
aukojo penkinę, P. Dennis 
$4, G. Račiūnas $2. ’ Dar- ■ 
biečiai aukoja savo parti
jos vienetuose.

Vadinasi, šiais metaie 
dar mes nesudarėme nuc’ 
Centro Biuro nė šimtinės 
O dienraštis kovoja su 
mirčia. Reikia rinkti au
kos organizacijose, pa re i v 
gintuose, privatinėse suei
gose ir kur tik galima ir 
yra proga. Atsakykime, 
draugės ir draugai, į atsi
šaukimą mūsų dienraščio 
ir Lietuvių Frakcijos Cen
tro Biuro darbu ir duos- 
numu.

V. Bovinas, 
. Komisijos Sekretorius.
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Lietuvių Darbininkų Spaudos Bendrovės papai šęri- 
ninkai, susirinkę į metinį 15-tą iš eil?s susivažiavimą, va
sario 3 d., 1929, “Laisvės” Svetainėje, Brooklyn, N. Y.; ir 
išklausę mūs direktorių tarybos, dienraščio administraci
jos ir redakcijos pranešimus, visapusiai juos apkalbėję, 
surandame, kad ;

1. Ištisus metus “Laisvė” išėjo kiekviena diena pa-

Tačiaus, tarp tų .dejavimų, I 
fhrp tų ašarų, augščiaus ,tų 
žmonijos kančių, girdisi su
kliuręs juokas, žvanga'tau
rės jr girdisi šauksmai:

“Valio!... Lai gyvuoja lais
va Lietuva!... Lai gyvuoja 
ponas Smetona!”
< Ąš pažvelgiau jai į akis... 
Ji'Žiūrėjo kur tai į tolį... Jos 
akyse žibėjo viltis, bet vei- 
da$ buvo uždegtas rūstumo.

LAISVOJI 
SAKYKLA

fuvp /reikaliuęa jtokia didęlė do- 
ana,Į iapiė tai nekalbėsiu.2 Te
gu patys roselariaiėčiai kalba. 

Bet ve kas reikia pasakyti: Pa
staruoju laiku* laūkia teismo 
New Bedford© audėjai streikie- 
riai. Daugelis jų turės eiti ka
lėj iman už tai, kad jie kovojo 
už didesni duonos kąsnį, už, ge-PRIVATIŠKOS “PARĖS

Perdaug^ Meilės Ypatoms, Per- resnes darbo sąlygas. Paregi^- 
mažai Klasių Kovai

Jau per toli nužengė mūsų
draugai ir simpatikai, beruošda-

1 13 d. sausio Kaune įvyko) 
valstiečių liaudininkų parti
jos suvažiavimas. - Liaudi
ninkai. yra labiausia atsako- rajs. C.l.L. __
* * I *“ * v • . • ą * ima budeliu dovana — pen-įsigalėjimą, Lietuvoj. Ar jie . . Š1 ž j.. , .

'bent kiek pasimokino per du ■ •’5’, i51ezey1ęius Kama apie __ . , i i r i , n (mpk’ii Icndima iv fivnafn

Būkit geručiai, gausite 
pyragą! Liaudininkai iš 
kailio neriasi, kad būti ge-

. Grinius maloniai pri-

griekų atleidimą ir tirpsta 
cukriniam žmogiškume, o 

bus liaudininkų lyderis p.!^.
M. Šleževičius atkalbėjo i ^lau^im?^ai ls.lerL^'., 
tradicijinį poterėlį apie: oportunistą, kaip J. Vileišis, 
šventąją demokratiją. Apie bergždžioj i opozici-

- • • ’ !ja? O jeigu jau su liaudi
ninkais yra toks gražutis 
modus vivendi, tai tuo ge
riau su krikščionimis. Su 
tais dar tik gruodžio mene
sį buvo vedamos derybos. 
Fašistų “Aidas” sako, kad 
visai maža ko trūksta, kad 

įsu krikščionimis susitaikin-

pastaruosius metus?
< s ! » » ‘ ‘ . IBuvęs premjeras ir stam- -- - - - - - |Savo

pastovią ir tikrą kovą su 
dabartine valdžia jisai nei 
nekalba, nors jo paties žo
džiais tariant, “taip gyve
nant, mes nususime ir švie
sesnės ateities tuoj nebema
tysime.” Demokratiją ir 
parlamen t a r i z m ą, jis, 
matomai, tikisi gauti ^do
vanų, kaip tas vaikas zuikio j 
pyragą. Ir čia jau, kad pas! Juo labiau aiškėja visiš- 
Šmetoną-Volderriarą nebūtų ka ir pilna buržuazinės (ir 
nei mažiausios abejonės del socialistinės) opozicijos ka- 
jo ir jo partijos ištikimybės,'pituliacija, tuo labiau kuo- 
Šleževičius pareiškia, kad piasi sąmoningas revoliuci- 
jeigu liaudininkai grįš prie nis ūpas plačiose liaudies 
valdžios, tai vieno., dalyko i miniose.

ji•L ai — j. . ' i •

didinta—šešių puslapių,—kas reiškia mūs dienraščio au
gimą ir finansinį stiprėjimą, už ką kreditas priklauso vi
sų pirmiausiai direktorių tarybai, administracijai ir vi
siems dienraščio rėmėjams, i / ; . : ; ,

2. “Laisvės” turinys buvo išlaikytas 'marksistinėje
darbininkiškoje dvasioje; ištisus pereituosius metus ji 
atsidavusiai aiškino, nurodinė.dąma plačiosioms lietuvių 
darbininkų masėms besiartinantį naujo imperialistinio 
karo pavojų; skelbė kovą parsidavingiems kaįjitalistamš 
darbo unijų vadams; intensyviai rėmė kiekvieną darbi
ninkų ekonominę ir, politinę kovą, nęžįiįrinJt:'Hl’ ji- 
iškilusi; uoliai skelbė kovą klerikaližhiūi';’ prlšiifiyfitifeiai 
kovojo prieš fašizmą Lietuvoj, visoj Europoj ir jo agen
tus Jungtinėse Valstijose; gynė vienatinę darbo žmonių 
valdomą šalį—Sovietų Respublikų Skjung'ą ir 'višlibhiėt1 
numaskinėjo visokius šarlataniškus šmūgelnirikuš; besi
sukančius lietuvių darbininkų tarpe ir bcsikėsinahčids 
juos apgauti. . T vv. vis,! linksmumas ir pertek-

3. Mes reiškiame noro ir vilties, kad mūsų dienraščio }įus_ Gyvenkim ir džiaugki-
dabartinė politinė linija būtų tęsiama ir ant toliau, kad mės gyvenimu... Lai gyvuo- 
jis solidariai su viso pasaulio kovojančiu revoliuciniu pro- ija iaįsvės šalis* Amerika!” 
letariatu šviestų, organizuotų darbininkų mases į? kovą j dirstelėjau jai į akis... 
už jų kasdieninio būvio pagerinimą ir ‘ išsiliuosavimą iš(per jos veidą, tarsi žaibas, 
kapitalistinės sistemos. ’ • , | perbėgo užsidegimas, prabi-

4. Kartu suvažiavimas reiškia draugišką pūdėką vi-! j0.
siems “Laisvės” rėmėjams, k. a., vajininkams, korespon- “Ne... Šitokia neteisybė 
dentams ir visiems tiems, kurie vienokiu ar kitokiu dar- negali*’* būt pakenčiama!...

kumštį ir pro sukąstus dan
tis išsiveržė pilnas pasiryži
mo balsas:

“Kova iki pergalės už pro-
T i ... • j I ; 'i

bedarbių minias, graudų 
verksmą alkanų kūdikių ir 
dūsavima ;motinų... Qirdimo,; 
Sipi jiė! dąntįmiš l«al0ną! nub;

čijo ; užmiesčiu purvuose. J 
čiaus tuk>m; patim' hartų* 

pasigirdo juokai, ‘ (degėsis, 
žvangėjimas^ pejlių; i bei <ša-( 
'kučįų įčerškėjimąs ir šauks
mais . : ■ ;’

“Valio!;.. Pas mus gerbū-

mi jvainąs pares, ompuoc 
pares,” apie kurias reikia gana 
daug ir gana plačiai kalbėti 
mūsų spaudoj ir organizacijose. 
Gal nekurie pasakys, kad tai 
čia! atskirų asmenų reikalas, ir 
mes prieš juos nieko negalime 
turėtų Taip, mes nieko nega- 
r ;. 
turime, bet kuomet : 
“įjarių” atskiriems asmenims 
npįa di’dęlę skriaudą visam dar
bininkų judėjimui, tuomet tylėt 
rtebegalima. ‘

Kiek niap yra žinoma, tos 
“pares’' jau gana nuo penai^ įsi
siūbavo, kaip didesniuose mies
tuose, taip ir mažesniuose. Kaip t

influenza. Vieną savaitę su
rengė vienai ypatai, kitą kitai, 
trečią trečiai ir tt. Kartais net 
po kėlias į savaitę. Pav., to
kiam miestely, kaip Cicero ayba 
Roseland, Ill., “pares” rengia 
labai tankiai. Ir kiekvienai ypa
tai surenka užtenkamai pinigų

įsite, vargiai tie visi “parės 
'ruošėjai ir visi dalyviai ęįuos ar 
ba davė kelius dolerius tų strei 
kierių gynimui Paėmus visą
Roselandą, tokios sumos dar ne
sukėlė del TDA, del vedimo by
lų, del gelbėjimo politinių kali
nių, del spaudos į kelias savai
tes. ' • < <

Tad mūsų organizacijos, mū
sų spauda, - mūsų laikraščių 
skaitytojai’ tokias “pares’’ at-lime turėti prieš ypatas ir ne-, 

’ rpnp-imaq !skirOms y'I)atomS skau- 
® . ribini V viiilziiAiif ir* nocmovlzlidžiai kritikubti* ir pasmerkti.* 

! Pastaruoju laiku1 puola datbį-’ 
niūkūs „išnaudotojai ir valdžia iš 
viąų pusių,. ąreštuoja de'sėtka’iš, 
uždrAudžia šusirinkimus laikyt? : 
ne tik politinėms drg'amžari- 
jbms, bet ir darbo unijoms, ku
rios griežtai kovoja prieš algų j

kur taip jos siaučia, kaip kokia kapojimą, prieš bloginimą dar-

“Ne... Ši teikia neteisybė

- “būtent siau- 
Dar tik svajo-

jie neleisią 
ro keršto.” 
darni iapie valdžią, liaudinin
kai jąu skelbia amnestiją 
visiems Lietuvos budeliams 
ir bando‘pašiepti visus kru
vinus smetongalvių prasi
žengimus ■ taip vadinamo į 
žmoniskųiįio ' maptįja.
dar kartą įrodo, kad liaudie

Tame pačiame liaudinin
kų suvažiavime, kaip rašo 
“Lietuvos Žinios,” “daugelis 
atstovų iš šiaurinės Lietu
vos nusiskundžia plintančiu 
nedarbu.” Alkani žmonės 
vaikštą, prašą duonos. La- 

ų’^g jbai plintą smulkios vagys-
uar Karta iroao, Kau iiauuir r 1 i u.* i
ninkai y/a fašistų politiniai .P?9’8®’'"“?
giminėS^KuofJiZmas^aXn±‘^ 
pavojrn^js’ Šleževičiaus ir a on s* 
kompanijos alcyše tai tik 
tuo, lead jųjų

I žmonių
. gali viršti revoliucija. “Jei 

į ši padėtis pasikeis blogon 
k pusėn, tai, suprantama, ir 
į bolševizmo pavojus padi- 
Į dės.”

Kalbėdamas apie bolševiz-
| mo * 
[ rytum,
[ niškei valdžiai: “Ar mes ne-

bu prisidėjo prie mūs dienraščio auklėjimo ir padarymo ,Tai negalimas daiktas, kad 
jo stipresniu, tobulesniu ir geresniu.1 Mes šaukiame vi-1 - - * -
sus mūs simpatikus ir rėmėjus nenuleisti rankų, bet dirb
ti, kad savo laikraštį dar labiau patobulinus, sustiprinus 
ir labiau praplatinus plačiosiose darbininkų masėse; kad 
nebūtų nė vieno lietuvio darbininko buto, kuriame nesu
rastų “Laisvės”—darbininkų šviesos žibintuvo.

Lai gyvuoja mus dienraštis “Laisvė”!
Lai gyvuoja jo rėmėjai, bendradarbiai, platintojai ir 

skaitytojai! -

bo sąlygų, o mūsų spaudos 
skaitytojai ir organizacijų na
riai sueikvoja savo laiką ir cen
tus beruošdami “pares,” Ir di
džiausias dovanas perka, vietoj 
kad' gelbėti politinius kalinius, 
suteikti jiems - paramą, apginti 
juos ir tt. Pagalvokite, draA- 

ne tik iškėlimui bankieto, del 50darote! Meskite 
ar 100 žmonių, bet ir didžiau-į“pares" ypatoms. RePnki- 
sioms dovanoms. Kol sukelia. organizacijas, remkite Masių 
kelius šimtus dolerių, kitaip sa- ^ova. Visi gelbėkime tuos, ku*
kant, kol suubagauja gana pini- rie pateko į išnaudotojų rankas.

. i būti išeikvota daug Tas darbas yra tūkstantį kartų 
'■energijos ir sugaišta daug lai- \ svarbesnis, 
ko. Jei tą darbą dirbtų nesusi- j “pares."

• su-!

tės ir įsiŪūžimai. Už tat

Atkreipkite domės į pas-, 
nuomone, kutinį posakį. Kas yra tie 

nepasitenkinimas šalininkai obalsio darbo ir 
duonos? Tai komunistai. 
Šis obalsis, matomai, labai 
populiarus miniose, jeigu 
liaudininkai juo taip susirū
pino. ’ Ir tas obalsis tuo bai
sesnis visiems buržuazinės 
visuomenės šulams, kad jis 
rišamas su kitu visai revo
liuciniu obalsiu: “šalin fa

pavojų, Šleževičius, ta-1
n, sako dabartinei kau-

galitume*”susivienytiC ten- diktatūra! Tegyvuoja
. . . . ... f . rtnrhininkn ir vnkripnni va Ldroj demokratijoj ir geriau 

gintis nuo bolševikų...”
Buvęs Lietuvos preziden

tas K. Grinius, kuris nese
nai priėmė nuo galvariezų 
valdžios pensiją (po 1,200 li
tų į mėnesį) taip pat atrado 
reikalingu primesti savo 
trigrašį nušvietimui dabar
tines situacijos.' Jojo nuo
monė apie dabartinę valdžią 
Susiveja prie šios ironiškai

darbininkų ir valstiečių val
džia !”

Šiaurinėje Lietuvoje jau 
pradėjo eiti visa eilė slaptų 
komunistinių laikraščių. 
Kaune prasidėjo platesni 
streikai (pas Falkovskį, Ne
mune). Šiauliuose pradeda 
smarkiau judėti bedarbiai. 
Pramonės krizis didėja. 
Kaip kur pradeda užsidary
ti stambesnės dirbtuvės. Pa-

MKO* v MA Av 0AVO 11 UniOIlCAl v • 1*1 1— v • i 1 •

vaikiškos charakteristikos: -cl.°® aPh.nMe? verclįJ dar.bl- 
“Išvirkščių autoritetų siŠtK-, nit.lkus I smafkesmus 
tea galima ir mūsų tautaU?nU81!!S- ,°,he deiSJ

vieni skęstų pertekliuose, o 
kiti baisiose kančiose!... Ša- 
lin priespauda, lai gyvuoja ' 
1 . - v, T 1 i . KO. eJtll Lčl UČLLUa. UHULU IlCS
laisve... Šalin melas, lai gy-jpratę> arba.neturinti jokio 
vuoja teisybe.... įpratimo apie klasių kovą, apie

Ji:nusimetė šarvus, pagul-'darbininkų judėjimą, tai būt 
dč ant stalo kardą... Nusi- pusė bėdos. Bet kuomet ener- 
ėmė nuo galvos raudoną’giją ir laiką eikvoja atskiriems 
kaškietą SU švyturiu ant Asmenims save vadinanti susi- 
viršugalvio. Ant jos raudo-' PĮ’ate darbininkai ir darbinin- 
nos bįiūzės krūtinės tviskė-j^8’ Jau Pert°b einama, 
jo balta sidabrinė žvaigždė! Pan Primena Passai- 
su Uksiniu kūjujr .pjautu-k,,nmet

Ji .toki^.^aži jawu- kapo- »iSas ir jdse Wfo notarai
-jo: bizūnas, grūdo jkalėjinyipp- (u^drįąusto šfcystimęli’ol ‘ , Khi

mi, vui w» JJįį . /IN/ xvciip ou 11 v cvit- . ■ • - , r
tekšleno j mano kambariofeetti?’.’ Pasigirdo' 'graude-i^ują^jusp.^,t drauges ir draugus rinkti jiems 
langą. Už lango, neperma-mantis-įniršusio Vėjo kauki- jAs SHj jį?’ nebuvo galipia pnsi-
4. 7^5 ' Į.m-aS..w (NėdląŠau prabilti-nėl .prasyti, nes buvo perdaug užsi-

Mudn° ^Wim^; arklui ka P^iėsti' jos... > Jaučiausi ma-įėmę rinkimu aukų del “surprise 
g - imu a zesnis Už dulkę,'’šmūlkėsnisParių” atskiroms ypatoms. Tas, 

už atOmąį minkštesnis už Pate buvo n- kitose, kolonijose, 
.kvapą, bet jaučiausi vienu 
iš tu neįmatomu, milionais;

sumišimo-' pradeda W m^esniu už dulkę-i ......
viršijantis, elektronu kurie per savo sl kad 

tarsi griaustinis,.“Interna- nesuskaithuojamą daugybę, 
cionalo’’ balsas... ‘ lsu(,a?'° neišpasakyta spėką

negu privatiškos

M. ž.

pittsbukghas
IR APIEUNKE

' i }
Stambūs lietaus lašąi, ftąi!laisvė iri H<b®aElįilHčtfisi ja 

smarkiaus, tarsi šturtųubdįl įgaji; naudotis!” 
mi, tai vėl lyg paįtjįdainiykį įį) kaip su Sacco ir Van- 
tekšleno į mano kambario į&etti??

sų auksiniu kūju įr-pjautu-i ?° darbininkai
■ r: 'MHo •mimu ir JU kūdikiai badavo,, o valdžia

'Mūsų miestą užpuolė nela
bieji blaivybės agentai. Jiė 
aplankė; kiekvieną karčiamą, 
kąįfaterijais ir' !kitas ‘ pahašias

lte, jauUL............... ..............
Ika ir maloni, bet ’nepeimal- ,naf kuomet reikėjo gauti ęicėro kurię' i? lietuviai pafkliū^o į 

v' s: iv:; drauges ir draugus rinkti jiems tą bediTJ^ ‘

temoj tamsumoj, vaitojo vis me kitas balsaį 
labiaus niršdamas vėjas. | 7

Aš sėdžiu prie stalo ant'nopų takšėjimą į akmenimis 
delno parėmęs galvą, o,ji grįstą" gatvęimGirdime kir- 
žiūri man į akis. Ant Stalonių žleksėjimus,'šūvius, mo- 
guli pundas perskaitytų terų ir kūdikių kliksmą, o 
laikraščių, kurie mano akis iš to 1L___ 
jau gerokai įvargino — jos veržtis viską, 
reikalauja pailsio.

Tyla.;. Laikrodis išmušė 
dvyliką kartų, paženklinda- Mudu tik du vienu 
ihas, kad vakarykščioj i dib- 
na daugiaus jau nesugrįš. 
Ji tyli ir aš tyliu... Mudu tik 
du vienu...

Tame vėjo vaitojime, tuo
se lietaus lašuose, tame nuo- 
stogo vandens čiurkšlenime 
— mes girdime įvairius, dotuvių Maršas 
šiurpulingus, lyg prislėgtus, žuvo mūs brolių už laisvę 
lyg giliai iš po žemės išsi
veržusius žmonių balsus.

Mudu girdime, kaip ang
liakasių streikiėrių šeimy
nos, savo kiaurose šėtrose, 
drebėdamos nuo šalčio, ka

žiūri tiesiai man į akis.
tyli ir aš tyliu..
duslius šūvius...
kaip sunkus kūnas žlektelė-
jo į duobę... Girdime, kaip

Kas jinai tokia? Kaip ji-Ji
. Ji1 nai vadinas ? Taiidėja ma- 

Girdime no... Tai proletariato galė. 
Girdime,! Senas Vincas.

sugaiksejo motina ir .nuti- KeJeivimai Ima uz Pakarpos 
lo... Vėliaus pasigirdo “Lai- c .n c j • v*

»_ “Daug Savo Draugus Sandanecius

k i a u literatūrosU ž s i s a
“Krikščionybė ir Darbininkai” 
60 egz. ir “Darbininkų Kalen
doriaus 1929 metų 30 egz*. 
Pradėjau pardavinėti po visas 
užeigas ir stubas. Kurie nu
sipirko, tie giria ir sako, kad 

a_ yra žingeidžių dalykų. Bet 
O užeinu pas vieną biznierių ir 

siūlau kalendorių. Pažiūrėjo, 
pavartė ir sako: “Neturiu (pi
nigų.” Aš irgi jam atsakiau- 
kad neturėsiu pinigų pas tavtj 
užeiti. Tuomet susigriebė ir 
pasakė: “Duok vieną.”

Nusinešiau ir į drg. Mizaros 
prakalbas.^ Priėjau prie vieno 
biznieriaus ir pasiūliau jam 
kalendorių. Jis irgi pavartė, 
pažiūrėjo ir atsakė, kad pini
gų neturįs. Tuomet ir jam 
pasakiau, kad ir aš neturėsiu 
pinigų jo keptos duonelės nu
sipirkimui.

Paprašius, kad aukautų nors 
kelius centus streikieriams — 
'negausi. O jei gausi kelius cen- 
įtus, tai tau išdroš didelį patnok- 

[ “jūs renkate ir renka
te aukas ir nei galo nėra.” L 
kuomet tie nariai dalyvaują kas 
savaitė “parėse” ir užsitnoka po 
tris dolerius arba daugiau, tai 
neperdaug. Ar tie darbininkai 
pagalvoja, ką jie daro? Ne, ir 
dar kartą ne. Jie visą savo 
energiją ir centus atiduoda at
skiroms ypatoms, kuomet tos 
ypatos labai mažai dirba del 
darbininkų judėjimo arba visai 
nieko nedirba. Tai kodėl nesu
vartoti tos energijos, to laiko ir 
centų del darbininkų kovos, del 
streikų, del būdavo j imo organi
zacijų?

“Vilnies” Nr. 20, korespon
dencijoj iš Roselando, ve kas j Amerikoj kapitalistų laik- 
sakomEkapie buvusią Kamaraus- raščiai rašo, kad čia labai ge- 
kienės “parę”: “Ne tik pas n laikai. Taip, kapitalistams 
Petronį nenueita, bet dr 

lei-1 daūgelį kitų nebesuspėta. ’

kovoj!” Girdime šauks-! ; x
hius: j Fašistų “Vienybes” kovės-

“Šalin fašistai!... Lai gy- ;pondentas praneša, kad ke- 
vuoja darbininkų galė!...”

Jos lūpos sukrutėjo ir pa
sigirdo gyvi žodžiai:

“Garbė žuvusiemsL.., Kasi 
krito kovoj, tas didvyris!”’

Ji nu tilo ir pakavo j o tarp 
delpų savo veidą..-, Giydime, 
kaip žvąnga retežiai ant. ko
votojų rankų, kaip . švilpia 
žvalgybinio nagaika> orė ir 
krinta tint jautraus, jaunuo
lio kūno...- Girdime, • kaip 
tekšlena žvalgybinių kojos 
ant žmogaus krauju patižu
sios cementinės aslos... Gir^

ileiviniai užareštavo “Sanda- 
’ros” mašinas ir žada jas'iš- 
parduoti' varžytinėmis. Ko- 

! respondentą^ sąkp:
'Saulio' 30 ‘d’.1 “Keleivio

5 Iena dantimis, dūšauja-vai- 
’ toj a. Girdime, kaip žvanga 

kalėjimų jutrynos, šlamštelį 
stebuklingos nau- Į Per du metus fašizmas sunkios jų durys ir kaip 

1 su re volių- žlekteli puldami ant cemen- 
cijos: šalininkais. Toje kovo-i tinių grindų . suhiušti strei- 
je jaan padėjo buržuazipė kieriai bei jų Vadai. Jie ste- 
opozįčija. Toje kovoje ]5rieš na, grikši dantimis ir meta 
revoliucijos šalininkūs buvo prakeiksmą ant mušeikų, 
paleįšti ir socialdemokratai, policijos, valstijos kazokų ir 
kaipo treniruoti špecialis- visos tvarkos, kuri taip uo
tai raminti darbininkus. liai, taip atvirai, taip kr u- 

ją ir liaudininkai savo su
važiavime kalba, apie ją kal
ba ir Smetona, sveikinda
mas kariuomenę dešimtme- 
tinėmis sukaktuvėmis, i 
jos ir kunigai negali ramiai 
miegoti.

žaisti, bet iš to įrengiamai bus politiniai.

dos la jk$ negalima.” Jšeina bandė apsidirbti 
taip, kadį kiĮvihoji Smeto- cijos šalininkais.1 į
uos vdldžja-^ra kdks tai žai
dimas., j. I ■ j oš, negalima 
laukti tilt stemiklingos. nau
dos. yadniaiįį .šioląoš • to
kios naudos iš jos vis tik 
galima Idųkžiž!

Fašistai j mėsuidydo davė. 
pensiją1 tū^įalh ^kovotojui. 
Jie žilio, ted Don* Klsotai 
jiems hera pavojingi.

JTur būt, fokitfs kovotojus 
(kaip<(§rinius ir Šleževičius) 
turėjd; omenyje fašistinis

- “Lietuvos Aįdas,” kuomet, 
dėstydamas šių metų pro- 
gramą; jisai rašė: “Jeigu jie 
Savo taktu ir lojalumu įro
dys, kąd seimo sušaukimo 
laikas pau atėjo, tai seimas 

i Šiais metais galės būti su- 
foūktrfe”į n ■■ t; • i i; •. s i . •: t ' •

a

j vinai gina turčių reikalus, o dime, kaip bjauriai keikia
, j,

kuri tuos turtus aniems su
krovė.

Vejas sudejavo, lietaus la
šai smarkiaus sudavė į lan-

j j ga ir įbes girdime kites bal- 
sus: • V
“Visi pilieęfai yra lygus

z prieš įstatymus!... Teismai 
Mūsų draugai moka dirbti t teisia pagal įstatymus, o įs- 

pasiliuosavimo darbą. Tik'tatyma£ visus lygiai bau- 
mes, ;
me jiems padėti!

L. Pruseika

amerikiečiai, mokyki- džia. Pas mus nėra klasių 
ir mes apie ja$ nieko nesa
me giydėję. PaŠ mus yra

Lietuvos budeliai, spardo 
savo aukas ir liepia. prisipąA 
žintį kad jo auka yra ko
munistas... ! ' j . .

Ji pažvelgė man į akis, o 
aš nuleidau (galvą... Gir di
me, kąip vaitoja visa Lietu
vos liaudis, kaip dūsaują 
motinėlė, kurios sūnus kri
to nuo žvalgybinių kulkų... 
Vaitoja ir dūsauja visa dar
bo žmonija paskendus di
džiausiose kančiose, peųse?, 
Mojimuose iy nelaisvėj e, o _

geri laikai, bet darbininkusnas geri laikai, Į
To- mėto iš stabų, nes jie neturi

dėjai, Gegužis ir Michelsonas,1 liaus> sako, kad buvo pilna stu- kuo už'stubąsužsiniokėJj.To- 
:ųždėjo '“atačmentą” Bostone Ii-1 ba svečių ir viešnių ir visą lai-f kių tarpe randasi ir viena lie- 
jvųslom^ “Sahdąrps” "spaustu- ką gerai’ linksminosi ir “Kama- tuvių šeimyna su ^esiais, kbdi- 
vės mašinoms ir visam s-paus-. rauslcieriė gdvo geras dovanas— kiais, kurių vyriausiam ,14 me-
j;ųslom^ “Sahdąros” ° spaustu-j ką gerai’ linksminosi ir

tuvės turtui. Gegužis žmonėms' mašiną karpetoms valyti, gra- 
rodinėjO kokį tai prirašyta po- ^0* b’ pinigais apie 100 do- 

'pierą, ųbg /‘Sandara” ‘jam lerių." p^nO in0A0
esanti skolinga ' $750, bet laidas į daiktą, f tarė j o būti su- 
“atačmento” blankos, kurios keltą apie $500.' Ar Kamaraus-:

>iąm ,14 me- ■ 
tų ir* jauniausiam viėni metai 
amžiaus. Tėvas užsiimjinėjb 

' "V ’daržųvių ir 
fruktų? ’ Ėet kuomet darbi
ninkai labai menkai1, dirba jjį%Į 

tapo p. J. Kasmauskui piiduo- Ikienė yra tokia biedna, kad jai mažai uždirba, tai nėgalM 
4-^^ 1 >,■ ...... ...... ....... fruktų nusipirkti, džiaugiasi,

. • '*, _ . J. J . kad nusipirkus kokios nors
mo. reikalus, rūpintis atsiteisti |deSros ga]a< arba susmirdusi 
hems kuriems .skolingi. .kumpį. Todėl ir minimas lie- 

Bet keleiviniai socialistai pa- i tuvįg negaili nei už stubą rau
stojo sandariečiams kelią. Jie!(ja užsimokėti, 
padarė griežtą žygį ir rengiasi | 
varžytinėmis išparduoti sanda- 
riečių nuosavybę, ne už jos ver
tės kainą, bet kiek kas duos.

Paėmus visos parės iš- pardavinėjimu

“atačmente” blankos, kurios 

tos, reikalauja tik5 $300. Teis- j 
mas^paskyrė vasario 9 d. bylą' 
nagrinėti.

U “SandaTai” fbizfiį perkėlus^ 
Chicagon, Bostone pasiliko rai- 

; dėm$ rinkti lųįer.type mašina, 
du “darbams presai, mašinos 
lankstyti ir piaUti popierą, vi
sos raidės ii* kitas turtas. Pas 
sandarfečius pąsiteiitavuį teko 
patirti, kąd šią savaitę jie ren
gėsi baigti sutvarkymo darbą . 2 .
Chięągoje ir kai kurias Sosto- ;prietehąi. Atsimename, kaip 
ne likusias mašinas su kompa-. keleivinis Bagęčius sanda- _ 
nijomis išmainyti ‘ naujomis,rieČlįiii yj^ą^čiui SLA. Balti-; nepriklauso/ sunkiausias padė- 

* kitas už,, jų .veisės, tkąjną par-,mofės šejinė „^0šiSeilėdamaS tis. • v ’ 
dųotj“ n;'"^Utya^įųs savo biz-jl^^ . , Nuo Krosnos

Yra tokių,, kurie prie jokios i 
_________ _ ____ ______ organizacijos nepriklauso ir t 

’• Matote, kaip susipjovė *leįg!! pakalbini priklausytų 
dar taip nešenai buvę geri, ?ai ?is Pasak<\ kad viską žinąs

izacijų. Bet tokių žmonių, ku- 
jrie prie .jokios organizacijos
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Puslapis Trečias;1 <»

' POLEMIKA IR KRITIKA kad

DAR APIE MŪSŲ CHORES

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS ■4

Tel., Greenpoint 5765
HM

F.Ad. RICHTER CO.
BERRY AND SOUTH FIFTH STS. 

BROOKLYN, N.V

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
121H So. 10th St.. Camden.' N. J.

praleisti 
ypatiško 

reikia ir

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

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

F -nuo ImHuenxos
S’ Apsisaugojimui nuo Tnfluenzos k ir-gydymuisi nuo jos išsitrynimas 
P su PAIN -EXPELLERIU ste- 
k buklus padaro. Muskulų Gžlimas 
v ir Skaudčjimas pranyksta. Su
fi naikinami susikimšimai. Šiltas ir 
r malonus jausmas pakeičiu šiurpų
jį linga padčtį.
k Išsiginkite PAIN - EXPELLE- 
’ RIU dažnai. Jis ęadilgina kraujo 
b cirkuliacija Suteikia reikalingos 

šilumos. Pralinksmina jus — pra-
► šalina nuovargį,- užmuša skausmu.

Taip pat labai geras nuo
Išsinarinimų, Nusimųšimų, 

į Sustingusių Sąanarių, Ge- ' 
liančių Pečių. Neuralgijos, 
Galvos Skaudėjimo ir t. t.

INKARAS : aht pakelio paliudija, 
kad yra Tikrasis Vaistas,

35 ir 70 centų didumo bobkutės, 
gaunamos Vaistinėse arba rašykite 

stačiai mums • :

AntradJėms; Vasario 5/1929 
........ . ■■■»■■ i..... .. ....

"Laisvės” Nr. 1, 1929 m., ra
šiau po antrašte "Chorai ir Jų 
Mokytojai.” Mano buvo pažy
mėta trys punktai, tai yra, 
"Mokytojai turi būti chorų or
ganizatoriai,” "Chorai ir jų ap- 
švieta,” ir "traukimas jaunuo
lių į grynai darbininkiškas or-, 
ganizacijas.”

Drg. A. Zablackiutė parašė 
p. Zuibą, kuri tilpo "Laisvėj,” 
sausio *14 , 1929 m. Drg. A. Z. davoti tokią draugiją, reikalin- 
savo pastaboje perdėm bara’ga didelio žinojimo, o kad gau- 
mane, kad nepriklausau vienam .ti tokį žinojimą, reikia daug ir

Mano nebuvo į gerai mokintis.”
išimti choruose, Į Betgi daug lietuvių pažangių- 

nuomonę jų darbininkų užaugina savo

užtenka liuosą laiką 
tik dainoms del savo 
pasitenkinimo, bet 
protą lavinti ir praktiškam dar
bininkiškame judėjime dalyvau
ti.”

Draugas Leninas, kalbėdamas 
apie jaunuolius, yra pasakęs se
kamai: "Jaunuoliai, mokinkitės. 
Jums prisieis buuavoti komunis
tinę draugiją, kurioj visi žmo
nės bus lygūs, kur nebus nei 
turčių, nei vergų. O kad pabu-

kiems pasakymam^, 
"gaus,” vargu tikėt.

Buvo plačiai pasklydęs 
ąįandas, kad ir Lawrence Sav
ing Bank eina ant banki’ūto 
(šiame banke ir lietuvių daug 
yra pasidėję pinigų), tai iš- 
girdę^ daug žmonių išsiėmė, 
bet paskiau vėl aptyko. Ban
kams tokie išėmimai naudin
gi. Kas išsiėmė prieš nuošim
čių užrašymą, tai pusmečio 
nuošimtis ir pasiliko.

L. Koresp. Biuras.

ar kitam chorui.
tikslas daryti
bet išreiškiau savo
abelnai apie visus mūsų darbi- sūnus ir dukteris priešais ko- 
ninkiškus chorus. Juk kiekvie- munistinio judėjimo. - Tas todėl 
no komunisto yra užduotis per-’įvyksta, kad tėvai nedaro spau- 
matyti mūsų bėgamus darbiniu- dimo ant savo vaikų, kad. jie 
kų < judėjimo reikalus. Mums'susipažintų šiek tiek plačiau su 
reikia savitarpinės kritikos, per .komunistine teorija ir praktika, 
laikraščius, organizacijose, kuo- Jaunuolis prisideda prie choro, 
pų susirinkimuose ir tt. Reikia bet choruose ir dainos neretai 
rišti, diskusuoti įvairius bėga- dainuojama priešingos 

Tik taip darant, ninku klasės reikalams.
turės pasek- dar kartą pakartoju, kad neuž

tenka laiką praleisti vien tik 
dainavimui, bet reikia ir mo
kintis, studijuoti, kad susipaži
nus su komunistine teorija ir 
leninizmu. Be to, reikia prigu
lėti prie Komunistų Partijos, o 
jaunuoliams prie Jaunųjų Dar-!į 
bininkų (Komunistų) Lygos.1 
Tuomet bus lengviau ir dailės 

O kad dailė mū-

darbi - 
Todėlmus reikalus.

mūsų judėjimas 
mes.

Drg. A. Z. rašo: "Drg. B. 
turėtų neužmiršti, kad choruose 
tai jau nėra taip lengva dirbti, 
kaip į laikraštį parašyti ir duo
ti patarimus, kaip veikti, pačiai 
neprigulint.” Drg. Adele-, jūs 
žinote, kad mūsų komunistų1 
taktika ir principai palšose mi-, .
nitfse yra nelengva pravesti. To- sr^Yse veikt!. _
del, kad kapitalistinėse šalyse,5? Judėjime reikalinga plačiau 
darbininkų protas iš pat kūdi-1tai aple tal nel ^a ,OS 
kystės dienų yra nuodijamas 
bažnyčiose, mokyklose, kruta- 
muose paveiksluose, nuo estra
dų, per radio, ir kapitalistų lei
džiamuose laikraščiuose. Per 
visas minėtas įstaigas diena iš 
dienom įvairiais purvinais daly
kais niekina komunistus ir jų 
vadus ir tt., ir tik už tai, kad. 
mes kovojam už pagerinimą 
darbininkų klasės sąlygų ir už 
nuvertimą kapitalistinės siste
mos. šimtais ir tūkstančiais 
kftmunistai yra žudomi ir gyvi 
ka/ėjimuose pūdomi. Bet tas 

. dar nereiškią, kad męs turime 
■ išsižadėti savo idėjų. Priešin-'

PA1N-EXPEILER
' REftiti'.si- pat.OPt*.', .

CASTON ROPSF.VICH
LIETUVIS GRABORIUS

.V'* KILLS-PAIN -

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiųse vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Į IR IS .
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
mėgiamais mūsų 

laivais
Neprilygstamas Patarna
vimas ir Valgiai Visose 

Klesose

-----$203—-i
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksup) 
3-čia klcsa

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

TS?
nuk. / Lietuviška Akušerė

negal būt.
Jūs, drauge, rašote: "Bet cho- 

niose ne visi nariai vienodai 
protauja, ir čia mūsų draugų ir 
draugių yra pareiga tvarkyti, 
kiek tik galima, ir mūsų drau
gės ir draugai turėtų daugiau 
kreipti atydos j chorus ir juose 
veikti.”

Tai visai teisingai. Bet mes, 
komunistai, darbus turime pasi
dalinti. Draugas, ar draugė, 
vienas, ar kitas, negali ir netu
ri ištvermės visur apibėgti. Ne
galima unijų apleisti ir įvairių 
pašeZpinių draugijų, kliubų ir tt. 
Tik pamislykite, drauge Adelė,

7u’ paZi‘^žimuJ griežtai ko- .v?
- voti prieš išnaudotojus už pasi- i 
liuosavimą iš po kapitalistinės 
vergijos.

Tam pačiam sakinyj rašote, 
kad nėra taip lengva. dirbti, 
kaip į laikraštį parašyti ir duo
ti patarimus, kaip veikti, pa
čiai neprigulint. Nebus niekam 
iš to naudos, jeigu aš išduočiau 
raportą, kokiose organizacijose 
priklausau. Tik tiek draugei 
Adelei tyriu pasakyti, kad dau
giau organizacinių darbų turiu 
apsiėmus dirbti, negu mano 
spėkos leidžia tinkamai juos at
likti. Draugė patariate, kad j 
jeigu nepriguli kokioj įstaigoj, | 
tai ir užsidaryk bumą. Tokius 
argumentus vartoja tik darbi
ninkų klasės priešai. Kuomet 
mes, komunistai, kritikuojam 
Amerikos būržuazinę valdžią už 
jos išleidžiamus indžionkšinus 
ir uždraudimą streikieriam pi- 
kietuoti ir tt., tai kapitalistai ir 
jų agentai sako: "Jei jums A- 
merikos valdžia negera, tai va-! 
žiuokite į Sovietų 
Tokius argumentus

n etas įstaigas ir nueitų į cho
rus dainuoti? Tuomet įvyktų 
tragedija lietuvių darbininkų 
judėjime. Bet mes turime drau
gų ir draugių, kurie dirba ir 
choruose, ir gerai, kad jie dir
ba. Todėl reikia žiūrėti, kad jų 
darbas būtų našus darbininkų I 
klasei.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIšKAI-ANGLIšKAS 

ir
ANGLIŠKALLI^TUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

<

Greitai—Pigiai
Pinigus Siunčiame

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American line
89 BROADWAY, NEW YORK

i Lietuvaite Fotografistė
I Fotografuoju, Didinu ir Numalia-
I vojų Visokiom Spalvom
■ Paveikslus
į Studija atdara kiekvieną dieną ir 
I nedėliomis nuo 9;30 iki
J x 5 vai. po pietų.
IMARGARETA VALINČIUS
I

| Room 32, Weitzencom Bldg.,
I PUBLIC SQUARE
I WILKES-BARRE, PA.E 9

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių hgųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenore- valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžinu sveika
tą, panaikins minėtas lięas.

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

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

M. ZUKA1T1S į , 
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y

I
I

Ml

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų- 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek 
mių. Visuose Naujuose ir Užsisc- 
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

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

Tarpe 4 th Ave. ir Irving PL
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakavo 

Nedėliomis: 9 .iki 4 po pietų '

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje. ,

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
ūžlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, j 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S I 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supra tl y vi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas | rhėnesis po 

.keliolAą šimtų 
parąitrąukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 

’John Naujokas nis, 2759 Arsenal 
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

i yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
I gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visu* 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 

; Kliubuo«e, ant Balių ir štoruose bei 
Skituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
i draugų cigarų viršminštais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė- 
5as apmokame. . ’

Reikalaujant, adresuoKit:
Naujoku Cigarų Dirbėjai | statome į namus visoje New Yorko ir 

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

“LAlSVfi”
46 Ten Eyck St.. Brooklyn. N. Y.

DETROITO LIET/JViįl DARBININKŲ APTIEKOS į 

čia randasi dvi lietuviuos aptiokos, kuriose gaiima pirkti vau* ! 
mo dauir prieinamesne -amt negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHOM, Aptiekorivs Savininkas | 
*7»1 JOS. CAMPA U AVĖ., ir S«46 CHtaNE ST., DETROIT

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti | 
automobiliais į trutnpiausį laiką. I 
Mes gvarantuojam laisnius ir 4ib-| 
lomu s. j * Pilnus mokslo kursas S2&. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už ?10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos ^knL; 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldiepiais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. i. j

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th SU N. Y.

i
Ph- i

i
1

| Naujausios Mados Žemiausia KainaJ. Bondžinskaitė. <♦> <t>
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Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

■

judėjime.”
vuoja ne metai ir ne du, ypač ____ SL or Ave

Starte___ --___ _

Del “N. M.” aukų su-

PORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 J SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo, stako parduoda 

me negirdėtai žema kaina ir veltui pri

ypatiško pasitenkinimo, 
’ naiatvta ooVfiWi

■

Rusiją.’ ’ 
draugai 

• vartoti.
* Draugė Zablackiutė rašo: 
"Mes kiekvienas

tui.
Bankų Bankrūtas

Lapkričio mėn. italų bankas

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už- 
ligų.

■

Paminėjimas Lenino Mirties 
Sukaktuvių

Sausio 19 d. Amerikos Dar
bininkų Partijos rusų skyrius 
buvo surengęs koncertą su 
prakalba paminėjimui penkių 
metų sukaktuvių nuo N. Leni
no mirties. Koncerto progra
ma buvo ilga ir įvairi. Sūdai- ■ 
navo keletą dainelių rusų 
choras, po vadovyste Nava- 

Idauskiūtės (pats Navadaus- 
Į kas sirgęs); drg. seserys Pau- 
liukoniūtės sudainavo keletą 
dainelių, akompanavo O. Bal- 
čiūniūtė; drg. L. Steponavičiū- 

' tė šoko keletą šokių, akompa- 
' nuojant jos mokytojai. Per 

, , .. »* < suprantam, vj(jurj koncerto kalbėjo drg.
kad negalima ant syk nei viena Zelme iš Boątono> apie Leni- 
♦ • • *1 5 * ' fl I no nuveiktus darbus, Sovietųtvirtu ir pastoviu ve>kejū musų tvark ir kit krašt darbinin. 
judėjime.” Betgi chorai gy- kų kovas. Pasakė: 
vuoja ne metai ir ne du, ypač , ....
didmiesčiuose jau nuo senai ir,j 
daug yra pasidarbavę darbinin-;

ėjimui. Bet su jaunimu 
alime didžiuotis, nes jų 

i mažai randasi grynai dar
bininkiškose organizacijose. Ta- 
čiaus daug jaunimo atvažiuoja 
iŠ įdėtu vos ir jų vieta yra A.L. 
D.L.D. ir Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo eilėse. Lie
tuviu patarlė sako: “Lenk me-! ___ __
dį,*%ol jaunas, suaugusį lenksi, | svetainėj ir svetainę davė vel
tai nuluš.” m «

Drg. Leni
nas mirė, bet jo darbai gyvuo
ja ir ateityje gyvuos.” , Taip
gi prisiminė apie Rusų Darb. 
Partijos organą “Novy Mir,” 
kuris seniau buvo leidžiamas, 
buvo sustojęs, bet dabar vėl 
pradės eiti su sausio 21-ma 
diena.
rinkta 5 dol. su centais. Taip
gi ir šis parengimas buvo su
rengtas pagelbai “N. M.” Pa
rengimas įvyko rusų progr.

Taip ir su mūsų 
Į jaunuolio protą 

jant klasinę sąmonę, daug 
au prigys, negu į seno. _ ________

Draugė Išpešėte iš mano sa- subankrūtavo ir daug pinigų- 
o kelius žodžius, kur sako- darbininkų nunešė. Kaip gir- 

Neužtenka liuosą laiką dėt, banką paėmė valstija į 
tik dainoms del savo gavo rankas ir jei dar randasi 

o ma- kiek nors pinigų, tai gausią 
n^-yra pasakyta sekamai: "Ne- po kelis dolerius. Bet jau to

yra . ... _
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių 

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS 
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint j.411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: Juniper 9796 

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK:________ ____________

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

Vardas 
No__
Miestas

s Tel.: Greenpoint 9632

j • K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

I , . »
■ Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau-
: jL moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį.

Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 

atliekame greit ir tinkamai.
Tarkitės su mumis del kainos.

Ypatiškai ar laiškais kreipkit&s sekančiu adresu:
K. M. S.

644 Driggs Avenue, - Brooklyn, N. Y.
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

I
Brooklyno apielinkėie.

Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
Į me daugybę puikių rakandų del pasirin 
j kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.*

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372 ■

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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Antradienis, Vasario 5, 1929 ,

’ " BALTIMORE, MD.
Sausio 26 d„. ant kamno gin0- ir moterysv. būtų atsar-to senio gaudavusi kiekvienų 

Guilford Ave. ir Pleasant St.,^esnes. su, n.ePa.žlstamais vy- savaitę po du doleriu.- Tėvas 
blaivybės agentai užklupo di--aį.®’ vl?nok. l.ta* nekreipiama man kartų skundėsi, kad su ta 
delį bravorą. Buvo sujungta Joklos d5>mes ir daugelis tokių mergina neturįs rodos, nes ji 
keturi namai į vienų. Viskas i lenJvatlkll» Paklmva i siųstus, . neklaysąnti tėvų, visuomet 
buvo kuo puikiausiai įtaisyta. 
Ant penktų lubų buvo broga 
ir katilai. Iš ten buvo išve-

Nors laikraščiuose labai su tulu seniu lytiniai užsiim-
daug rašoma, kad mer- dinėjo. Ji pasakojo, kad nuo

visas jų , j gyvenimas 
griūva. \ O vis • girtuoklystės 
pasekmės.

Pagirią Kupstas.

i dabar atydžiai klausėsi. Prakalbos rių 2Ž3 kuopa, buvo surengus 
visiems patiko ir daug gerų, balių- miestą Oregon City, tuo 
pamokinančių klausimų kalbė- tiį^lu kad su to miesto Hetu. 
toj as paliko patersomecių sir- -r—:----- . . , ,
dyse. Užbaigus kalbėti, pub- VIals ^sipazmus ir bendra! su 
lika nesijudina iš vietos, tar-Ja's veikus. Bet išvakariais

Tūlas vaikinas, nusisamdęs 
taxi, važiavo gatve ir 100 S. 
Broadway pamatė jauną, apie 

džiotos^’dūdos ant ~ žemesnių 20 me^ amžiaus, gražią mer-
~ lubų ir jau į pačią apačią bė- 

go gatava degtinė. Lubos bu
vo plieninės. Katilai aptaisyti 
tam tikra medžiaga, kad ne
galėtų sprogti.

Detektyvai rado jau gata
vos degtinės apie 20,000 ga
lionų, 180 galionų alkoholio. 
Įtaisyta buvo 27 katilai, kurių 
kiekvienas turėjo po 100 ga
lionų įtalpos.

Kada blaivybės agentai įsi- 
» veržė į vidų, tai ten rado tik 

vieną žmogų, kuris leidosi 
į.: bėgti. Detektyvai paleido į

giną, Daratą Arisoniūtę, kurią 
pradėjo kalbinti su juomi pa
sivažinėti. Mergina sutiko. 
Pavažiavus toliau, pradėjo 
prie jos kibti su nemoraliais 
tikslais. Kuomet mergina ne
sutiko, tai ją sumušė ir iš au- 
tomobiliaus išmetė. Vėliaus 
policistas rado merginą be ža- 
__ Dabar ji randasi ligoni
nėj ir jos padėtis bloga.

; na
mo vėlai pareinanti ir tt.

Dabar policija gaudo kitą 
lietuvių mergaitę, taipgi 14 
metų amžiaus, už nedorą pa
sielgimą. Jos tėvai girtuok
liai ir sykiu karšti katalikai. 
Mergaitė sako, kad ji norinti 
taip gyventi, kaip jos tėvai 
gyvena. Vaikai visuomet sten
giasi imti pavyzdį nuo tėvų. 
O juk nuo tokių tėvų, kurie 
daugiau nieko nežino, kaip 
tik bažnyčią ir mūnšainą, dau
giau nieko ir negalima tikėtis.

Ant Glydon Avė. tūloj lie
tuvių šeimynoj įvyko puota, oAnt Hollins St., gerų kata

likų tėvų, lietuvaitė, 14 metų'paskui ir peštynės. Po pešty-
amžiaus, pakliuvo į policijos nių areštai. Dabar moteris

• nuo
Mergaitė vagiliavo ir vyro. Jie turi savo namelį ir

jį šūvį, bet nepataikė, ir jis rankas ir atsidūrė pataisos na- reikalauja persiskyrimo 
pabėgo. !muose. Mergaitė vagiliavo ir vyro. J* *

Alginis Vergas—V. S. B.

PENKIOLIKA METU AMERI- ’ 
KŪNIŠKOSE VERGAVIETESE

nomis ir naktimis, kada gali pelningai par
duoti dirbinius. Reiškia, nėra jiems reika- 

ir pir- 
tų pačių 

mašinų du kart tiek dirbinių padaro.
Audimo darbas gadina aids ir dieną, o 

naktį dar daugiau. Dienos laiku jokiu bū
du negalima tinkamai pailsėti. Naktį žmo
gaus organizmas reikalauja poilsio, o tu 

. turi dirbti, bėgioti, bei slankioti, kaip ko

siškius, kad jie taip apsileidę.
Namo važiuojant žųko aw 

tomobiliumV vos nelaimi rbe- 
įvyko. Nors automobiliauš 
ratai ir buvo retežiais ap- 

tum laukia, ar kalbėtojas ne-daug prisnigo, tai ne tik paša-įtraukti, vienok važiuojant au- 
pasakys ko daugiaus. y----

Nekurie draugai, matyda- kurie komisijos nariai į balių 
mi' kad publika nenori'skirs-nepribuvo, 
tytis ir kadangi dar laiko yra,(nusigando, 
sumanė ] 
klausimą. Pirmininkas pa
kviečia diskusantus prie dar- 

Kaip tik vienas pradėjo

PATERSON, N. J.
Sausio 27 d. įvyko paminė

jimas dvejų metų sukaktuvių 
nuo sušaudymo keturių, ge
riausių darbininkų vadų Lietu
voj. Prakalbas surengė A. L. 
D. L. D. 84 kuopa. Publikos 
buvo daug, nes žmonės intere- bo. 
savosi išgirst visų mylimą ra- dalykus gvildent, tuoj aus mū- •> 
šytoją kalbant. sų triukšmadariai ėmėsi už

Paskirtu laiku publikos pri- dar£o, kurių mes čia turime 
sirinko pilnutėlė svetainė. į apie pusę tuzino. 
Laukiame ir nerimaujame, nes 
kalbėtojo'nesimato. Bet grei
tai pribuvo mūsų kalbėtojas. 

.Tuojaus tapo perstatytas kal
bėt drg. Senas Vincas-Jakštys. 
Kalbėjo temoj: “Lietuvos dar
bininkai ir Amerikos lietu
viai.” Nuosekliai išdėstė apie 
sušaudytus keturius darbinin
kų klasės geriausius vadus ir 
apie terorą, kuris tebesiaučia 
ir po šiai dienai fašistų val
domoj Lietuvoj.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos del Lietuvos politinių 
kalinių. Aukojo po $1: A. 
Dilius, Youngas, Radzevičius, 
J. Skarbalius, A. Shell, P. Gi
lius, M. Ragauskas, Senkaus- 
kienė, Pilipčikienė, P. Saka- 
tauskas, A. Petkus, Klimas, J. 
J. Dulkis, A. |Brunza, Dans- 
kevičia, B. Kersevičia, Prapie- Iš 161 kuopos, Seattle, Wash., ! 
stis, J. Dulkis, Strumla, Petro-! persikėlė J. Supus ir sakė, 
nįs ir Motejūnas; V. Dilius kad vėliaus prisirašys prie 
$Ž. Kurie mažiau dolerio au-1 kuopos ir jo moteris. Kuopa 
kOjo, tų vardų nerašėme. t turi dešimtį narių ir šiame su- 
Taipgi nekurie aukojo po do-virinkime užsimokėjo metines 
lorį, bet neliepė jų vardų gar-i mokestis 8 nariai, o du pasili- 
Sinti. Smulkių surinkta $10.! ko ant toliaus. Kadangi jie 
Viso $37. Visiems aukoto-.'gerai žinomi ir vyras tik da- 
jams, varde Lietuvos politinių bar pradėjo dirbti, tai aš no- 
kalinių, tariu širdingą ačiū, irėjau už juos užmokėti, kad į 
: Antroj temoj kalbėjo: “A- centrą pasiuntus visus pini- 
merikos industrija ir jos dar- gus, bet iždininkas nepriėmė 
bininkai.” Kalbėjo gyvai, agi- pinigų, pasakė, kad “jie pa- 
tatyviškai, nurodydamas, prie tys turi paprašyti, kad jų pi- |l 
ko veda industrijos išsivysty- 'nigus priimčiau.” (Kuopos iž- i

liniai portlandiečiai, bet ir kai

matomai, sniego 
Iš tos priežasties 

padiskusuoti streikų'ir svečiai neturėjo ką valgy- 
‘ ti ir biznio nepadarėme. Wil-

lametto draugai gėdino mū-

įtomobilius taip slydo, kad at
sidūrė kitoj kelio pusėj, ir dar 

j laimė, kad tuom tarpu iš ki
ltos pusės niekas nevažiavo, 
tai išlikome sveiki.

i Baliaus Komisijos Narys.

sų triukšmadariai ėmėsi už

. Tai tikri 
nenuoramos, jų jokiuose pa
rengimuose negalima pripra
šyti prie tvarkos, kurie ir šiuo 
tarpu nedavė diskusijų varyti 
toliau. Jeigu kas kitas taip 
elgtųsi, tai dar pusė bėdos, 
bet tie mūsų nenuoramos pa
tys save vadina progresyviais, 
apšvietiečiais, viską žinančiais, 
tai jau su tokiais žmonėmis 
sunku prie dalykų prieiti.

(Aš manau, kad vėliaus, jei
gu tie mūsų nenuoramos ne
pasitaisys, tai reikės apie juos 
viešai per spaudą pakalbėti.

A. Petkus.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 1177-t474. "Mokykla na Repwtacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

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

įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street 
21 Metai, kaip įsteigta New York Qty

-i

PORTLAND, OREGON

?

Tik per kovą

Šiame savo atsinūnirū

Sausio 11 d. įvyko A. L. D.
L. D. 4 kuopos susirinkimas.
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DIENA IK 

NAKTĮ

dar daugiau padaro pelnų. _
Tirrells Bros. Silk Corp, turi vieną dirbtu- Textile Worker.’

laiku “Į ataudų rūmą." 
vomc savo reikalus ir rinkdavome komite
tą.
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leisti per rankas, kad visi susirinktų pietų Mūsų miestelyj jau per keturis kartus buvo įAmęiikoš darbininkus. |diniiikas negerai elgiasi. Į A.
Ten diskusuoda- Nurodė, kad prie nieko kito L. D. L.’D. gali bile kas uz ki*

šio: “Mums nereikia unijų organizatorių!” 
Ir vijo laukan iš streikierių susirinkimų

Todęl kito Kuopos valdyba šiems me- 

kuopk fiarią Skaičiumi nedide
lė, bet-,nariai turi energijos 
darbuotis ir darbuojasi, kiek

CVTDA1 Laike bedarbis pirties kaina nupiginu iki Pft lUkliLH * o. ryto iki 6 v. vak.; po S *aL—Tlc-vv v€BI“
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ir mažesnis plūdas ku aūruin vandeniu

LAPUOTOS lėSIPfiRJMUJ VANTOS VELTUI

ji

pHuedėhais nuo 12-lb* 
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(Pabaiga)
Vilnų Audimo Vergavietese

Nuo 1921 m. iki dabar esu audėju, i kis šešėlis, aplinkui stakles. Juk išnaudo- 
Per keturis metus dirbau prie vilnonių au-! tojams neskauda, kad alginiai vergai ir 
dėklu audimo. Daugiausiai laiko pralei-: nakties laiku kankinasi ir gamina jiems 
džiaū F. A. Bochmann & Co. fabrike, ku-' pelnus. Gi kada išnaudotojai pelningai ne
riame dirbo 485 darbininkai, vyrai ir mo- gali parduoti dirbinius, bei rinkoj sumažė- 
terys. Darbininkai neorganizuoti, vienok jo reikalavimas produktų, tai tada jie už-

• ' - • ’ daro naktines pakaitas. Ir vėl jie laimi:
jiems dabar gaminami produktai sumažėjo 
ant pusės.

c

Algų kapojimas, darbo greitinimas, 
akų pusės pasiprie- nuolatinis puolimas ant darbininkų iš darb- 

Ant vietos pietų laiku,šaukdavom (]avių pusės, tai kasdieniniai apsireiškimai.
Užtekda-^i neorganizuoti darbininkai negali at-

jų tarpe solidarumo dvasia buvo pusėtinai 
gera. Dirbo 48 valandas savaitėj. Kiek
vieną kartą, kada išnaudotojai bandė pa
ilginti iki 56 valandų darbo savaitės dar
bą, sutikdavo iš dailink 
šinimą. .
susirinkimą—UĮ ataudų rūmą.” ---------  |VJJL 11C
vo parašyti tris, keturias korčiukes ir pa- mušti organizuotas išnaudotojų spėkas.

Ten diskusuoda- pradėta organizuoti darbininkus, vienok 
2" ■. vis be pasekmių. Kelis kartus pirmesni or

ganizatoriai ADF., IWW. ir ASW. of A. 
Audėjas dirbo ant vienos bei dviejų tik diskreditavo organizacijos vardą ir pa- 

staklių. Darbds nuo^rnotų-; kaip vyram, kirto paj\ darbininkus pasitikėjimą.
taip ir moterim užmokestis lygus už mastą. I 1927 metais, kada išnaudotojai puolė 
Bet, kadangi audimo pramonės darbinin- darbininkus ir kirto nuo 10 iki 20 nuošim- 
kai beveik visai neorganizuoti (iš 1,500,000 algas, vietos AD(K)P. vienetas išėjo 
Jungt. Valstijų audėjų, organizuotų tėra1 pnekyn: “Darbininkai, organizuokimės.’” 
apie 100 tūkstančių ir tai i daugelį skirtin-' persirito net 7 lokaliniai streikai, ir vėl 
gų organizacijų), tai išnaudojimas didelis, reikėjo susidurti mums, pirmoms darbinin- 
Audėjas juk, vienaip ar kitaip, yra lavintas į<u eilėms, pirmiausia su išnaudotoju puoli- 
darbininkas. Metus laiko išdirbęs toj dar-,mais. r Kada vietos darbininkai kaip kur 
bo šakoj, dar nesi pilnai geras audėjas, organizavo dirbtuvių komitetus ir streika- 
Kapitalistai reikalauja spartos, reikalauja, tai tuom pačiu kartu jie laikėsi obal- 
kad darbas būtų padarytas gerai. Gali “ '
rftašina nedirbti, kaip reikia, arba “wor-
pas” (ritimas) negerai padarytas, arba ASWA. unijos organizatorių d, Pitkovičiį 
ataudai, sumaišyti ir tt.—keno nebūtų kai- Tai buvo pasekmė pirmesnių “organizato- 
te, vistiek už darbą atsako audėjas — jis rįų” disorganizacinių darbų. Kartą dar- 
paskutinė ranka ir turi gerai padaryti. 1 bininkus apvylė, jie paskui nebepasitiki. Ir 

Audinyčioj didelis bildėsis, trenksmas., įma daug laiko, kol dalykai pataisomi.
Mašinos sustatytos tankiai, taip, jog ne tik; XT. J J .
nuo tavo staklių (loomo), bet ir kaimyno; . V^tos išnaudotojai tvirtai orgamzuo- 
išsprukęs šautuvas padaro blėdį, bei už-PT‘- ,J1® į,"1’1 snlPus ,nct 1fT h.et4YU, t^pe. 
gauna audėją, šiomis dienomis pas mus 1metais tilpo _ Laisvėje , kelios 
vienas darbininkas neteko akies. Bet tik ■ darbininkų korespondencijos apie jų par
audėjai gali suprasti, kiek nesmagumo pa-'i?us> tai lietuviški šnipai perdavė ^Laisvę 
daro ištrūkę šautuvai, o darbdaviai mažai J1’ 'ertimus kompanijoms, skunaė vietos 
i tai demės kreipia. Jie kerpa vilnas savo I komunistus kaipo korespondentus ir kurs- 
vergams ir tiek. i^ė traukti 1 teismą “Laisvę .

šilko Vergavietese k Unija—Nauja Viltis
Jau keturi metai kaip vergauju šilko 1928 m., 22-23 dd. rugsėjo, New Yor- 

• audinyčiose. Šilko pramonės išnaudotojai1 1 — *1 suv^zlavlmas audimo pramonės
pralenkė spartos klausime’vilnonius. Jei- • darbininkų.
gu vilnonių audėjai Philadelphijoj dirba! Delegatų dalyvavo 150 is 21 audimo 
ant dviejų staklių,, fai pas mus jau ant 3-jų Pra'mpnės miesto, atstovaujančių 150,000 
ir įvędąma 4-rių staklių sistema. Supran-; a^lm9 audimo pramones vergų. Jie su- 
tama, išnaudotojai, įvesdami didesnio stak-; °yganizavo naują audimo pramonės orga- 
lių skaičiaus darbą, stengiasi kirsti mokės- 2,lzac.W- ?įa-l0na Sv Darbininku
tį nuo mastu. Darbas visur nuo šmotų Teks aks Uniją. Išrinko 35 draugus ir 
(nuo mastų); taip, kad patsai darbininkas. daugės į vadovaujantį komitetą ir padėjo 
- * -- - - - - * - ‘ųaują, tvirtą pamatą organizavimui teksti

lės pramonės darbininkų.
Dabar audimo pramonės darbininkai

skubėtų, o kaip neskubės, kad gyventi rei-

Eastone, Phillipsburge ir apielinkėjĮ
buvo iki 30 šilko audinyčni, su’apie 10 tuk-1 turi organizaciją ne atskirų šakų, bet api- 
stančių darbininkų. Dalis jų (audinyčių)' mančią Visas šakas audimo, verpimo ir tt. 
išsinešdino į farmas, nes ten išnaudotojai: Pirmutinis numeris oficialio organo N. T. 
dar daugiau padaro pelnų. Pavyzdžiui, į W. U. of A. jau pasirodė, tai “National

* Pamatas padėtas, orga-
vę P. (?), o antrą mažame miestelyj, Mil- • nizacijos budavojimo sėkla pasėta. Bus ir 
ford, N. J. Ten viso yra dvi dirbtuvės: vaisiai, bus aštrių kovų. Nes tik kovoj dar- 
šilko ir popieros. Darbininkai pusiau far-, bimnkau įgys savd tiesas.
menai. Du metu atgal buvo paskelbę galima ir turim pasiliuosuoti iš kapitalo 
streiką, bet greitai grįžo atgal prie darbo, alginės vergijos.
nes darbdavis pagrūmojo “išsimufinti” ir! Šiame savo atsiminimų rašinyj pOliti- 
tokiu būdu atimti jie m s Uždarbio šaltinį. ' nio veikimo neliečiau. Kalbėjau vieni apie 

Šilko darbininkų išnaudotojai vartoja’darbaviečių’pergyventus vargus ir įspū- 
dar vieną gudrumą, būtent darbą varo die- džius.

MADOS

TURKIŠKA

ii 49X1 Morrell Street, tarp Cook ir ,0ebevoise Sts..
|i , , kw«»*|HV4V |R FLUSųiNU AVĖ. HliHOHI 

felrfonas Pulaslr’ 1090

neprives, kaip, prie didesfiio tą užmokėti.—Red.) 
skurdo ir badę. ................
kelio nėra darbininkams, kaip1 tams j pasiliko ta pati.
tik- šviestis, skaityt darbiniu-II * 
kiškus t 4ąikraščius—“Laisvę 
“Vilnį,” “Darbininkių Balsą’ 
rašytis į darbininkiškas orga- tik išgali, 
nizacijas ir jose bendrai veikt, I Sausio 19 d. mūsų kuopa, 
sulyg išgalės. Publika labai bendrai su Willamette farme-

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabaku v

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

duos išdirba

. STANLEY- PAUL .
526 N. 11th St. Philadelphia, Pa

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntihejąmp, kaipo 

užsakymus (orderius).

----------------- ------------ --------------------------------  
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JUOZAS KAVALIAUSKAS -
LIETUVIS GKABOR1US

!H RALZAMnOTIU*.
Uttikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkanąiąusiaa ir už prieinamu 
kailiu Nuliūdimo valandoje praian 
kreiptu prie manęs.

1439’ South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA

TELEFONAI!

Bfcll----- iJ,:-.-------------- 1 Oregon S1M

Main- MMįKeystone—

Draugai! Pasispauskime platinime Darbi
ninkų Kalendoriaus. Dar yra apie 400 
egzempliorių. “L.” Administracija be pa
gelbės visų platintojų nebegalės išleisti į] 

svietą tą visą skaičių.

Knyga

Puslapiu Kopija
Kurie dar neturite Darbininkų Kalendo

riaus, tuoj aus reikalaukite iš “L.” Admi
nistracijos, kad prisiųstų. Mokesti galite 
siųsti pašto stampomis 2 ar 5 centų vertes. 
Knyga labai svarbi. Daugybe mokslinių 
straipbnių parašyti žymių politikų ir moks
lininkų. Puikus rinkinys labai svarbių in^' 
formacijų. Yra daug ir dailiosios literatū
ros. Kas tik įsigijo šių metų Darbininkų 
Kalendorių ir perskaitė, tas yra dėkingas 
jo išleidėjams ir piatintojaųis.,

Platintojams, imantiems ne mažiau 
5 egzempliorių, duodame už 15c 
kopiją. Tai didelis nupiginimas. 
Laukiame naujų užsakymų su dide
liu susidomėjimu.

“Laisves” Administracija
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
Su šiais paskutiniais užsakymais sykiu prašome pri
siųsti ir mokesty Taip pąt prašome draugų greit 

- atsiteisti ir už pirmesnius užsakymus. Nes dabar 
“Laisvei” labai reikalingi centai.

K
&

a
' . f



Antradienis, Vasario 5, 1929

C 6

KUOPŲ REIKALAI Silpnutis.

NEW HAVEN, CONN
Sausio 20 d. įvykusioj L. D.

$25

; reikalus ir pravesti planus,
rinkta 60,c

M. Pilkauskiene.

Nors aš parvažiavau iš pra-

Aš užsirūkiau Lucky

A. P. L A. REIKALAI

RAUDONAS ARTOJAh

kuopa, Elizabeth, 
kuopa, Yonkers, 
kuopa, Hillside,

Iš rajono iždo paskir- 
ir ant vietos sumesta 

Viso labo padaryta 
Aukojo sekamai: J.

veikimą u 
savo ap- j

Ap
eiti

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSAS”

SKAITYKIT IR PLATIII- 
PJT “LAISVĘ”

ATVIRAS LAIŠKAS ŠEŠTO \ 
APSKRIČIO DRAUGAMS 

IR DRAUGĖMS

L. PROSE1KA. Pirrain»oka» 4. ALEKSI8. 8®kreU»nu» 4
T5 Union San.re. New York City >67 McKinley *ve., Brooklyn, N. Y.

IG. BACHI3, Iždininku, Box 151, Union Co., Union. N. Ji

Sausio 22 d., iš nežinomos 
priežasties, kilo gaisras Suf
folk kasykloj,K Philadelphia ja. 
and Reading Coal and Iron Į dirba, tai kas bus, kaip ateis 

i vasara ?

Metams .................... $1.75
6 mėnesiams.............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., ' Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom ęat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.
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! - I rFšU&fa Penatas

> Lehigh Valley Kompanijos 
kasyklos, kurių šioj apielinkėj 
yra keturios, tik viena, No.5, 
dirba, o kitos uždarytos jau 
mėnęsis su viršum. Bedarbių 
visur pilna, žmonės bėdavo- 

Jeigu dabar, žiemų, ne

SHENANDOAH, PAkioj pašelpinėj draugijoj, Į pa- 
i visi, nuo 18 iki 50 

metų amžiaus, moka vienodas 
duokles, tik į pomirtinį skyrių 
moka nuo metų. Visi turi ly
gias teises.

j Todėl visi vietos lietuviai ir 
Bet tuom pačiu lietuvės pasidarbuokite ir suor

ganizuokite kuopą. Aš manau, 
kad šiame darbe geriausiai gali 
pasidarbuoti draugas A. Tulauc- 
kas. Jam padės ir kiti draugai. 
Informacijų kreipkitės pas ma
ne — Joe Chuplis, Box 585, 
Harmarvillė, Pa., arba pas cen
tro valdybą, kurios antrašai tel
pa “Laisvėje.”

Aš manau, kad vietos drau
gai pasidarbuos ir čia APLA. 

svarbiau- kuopą sutvers. Bet gerai būtų, 
kad Mahanoy City draugai su
tvertų kuopą. Juk ir ten esan-: 
tiems lietuviams svarbu prįklau- | 
syti prie pašelpinės draugijos.

Aš laukiu, draugai ir draugės, 
jūsų pasidarbavimo del savo ir 
visos mūsų organizacijos labo.'

t DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS S“ Sž

A. L. D. L. D. II APSKRIČIO gai, dirbti.
kartu reikalauju darbo ir iš 

i jūs, draugai, kaip iš kuopų 
komitetų, taip ir iš eilinių na
rių. Jūs gi to paties privalo
te reikalauti iš apskričio ko
miteto ir tik bendrai dirbda
mi, paragindami vieni kitus 
dirbti, pastatysime 
ant tvirtos papėdės 

, skrityje.
Pirmutinė ir pati 

šioji pareiga yra, ypatingai to
se kuopose, kur veikimas silp
nas, tuojaus sušaukti kuopų

Apskričio metinė konferen
cija įvyko, bet daugelis kuopų 
neatsiuntė į konferencija nei 
delegatų, nei mokesčių už 
1928 metus. Jeigu kurios kuo- 

<pos neužsimokės į apskritį 
/mokesčių po 5 centus nuo. 

. kiekvieno nario, tai jos nesi- 
skaitys priklausančiomis prie 
apskričio, išsibrauks iš jo. i

Sekamos kuopos skolingos į Į 
apskritį: 54 
N. 
N. 
.N,

172
200 .... ...........

212 kuopa, Bayonne, susjrįn|£įmus> apkalbėti kuopos 
, , v . i reikalus ir pravesti planus,

t '.Sekamos kuopos neuzsimo- kaip pastatyti veikimas, kaip 
•Apėjusios į centrą asesmentų po i§judjnti aptingusius draugus? 
.20 centų del suvažiavimo ir į pa(jarę planą veikimui, jeigu I 
apskritį už 1928 metus po 5|paįyS nega[įte prie jo prieiti, 
centus nuo nario : 163 kuopa, 5 kreipkitės į apskričio komite- 

. Linden, N. J.; 84 kuopa, Pat- jr mes pribusime jums į 
erson, N. J., ir 124 kuopa, page]bą ir dėsime pastangas, 
Hudson, N. Y. |<acĮ išjudinti apsnūdusias kuo-

Daugelis kuopų prisiunčia pas> 
- raportus ir juose pažymi, kadi

duoklės į apskritį užmokėtos, , - XT • • r •
bet apskričio knygose jų nėra kalbų, maršruto po Naujosios 
užrašyta, čia, veikiausia, bus Anglijos lietuvių kolonijas pu- 
nesusipratimas ve kame. Kuo- sėtinai^ nusikamavęs, ~ vienok, 
pų atstovai dažnai moka į ap-1 — 
skritį duokles konferencijoj. •-

^Parvažiavę iš konferencijos j - 
^raportuoja, kad jie užmokėjo isur

ir sekretoriai pažymi, kad už-Į 
mokėta, bet nepažymi už ke-|sur 
lintus metus. Jeigu moka me
tinėj konferencijoj, tai proto
kole ir kuopų finansų knygose 
užrašoma pradžioje tų metų. 
Tuo tarpu mokesčiai būna už
mokami ne už tuos metus, bet 
už pereitus. Pavyzdžiui, ku
rie mokėjo metinėj konferen
cijoj 1928 metais, tai jie už
mokėjo tik už 1927 metus, o 
kuopų valdyba skaito, kad už 
1928 metus, nes tais metais jų 
knygose užrašyta. Kurie mo- 

y kėjo šioj konferencijoj, įvy- 
y kusi o j 27 d. sausio 1929 m., 
:tai jie mokėjo tik už 1928 

^pietųsj nors kuopų knygose 
^mokestis bus įrašyta jau 1929 
| metais.

šitą dalyką turi gerai įsitė- 
myti kuopos ir sekretoriai tu
ri sutvarkyti knygas, kad pas-, 
kui, konferencijose, nereikėtų1 
su delegatais ginčytis.

Siunčiant pinigus į apskritį,! 
išrašykite pinigų perlaidas iž-Į 
dininko J. Siurbio vardu ir 
siųskite finansų sekretoriui: 
K. Kreivėnas, 747 McDonough 
St., Brooklyn, N. Y., arba 
“Laisvės” antrašu ir pažymė
kite, kiek narių turite, t. y 
už kiek mokate.

Taigi, visų kuopų, priklau- Į 
sąpčių prie 11 Apskričio, sek
retoriai tuojaus sutvarkykite 
savo knygas, pažymėkite jose, 
už kelintus metus mokate į 
apskritį, kad paskui žinotumė
te, ar kuopa mokėjus ar ne 
mokėjus.

11 Apskr. Fin. Sekr.,
K. Kreivėnas.

Kompanijos. Del tos priežas
ties turėjo sustoti dirbę ir ke
lios kitos tos kompanijos ka-Į 
syklos. kurios turi požeminius' 
susisiekimus su viršminėta ka- j 
sykla. Nes, kad pasekmių-į 
giau kovoti su ugnia, reikėjo J S. A. VIII Rajono konferen- 
sulaikyti elektra varomus Į cijoj buvo pakeltas klausimas 
vėdintuvus, kurie ištraukia ga-'ir apie Lietuvos politinius ka- 
zus iš kasyklų. Po be per-Į linius. 
traukos darbavimosi, 
sausio pasisekė Ugnį truputį $5.60. 
užslopinti ir 28 d. jau pradėjo $30.60.
kitos kasyklos dirbti; bet pą- Strižauskas ir J. Rudmonienė 
leidus vėdijituvh^, ughiš ir vėl i po $1,; O. Giraitienė, O. Vi- 

! įsigavo ik ant rytojaū's' vėl jau sockienė, M. Krasnickienė, M. 
i nebuvo galima dirbti. Apie (Pilkauskienė, L. Smilgaitė ir 
| tūkstantis’ su viršum darbiniu- ■ p. Qiraitis po-50c; smulkių su- 
' kų -negali dirbti ir kaip grei- rinkta 60,c. ! ; I
'tai pasiseks ugnį užgesinti, tai L.D.S.A. VIII Rajono Ižd., 
nežinoma.

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

i APDOVANOKITE
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 

.BRAZILIJOJE IR KANADOJE
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTI “LAISVĘ”

/ Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven 

nantiem “LAISVE” labai nau- 
; dingą, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

Norintieji platinti “Ląi»vę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVE”

46 Ten Eyck St., 
Į Brooklyn, N. Y.

GARSINKITĖŠ J 
“LAISVĖJE”.

r o mano buvo tiesa
is, vienok, 

j kuomet maršrutas pusėtinai 
: pavyko ir patyriau, kad mū- 

iš konferencijos j s0 lietuviški piiešai veik vi- 
, kad jie užmokėjo;sur apveikti ir labai nedią- 

jsūs, kad mūsų laikraščiai vi- 
' —• ima viršų ir minios eina 
Įsu mumis—parvažiavau su ge
tru ūpu ir dviguba energija ir 
1 stoju j darbą VI Apskrityj. 
!Bet ir jūs, draugai, privalote 
man padėti dirbti ir darbas, 
be jokio, atidėliojimo, be jokio 
išsikalbėjimo, turi būt varo-Į 
mas pirmyn mūsų apskričio Į 
plačiame plote. Į

šalin apsnūdimas. šalin Į 
j ypatiškumai ir privačios am- 
Į bicijos!

Lai gyvuoja bendras dar-Į 
/bas, vienybė ir solidarumas! , 

Senas Vincas. I 
t Organizatoriaus antrašas: Į 
V. J. Jackson, Box 105, ' 
Gibbstown, N. J.

LAIŠKAS SHENANDOAH, 
PA., LIETUVIAMS

Gerbiami draugai ir draugės ! I 
APLA. centro iždininkas J. Ja-Į 
sadavičius prašė mane, kad kaip Į 
nors susisiekus su Shenandoah Į 
draugais ir draugėmis, nes ten ■ 

■ norima suorganizuoti APLA. Į 
*’ ■ kuopą. Draugai ir draugės, jūs 

I žinote, kad APLA. pašelpinė or
ganizacija yra viena geriausių, 
prie kurios privalo kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė pri- 

! klausyti. Ligoje turi du skyrių
pašeipos — 7 ir 14 dolerių į ša- j 

i vaitę; pomirtinės yra trys sky- 1 
riai — $150, $300 ir $600. Bet 
dar trečias neužbaigtas tvarky
ti. Manoma įvesti ir ketvirtą 

•skyrių — $1,000 ir galimas 
1 daikte.kad būsimas seimas jau 
i įves. Mėnesinės duoklės moka
mos mažiausios, negu bile ko-

Draugai ir draugės!
Jūs išrinkote mus VI 

, skričio komiteto pareigas 
į Jūs, pasitikėdami mumis, pa- 
r statėte mus pirmdse šio ap
skričio draugų eilėse, kad vei
kimas būtų gyvas, kuopos su
stiprintos, kad darbas virte 
Virtų.

Mes tai stengsimės daryti ir 
kaipo VI Apskričio organi- 

JcKorius, pasitikėdamas jumis, 
kreipiuosi į jus, draugai ir 
draugės, kad ir jūs stotumėte 
į darbą kartu su mumis ir visi 
bendra jėga varytumer darbą 
pirmyn plačioje Philadelphi- 
jos apielinkėje.

- JL, Mūsų A. L. D. L. Draugija 
*įieturi būti negyva ■ raidė ar 

gyvu nabašninku. Draugija 
turi būti veikli, tvirtame or
ganizuotame kūne ir mūsų 
apskrity^ bus toksai, jei mes 
įstengsime išjudinti sutingu

sį sius draugus į darbą.
'X? ^uo sav?^ kaipo organiza- 

; torius, dėsiu visas pastangas, 
kūom galėdamas ir kiek ga- 

.įf* lėdamas, padėsiu jums, drau*

Minske nue plrtno gegužio, 
1V27 m., pradėjo, eiti lietuvių 
kalba laikraitis

CKKPB Organap
“R ARTOJAS” teiks plačią 
Inforrnaciją ii Sovietų Sąjun^o? 
gyvenimo, nušvies tarptautine 
padėti ir plačiai rašys apie tai., 
kas dedasi baltofoi Lietuvoj 
Tik “R. ARTOJUJE” rasit «• 
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nnri smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenime, lai 
'žsiraio

“Raudonąjį Artoją
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. I^slražant 
po keletą ek«., nuolaida. “R. 
* rtojan eina kas dvi aavaitkk.

Antraktas», . ,
U.S.S.IL, MINSK
8o»eB»fcada, CK K P B. (fc)

KnrlMi neparanka ož»iprenaa»enjoti 
II Rnaljoo. tie Kalite uiąlpreno- Mtruoti per "LaliitrrT. 4(L jfen

tnatnik, - r > K'?. . m* 
03 r TO d

“Daugelis žmonių pakele del manęs triukšmą, dėlto, 
kad irdamasis atgal i laivą ‘America’,.po to kai išgel
bėjome 4 Florida’ laive išlikusius gyvais laivininkus, aš 
ruki.au Lucky Strikes. Aš nematau, delko čia tas suiu-. 
dimas—iuk tai elgiausi visai natūraliai. Pirm kol mes 
pradėjome lipt iš 4America’ aš patikrinau, kad mano Q 
Luckies pakelis butų pas mane—aš geidžiau susidruti- 
nimo ir pasismagurlavimo su Luckies, nežiūrint kas at
sitiks. Ištikro mano buvo tiesa. Turiu prisipažinti, kad 
jau mums surankiojus ‘Florida’ jurininkus ir pradėjus 
grįžti atgal, mano nervai visiškai susmuko. Tat aš pada
riau* tą, ką visuomet tokiame atsitikime darau — aš 
užsirakiau Lucky. Kol gyvas busiu, niekuomet negau
siu kito tokiopaakstinimo, kokį gavau iss aidžioj o sen
ojo apkepinto Lucky kvapsnio; kuomet mes plūduria
vome senyje Atlantikę. Aš esu šimtaprocentinis, kuo
met eina dalykas apie ‘Siek Lucky vieton saldumyno!* 
Aš stumiu šalin dalykus, kurie padarytų mane sūdri- 
beliu, o jų vieton užsirūkau Lucky* Mano gyvenimas 
reikalauja perdaug veiksmingumo, ir nepriima perdi- 
delio svarumo, kuris man nereikalingas. Dar yra kitas 
dalykas kai del Luckies. Apkepinimo procesas, išval
antis nečystumus, yra palaima mums visiems, kurie 
plaukioja jurose. Nes prašalina gerkles erzinimą* 
kuris be atvangos vargina 
sūriam orui. - L j

^£0^ čį.
fl Aloys A, Wilson 

Vyriausia Botsmano PagelbinsūLaiš
Laivo America

©E IMG,- Thė<Americ*n ^Tobacco Co.,

■ ' z A ’

W:®

a .• >. '.-tu-;

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu-

myno.

■
BlflM

U.S.S.IL
ruki.au
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Antradienis, Vasario 5, 1929

TAJIEŠKOJIMAI
-

laikas

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

REIKALAVIMAI

• X O /V"7 4organizacija.,lyn’> jį. Y. —
! “prakalbos”!. . .
■i/tnnno rrnvhinn I

pradėjo

pre-

PARDAVIMAI

J. LEVANDAUSKASKriaučių dirbtuvėse

viršlaikio.

MALONAUS PASIMATYMO
Pereitą sekmadienį įvyko

J. IR O. VAIGINIS

Na-

užgirianti

A/augiauom vannuvnvi Vili ua 11UV dlUAių. •**
darbavo sekančios mūs drau-| PaŲonio kompanija, susidė- ąs—

• - . ■ , . . I ■ . • f II ’ ' • ■

išbaigia 
kad jos

KO DAR REIKALAUJA 
SVKNIAŠIUV1AI?

DRG. V. PAUKŠČIO 
PRELEKCUA 
RIDGEWOODE

PAKLAUSYKIT, KAIP 
KALBA GEN. PERŠINGO 
GIMINAITIS

UV, XTiC.orv.wj, u

S. R. kultūros ir politikos 
truose.

dirbti 
dirba

Ma- 
Jau 
nuo

Iš “LAISVĖS” B-VĖS 
t) ALININKŲ 
SUVAŽIAVIMO

Ro-
16

kia panešti visko. Vienur su
taikai, kitur netvarka. Bet vi
sad taip nebus.

J. Buivydas.Šę. Taip kad iš to visko gali 
būti debatai. Įžanga veltui.

Rengėjai.

Drg. Prūseika nurodinėjo

Ridgewoodieciai ruošia 
lekciją, kuri įvyks trečiadie
nio vakare, vasario 6 d., 1929,

svečių. Svieto 
svetainė. Svečiai 
prie bendro stalo, 
svečių tikėtasi mažiau, 
jų buvo, tai paskiausiems tur-

heat, Storas ir gasolino stotis. Dvi 
didelės bamės, 9 akrų tabako “Sė
das” ir kiti budinkai; Netoli miesto. 
Gera proga,1 kas nori įgyti gerą far- 
mą. Mes turime daug, įvairių far- 
mų ant pardavimo, taipgi visokių 
biznių Conn, valstijoj, ypač Hartor- 
do apielinkėj; Kreipkitės sekamu ad- 
resuą Mat. Shvilpa, 226 Park St., 
Hartord, Conn. (23-34)

REIKALINGAS pusininkas prie res
taurant©. Turi turėt apie $300 ir 

būt geras virėjas arba pardavinėto
jas valgių už baro. Kreipkitės 
pas Mr. Stras, 68 W. 116th St., New 
York City. 29-31,

GRABORIUS 
(Undertaker)

main
All cash trade, 
easy terms.
už $9,500. Par- 
pigiai, nes delei

REIKALINGA merginų arba moterų 
rinkinėt svederių skudurus. Pa

tyrimas nereikalingas. J. Eisenberg 
Co., 55-57 Montrose Ave., Brook- 

’. Tel. Stagg 3456. 29-31

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

‘ PARSIDUODA FARMOS 
i 'i • ;• i v • ;• c,' ■

170 akrų Seines, 100 akrų dirba-

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
fiit.—Pabandykit 1

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve

! t ' 'X > Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų,
Britvų, Žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti

ir Waterman's Fduntaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS

Kurie iš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimu, 
ant perkamų daiktų nuteisime dešimtą procentą.

V WALTER GARŠVA
3194 Fulton'Street Brooklyn, N. Y.

ty katalikų kunigų gynėjas, J. užsisakyti. Tuomet būtų ir 
Vamagas, kuris gins savo pu-i svečiam ir rengėjam geriau). ’

147 Thames Street, 7:30 vai. būt ir valgių nebeužteko pit kalbėti ir negudriai kartoti fa-1 kriaučių, opereitorių jau nesi-į 
Kaip Valdo žmones nai. (Rengėjai už tai atsiprašo šistams pagirus, dalis jaunes- randa.

ir kaip Valdė ir apgailestaudami, kad taip at-: žmonių nuėjo į kitą kam-
PARSIDUODA valgykla arba reika

lingas partneris su maža pinigą 
suma. Meldžiu užeiti apžiūrėti po 
No. 721 Vemon Blvd, ir Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

(30-31)

PARSIDUODA restaurantas ir for- 
j nišiuoti kambariai, labai prieinama 
kaina. Priežastį pardavimo sužino
site ant vietbs. Paimkite Crosstown 
car ir išlipkite ant Sullivan St., So. 
Brooklyne. 156/Conover St., Brook
lyn, N. Y. . t 29-34

J U N | PER 7 646:

RALPH KRU.CH?
FOTOGRAFAŠ

• *; . .” .*T • • r*-•*’**•* •*> S-..-, ji;..i

65-23 GR AN D' A VeN’UC
MAŠPETH. N. Y/- ’ * ’

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai iir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

UŽEIGA
J6s pažįstate mus, mes' pažįstame jas, Wt 
jau senai matimSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

VIETOS ŽINIOS

sitiko. Tai dar viena pamo-1 barį^ ir pradėjo, šoktrt 
ka, kad į tokias vakarienes ei-.r'

Sekantį ketvirtadienį,
yal Palace svetainėje, 

i Manhattan Avė., Brooklyne, 
' Anti-Imeperialistinė Lyga ruo

šia prakalbas, kuriose, apart 
kitų, žymių kalbėtojų, kalbės 
Jungt. Valstijų generolo Per- 
šhįngto pusbrolis, George Per
shing. Visi lietuviai darbinin
kai kviečiami dalyvauti. Pra
džią 8-tą vai. vakare.

SUGRĮŽO Iš
SOVIETŲ SĄJUNGOS

,^ipmis dienomis sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos žymus Ame
rikos rašytojas, John Dos Pas
kos, kuris savu laiku paskilbo 
parašydamas veikalą “Trys 
Kareiviai,” “Manhattan Trans
fer” ir kt. Lankėsi Leningra
de/Maskvoj, ir kituose S. S.

i cen-

liaučiaus “Balsui,” “Raud. Ar
tojui,” ir “Rytojui,” pasveiki
nimas angliškam komunistų 
dienraščiui “Daily Worke- 
riui.” Ant vietos pastarajam 
buvo parinkta aukų. Sumes
ta $29.20.

Suvažiavime matėsi draugų 
ir iš kitų miestų, kai antai, 
B. Salaveičikas iš New Bri
tain, Conn., J. :______
Waterburio; dd. Karlonai—iš 
Yonkerso ir visa eilė draugų 
iš Elizabetho, < 
Cliffsidės, etc.

Suvažiavimas aplaikė svei
kinimus nuo E. Puloko su 
$5.00 auka; A. L. D. L. D. 
12-to Apskričio konferencijos 
su $20 aukų; A. L. D. L. D. 
4-to Apskričio metinės kon
ferencijos—$6.00 aukų ir M. 
Stakionio, iš Lawrence, Mass.

Suvažiavimas užsibaigė ge 
ru ūpu.

I gės, 'kaipo gasjpadinės: Cibui-] 
Į skienė, Zablackienė, Deikienė, 

Petrikienė, Vinikaitienė, Bim
bienė. Prie stalų padavimo 
darbavosi Zablackiūte ir Kai
rytė.

Visiems programo daly
viams, rengimo komisijai, gas- 
padinėm ir svečiam varde 
“Laisvės” tariu didelį ačiū!

Reporteris.

NE KAIP, NE KAIP 
fašistų Vakarienei 
PAVYKO

Pereitą sekmadienį, kuo
met laisviečiai turėjo savo va- 

žemaitis “Laisvės” 'svetainėje,
tai vietiniai fašistiniai elemen
tai suruošė Smetonos klikiškos 

Great Nec'ko* valdžios atstovui Balučiui pa
gerbti bankietą, 1*—-1-- 

i_!St. George viešbutyj.

LAISVIEČIŲ 
VAKARIENĖ

Po b-vės šėrininkų penkio
liktam suvažavimui buvo su
ruošta vakarienė, kurioje da
lyvavo didesnė pusė suvažiavi- 

|mo dalyvių ir daug pašalinių 
svečių. Svieto buvo pilnutė 

nesutilpo 
Kadangi 

negu

gerbti bankietą, kuris įvyko 
Įėjimas 

buvo $3.50 vienam asmeniui.
Tai buvo vienas juokingas 

čiap-suy iš to viso pokilio. Da
lyvavo visa eilė biznierių ir 
kunigų. Kiekvienam norėta 
Įtikti ir todėl buvo kviečiami 
sakyti prakalbas. O jų tos 

Veik kiek
vienas garbino Lietuvos dabar
tinę (fašistinę) tvarką ir pra
šė, kad kiti ją remtų pinigiš- 
kai, nors patys to nedarė';, ne
daro ir nedarys. Vienas iš jų 
betgi pasakė: “Vyrai, neva
žiuokite į Lietuvą, nes Ameri
kos paprastas darbininkas 
daug geriau gyvena, negu 
Lietuvos geriausias genero
las.” Tas padarė kai kuriem 

; juoko, o kai kuriems sukėlė 
daug abejonių.

Ketvirtam iš eilės pradėjus'randasi iš prosininkų.
1 • • 1 , .♦/» H * V • _____ • 1 f __

j6 puikią mašineriją ir* pra
dėjo dirbti. 4 Biskį' yra girdų, 
kad ten kas bandoma daryti 
su darbininkų algomis. Kaip 
greitai bus patirta, taip grei
tai bus paimtas veikimas prieš 
tokius dalykus.

Riauba. Negalima nieko pa
sakyti, nes toji, dirbtuvė nei 
miršta, nei gyvuoja.

Šimėno dirbtuvė dirba ge
rai, darbe) turi ir būtų 
jau pasimokėti duokles.

Šalaviejaus pradėjo 
neblogai. Keli sekšinai 
nuo kavalkų.

Šimaičio pradėjo dirbti se
nomis išlygomis ir darbo turi lyra balto veido/ linksmo būdo,"gerai

•» -j • ' Ir 11a r* 4x\l*xr» ««« 4^/^pakankamai.
Sadausko dirbtuvė pradėjo 

dirbti sendmiš išlygomis, bet 
ten gali būti nesmagumo, kad 
Sadauskas, lyg ožys, kaip ka
da spiriasi ! prieš ’unijos pa
tvarkymus.

Tamašausko dirba Viduti
niai, bet darbdavio pasielgi
mas su, ąlgų nu kapoj imu aš- 
tuoniems darbininkams sukels 
aštrų f aitą šu 
Dabar tik todėl toleruojama, 
kad darbininkai prašė per P. 
Tarybą palūkėti.

Žarulio dirbtuvė 
dirbti.

Zavecko dirbtuvė 
ir1 vėl pradeda, taip 
padėtis ne kokia. .. i

Zorlando pradėjo dirbti ant1 IŠRANDAVOJIMAI
•VI ••1*1 • I

ŽINOT apie mano moterį

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

KAS ŽINOT apie mano moterį 
rijoną Litvins-kienę-Zalskiutę ?

metai laiko kaip ji prasišalino 
manęs. Dabar girdėjau, kad ji esan
ti' mirus Pennsylvania valstijoj. Ji

kalba angliškai. Čia telpa ir jos pa-
I veikslas. Kas suteiks apie ją tei
singas žinias, gaus gerą atlyginimą.

J. Litvinskas : ,
7207—18th Avė., Brooklyn, N. Y.

(28—30)

senų išlygų ir dirba gerai. į ______
Dabartiniu laiku, išskiriant pasirandavoja gražus fomi- 

porą dirbtuvių, kitos dirba ir, šiuotas kambarys, apšildomas, yra 
tikimasi toliau pradės geriau o!Str^ šviesa- Kreipiatės po No. 
dirbti. Daugiausia bedarbių ’Į06ž Evergreen Ave*’ Brooklyn’ K 

Gerų | (30-32)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

JC-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y;

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

Telephone, Stagg 4461

A. RADZEVIČIUS

Tema
Bolševikai, i
Valdo žmones Kataliku Kuni
gai?” t .. ..... . .......... ............v ...............................
. Yra užkviestas iš Jersey Ci- nant išanksto reikia tikietai J M ažuot susistiprinti

• i i • — • t . - — • 4 n •» z4i /l PJi n i niiciimrl

Turėta gražus programas.!
Pirm, dr-gė Bimbienė pakvietė y;1/“.
drg. Buknį, “L.” manadžerį.MARE VAITYNAS
pasakyti kelis_ žodžius. Kai-j Vasario 3 d. mirė,Marė Vai- 
bėtojas nurodė, kad kuomet.tynas, 41 m. amžiaus, gyve- 
mūsų prtešai-menševikai, sąn-;nanti po num< 51g Grand st> 
dariečiai ir kt.—Bagočiaus ir Brooklyne. Laidotuvės bus 6 
kitų kalbėtojų lūpomis verkia' ų. , vs.sa.rio, X0. val.‘ ryte, šv. 
dėl nepasekmių, neturėjimo.Traicės kapinėse. 1
žmonių savo parengtuose ir j 
smukimo jų įstaigų, tai pas 
mus, bolševikus, kaip tik at
bulai: svetainės permažos

-y, /r** s mūs parengimams, nes publi- 
Tradesjka netelpa į jas. Norėsim, ar 
Unijos; ine, bet turėsim didinti savo

‘ Tie* tūkstančiai sukniasiuvių 
(dressmekertų), 'kurie rengia
si prie didelio streiko, tarpe 
kitko, išstatė sekančius darb
daviams reikalavimui 40 va- 
Jandų-penkių dienų darbo sa
vaitė, 8 vai. diena darbo, pri- 
pdžinlmas { Needle '_____
Workers Industrial 
Įdrpejams mažiausia alga $50 svetainę, 
savaitei, $44 < operuotojams, Drg.
$0 preseriams; tik vieną va-ir e i k a 1 i n gumą kiekvienam 
landą—ne daugiau—į .dieną “Laisvės” simpatizatoriui pa-

tapti revoliucinės darbininkų 
partijos—Komunistų Partijos 

'nariais, o nepasitenkinti buvi
mu tik simpatizatoriais. Be 

• to, kreipti daugiau domės į 
jaunimą.

Drg. V. Bovinas pažymėjo

Pradėjus sezoną yra ne- 
; žmo- smagumų, o ypatingai kuomet 

nių buvo apie 140 ir didžiuma įeina kavalkų sistemą, tai rei- 
............. 1 “dvasi

niai,” didžiai nusivylė.
Buvęs.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

j 127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

--------- X-----
NEW KENSINGTON, PA.

A. L. D. L. D. 74-ta Kuopa ren
gia puikų balių subatoj,' 9-.tą <i. va
sario, A. P. L., A. 9-tos kuopos sve
tainėj, 1126—3rd Ave.,? Mew Ken- __ __ _______ t__ ____
singtoh, Pa. Pradžia 7-tą vai. va- mos, likusioji miškas ir ganykla, ant 
kare. Tai . bus pajskųtinis balius prieš į State kelio, kuris einb iš New Yor- 
yelykas, tędel kviečiame visus vietos; ko į Bostoną, 2 geros stubos, yra 
ir apielinkės lietuvius atsilankyti ir' elektra,* vanduo, inaudynės, steam 
smagiai laiką praleisti. Bus gerai’ 
muzika, skanių užkandžių ir gėri- j 
mų. Norintieji prisirašyti prie A. L. 
D. L. D. 74-tos kuopos, malonėkit 
atsilankyti į susirinkimą nedėlioj, 17 
d. vasario; po No*. 1126—3rd Avė., 
2-rą vai. po pietų. Taipgi noriu pri
minti, kad darbai šioje apielinkėje 
prastai eina ir darbas sunku gauti, 
todėl patarčiau nevažiuoti čia darbo 
jieškoti.

C. Stashinsky.
(30-31)

Graborius - Uridertaker
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.

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783

(Pabaiga) - i
Dumblio dirbtuve pradėjo 

dirbti, bet tvarkoma daugiau 
rusų lokalo, tai kaip ten da
lykai eina, kol kas lietuvių 
unijos ofisas nežino.

Gužo dirbtuvė pradėjo dirb
ti gerai, darbo turi, bet teko 
girdėti, kad kišenių * dėjikų 
maži praisai už kišeniaus dė
jimą. Ofisas ims domėn Gu
žo kišeniniams pataikyti kai
nas palei unijos praisus.

K a r č a u sk o. Tai naujas 
darbdavys Bubnelio vietoje. 
Turi darbo ir manoma, kad 
pradėš kiek dirbinėti.

Kaspersko dirbtuvė' dirbo, 
bet tapo sustabdyta del patai-- 
symo kainų, bo kompanija bu-; 
vo susispyriavus su unija.; 
Bet lokalas tarė savo žodį, Į 
kad Kaspersko kompanija turi

''Laisvės” B-vės 15-tas iš eilės reikalingumą labiau susidomė- 
Šėrininkų suvažiavimas, kuria- ti politika, r-evoliuciniu darbi- 
Jne‘ dalyvavo 126 šėrininkai.Įninku judėjimu. Gyvename 
Pirmininku išrinkta E. N. Jes- ypatingu laikotarpiu. Bedar

bė, karo pavojus vis labiau 
reiškiasi, sakė kalbėtojas. Mes 
negalime į tai žiūrėti per pirš
tus.

Drg. R. Mizara palietė tą 
rolę, kurią suvaidino “Laįsvė” klausyti unijos, o ne, tai ims 
ideologiniame, organizacijos griežtą veikimą prieš ją 
dailės, ir politikos fronte. Bet bagai tuojaus pamatė,/ kad 
dar vis stovi milžiniški dirvo- nieko nepadarys prieš prgani- 
nai, kuriuos mūs dienraštis zaciją—-nusileido ir • pradėjo 
turi išarti. Vienu iš didžiau- pildyt unijos patvarkymus. Da- 
sių darbų, stovinčių prieš mūs bar, sutaisius ! tūliems sekši- 
akis šiandien, tai yra būdavo- nams algas, pradės dirbti vėl 
jimas Komunistų Partijos ir iš naujo. ' ' ■ : ' ' * ’1; • 
traukimas į organizacijas čia 
augusio < 
mo.
mo darbas yra tampriai suriš-

• keviČiŪtė, pagelbininku B. Sa- 
įaVeičikas (newbritainietis). 
j rezoliucijų komisiją—Klu- 
čen, Kraucevičius ir Mizara.

Išklausius direktorių tary
bos, administracijos ir redak
cijos raportų, sekė plačios dis
kusijos,. kuriose dalyvavo di
delis skaičius suvažiavimo da
lyvių., Po to priimta rezoliu
cija (kuri telpa antram šios 
laidos , pųslapyj) 
“Laisvės” lipiją. Diskusijų ei- 

i senoj , padaryta eilė kai-ku- 
rių pastabų del laikraščio tu
rinio patobulinimo ir dienraš- 
Č10 * seknunfcęsnio' stiprinimo.

Išrinkta naujas direktoria
vai, į kurį tačiau didžiuma įei
na. buvusių narių^ Paduota 
visa eilė liauju sumanymų lai
kraščio gerinimui. Vienas 
džiuginantis apsireiškimas ten- 

pastebėti, kad juo tolyn, 
tuo mūsų suvažiavimuose di
desnis skaičius draugų ir drau
gių pradeda imti balsą ir da- 
lyvumą diskusijose, 
f Šiėmet kai žinoma, sukaks 
10 mėtų, nuo to, kai mūs “Lai
svė” eina dienraščiu. Patar- 

‘ta difektoriatui apsirūpint pa 
rengimu didesniam atžyrtiėji- 
mūi to įvykio. •

. Tarpe 5 kitko, priimtos se
kančios rezoliucijos: pasveiki
nimas Lietuvos politiniams ka- 
liniamsį tpasveikinimas “Darb. 
Balsui” ir “Vilniai,” pasveiki
nimas užhibežib lietuvių dar
bininkų laikraščiams—Kara-

BOSTON, MASS.
LIETUVIO BARBERNĖ, M. J. 

Kastant, savininkas, po No. 3353 
Washington St., kampas Green St., 
prie L stoties, Jamaica Plain. Tel. 
Jamaica Plain 1123.

(21-47)

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

X ‘RYTOJAUS0 KĄI^A:.
Metams tik__ |3; Pusei—
Pinigas siųskite, American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojauk” 

' naują? antrašą: . s
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146,
. Ąvellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

PARSIDUODA GELEŽŲ 
KRAUTUVĖ

Hardware Store For Sale
Full ' line of Hardware, 

Paints, Glass, Rubbers and 
House furnishing, in the cen
ter of a very fast growing 
town, corner of two 
highways. 
Will sell on

Stako yra 
duosiu labai
mirties turiu tuojau važiuoti 
Lietuvon. Parduosiu su namu, 
arba be namo. Yra krautuvė 
ir 3 šeimynų namas. Kaina 
$22,500$ įmokėti—kiek galit. 
—K.z Svidris, 405 Hillside 
Ave., Hillside, N. J. Tel. Ter-, 
race 2375. 27-32

214 Perry Avenue Maspeth, N. Y.

Karvelio dirbtuvė pradėjo 
darbininkiško jauni- dirbti: ir ’ keli sekšinai dirba 

Darbininkų organizavi- nuo kavalkų. ; '
Lėlio dirbtuvė dirba po bis- 

tas šu mūs dienraščio auklėji- kį, nes darbo ne daug turi ir! 
mu ir todėl dėkim didžiausių. darbininkų dažnai trūksta. r

Michulio dirbtuvė pradėjo 
dirbti, bet dar1 viskas pilnai 
nesutvarkyta. Nors darbinin
kai išėjo su supratimu, kad 
darbas nuo kavalkų ir Michu- Jš 
lis pasiūlė savas kainas, bet 
dar kol kas _dirbs didžiuma 
darbininkų senomis sąlygomis.

vykusiai padainavo I Petronio dirbtuvė pradėjo

pastangų tam darbui, kacį 
“Laisvę” dar labiau sustipri
nus.

Pasistoja d. Atkočaitis (čia 
augęs darbininkas) ir (surin
ka: “Lai. gyvuoja ‘Laisvė’ ant 
visados!” Svečiai entuziastiš
kai surinka tris sykius “ura.”

Labai '
d. F. Stankūnas ir K. Men- dirbti, bet vargu kas teii išeis: 
keliūniūtė po keletą gražių darbininkų į tūlus sekšinus ne
darnų, kas sudarė gero įspū
džio svečiuose. Gražiai 'padek
lamavo Olga Lukauskiūtė, o 
pačioj pabaigoj mūsų. Ufa 
(kad ir be mokytojo) smar
kiai “suufavo” kelias dainuš
kas. Pianu visiems palydėjo 
Elena Retikevičiūtė. i /•

gauna, o kitų yra perdaug,
Purvėno dirbtuvė uždaryta 

ir vargu -ji Atsidarys, nes P. 
negauna partnerių, kurie tu
rėtų dikčiai pinigo.

Progress Co. dirba jau ne
blogai, darbo turi ir kol kas 

f < jokių nesmagumų nėra. Keli 
Daugiausia vakarienei pasi-. sokšinai dirba nuo štukių.

iMiiiiifliiiniiiiiiiiniM

KAZYS SAKATAUSKAS
į (CHARLES SADUSK) 

‘ 7912 Jftmaiba Avenue 
Woodhaven, N. Y.

SMUIKŲ MOKYKLA
\ ■ t v. J > ■ i

Buvęs profesorių didžiųjų teatrų 
' virš 20 metų

OIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIM

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoj}? turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir .kitokie naminiai 

r jvaiątaL i Mūsų žn^mės tąip; pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną Ilgę*. Žinodarhas tąjr norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

u4geriau^iai pątamauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų fcolnj, Šąknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 

žemiau p'adyofus. Galįma gauti už 25cr 50c, 75c, $1.00 ir <įaų^iap<t ir 11 t X | <4 į I 
Apynių t • 
Aviečių uogų

(1 Anižių»sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų

' čepronelių 
čobrių > 1 ‘ 
čyščių ' ; .
Dobilų ' • 
Daržų našlejių 
Devinmečių’ dumropių 
DzingeUų 
Dagiliu; 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreifiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
i i > L Ph. G„ Vaistininkas/

229 Bedord Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS D^V^NERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

(grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų Šaknų 
Rūtų

, Rožių , . ♦ 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Senęso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių

! Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų

t Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šal mėčių




