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NEW YORK.—Dar binin-na.

lies trijuose distriktuose,

jo jį mėtyt kiaušiniais.

centrus visoj šaly.

V' .Strrakieriu Komitetas

Darbininkai Viny Salij 
Vienykitės! Jfls nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasaulj!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII,, Dienraičio X

mašinos viršininkai priėmė 
$2.50 algų nukapojimą į die-

“Naujienų” Bėdos. 
Tautininkai Apie Vilnių. 
“Laisvės” Plenum era tų 

Sutvarkymas.
Korespondencijos.

Rašo Dzūkų Dėdė

“Naujienų” piknike iškilo 
skandalas. Neprašyti sve
čiai sugadino visą biznį, su
areštuodami visus už baro 
dirbančius darbininkus už 
uždrausto “skystimėlio” 
pardavinėjimą. Sakau, bė
da tam mūsų barzduotam 
žmogiukui. Nelaimės, by
los, teismai, tai kasdieniniai 
“Naujienų” įvykiai.

Ir kas keisčiausia, kad 
nieko iki šioliai “Naujie
nos” neparašė apie tai. 
“Vilnies” pranešimu, darbi
ninkai, dirbusieji už baro, 
į teismą pašaukti, ir gal bus 
nubausti.

Sirvydas prieš išvyksiant 
į Lietuvą turėjo progą Cyp
ress Hills Parke perskaity
ti rezoliucija, kad Tautų Ly
ga atiduotų Vilnių Lietuvai. 
Jau keli metai, kaip tie “did
vyriai” rezoliucijomis “va-

ne tik jį tebevalčlo, bet dar 
planuoja užvaldyt ir Kauną.

Pirmas Lietuvių Darbi* 

ninku Dienraitis 
Ileina Kasdien Apart

Mainierių Nacionalč Konvencija Bus 
Didžiausias Istorinis Įvykis, Sako Gitlow
WILKES-BARRE, Pa.— 

“Nacionalė Mainierių Kon
vencija, kuri įvyks rugsėjo 
9 d., Pittsburghe, bus di
džiausias istorinis įvykis 
mainų pramonės istorijoj,” 
pareiškė Ben Gitlow, komu
nistų kandidatas į vice pre
zidentus, kalbėdamas čia 
pereitą šeštadienį.

Gitlow svarbiausia kalbė
jo apie mainierių kovą. Aiš
kindamas, kaip Lewisas su
daužė mainierių uniją, pri
mindamas, kad minkštos 
anglies kasyklose algos nu- 
kapojamos, komunistų kan-

% P*Isu,d&kis didatas karštai ragino kie-

9 Kapitalistai Davė po 
$25,000 Hooverio Fondui

WASHINGTON.— J. R. 
Nutt, republikonų naciona- 
lio komiteto iždininkas, pa
skelbė, kad su pabaiga rug- 

ną, Illinois valstijoj algos pjūčio mėnesio viso į Hoo- 
taįo nukapotos iki $6 į die- verio kampanijos fondą su- 
ną. Aišku, kad kuomet de- plaukė $658,418 aukomis, 
rybos prasidės kietos ang- Išleista $312,216.
lies trijuose distriktuose, Jis taipgi paskelbė, kad 
tai darbdaviai reikalaus ai- devyni, asmenys,- stambūs 
gų nukapojimo, dar skubiau kapitalistai, paaukojo po 
dirbti ir panaikinti unijos i $25,000 kiekvienas, jų tarpe 

Alfred P. Sloan, preziden
tas General Motors Korpo
racijos, ir W. C. Durant, 
prezidentas Durant Motors 
Korporacijos.

Mėtė Kiaušiniais į Kunigą už 
Smitho Kritikavimą

FLORENCE, Ala.— Čia 
svetainėj iš publikos buvo 
.mėtomi kiaušiniai į kunigą 
George E. Wilburn, kuris 
sakydamas prakalbą kriti
kavo demokratų kandidatą 
į prezidentus, gub. Smithą.

W. L FOSTERIS PRADEDA PLATŲ 
RINKIMŲ KAMPANIJOS MARŠROTį

Komunistu Kandidatas j Prezidentus, Tik Ką Sugrįžęs iš 
Maskvos, Kalbės Detroite ir Flint Sekantį Nedėldienį1

dirbti ir panaikinti unijos 
kontrolę. United Mine Wor
kers Unijos biurokratija ir 
čia išduos mainierius; todėl 
eiliniai mainieriai turi įieš
ko ti vadovybės naujoj uni
joj, kuri bus suorganizuota

Kuomet jis pradėjo kriti- (Komunistų) Partijos 
kuoti Smithą, tai Smitho ša-j kandidatas j prezidentus, 
liniukai iš visu pusių prade- į William Z. Fostei, su se- 

v kančių nedeldieniu pradeda
platų rinkimų kampanijos 
prakalbų maršrutą. Apke
liaus svarbiausius pramoni
niusMokslininkas, Apsimetęs Si 

Mulkiu, Pasakoja, kad 
Žmogus “Turi Dūšią”

Automobilių darbininkai 
yra vieni iš labiausia išnau
dojamų darbininkų Jungti
nėse Valstijose. Savo kan- 
didatūros priėmimo prakal- , 
boj Darbininkų (Komunis
tų) Partijos Nacionalėj No
minacijos Konvencijoj Fos
teris pasakė: ,į,

“Automobilių darbininkai 
per daugelį metų buvo vie
ni iš geriausia apmokamų 
darbininkų Jungtinėse Val
stijose. Bet pastaruoju lai
ku jų algos tapo atkartoti- 
nai nukapotos, jie tapo pri
versti dar greičiau dirbti; 
juos palietė bedarbė. Jų bu
vusios šiek tiek prielankes
nės sąlygos tapo panaikin
tos ir dabar automobilių 
darbininkų pasipriešinimas 
plečiasi.”

Fosteris kalbės svarbes
niuose miestuose. Nuvyks 
iki Pacifiko pakraščio. Par 
sieks Spokane, Washington, 
San Francisco, Los Ange-

W. Z. Foster
Fosteris tik ką sugrąžo iš

GLASGOW, Anglija. 
Sir William Bragg, žymus 
mokslininkas ir prezidentas 
Anglijos mokslininkų susi-;

pataikaudamas 
' monarchijai.l 

|ford streikierių delegacijos apsimetė mulkiu ir savo 
vadą, iš savo ofiso, kuomet prakalboj trečiadienį del 
pastarasis pradėjo kalbėti 3,000 mokslininkų pasako- 
apie gubernatoriaus “ame- jo, kad žmogus 
rikonizmą”. rp~i y

Reid sakė gubernatoriui, mokslininkų susivienijimui 
kad jis yra blogesnis ir už prakalba, mžėmus jam pre-! 
Fall River policijos virši- zidento vietą. Jis savo pra-l 
ninką Feeney ir prasitarė11"'11''"' 1 ‘
apie jo “amerikonizmą”.

“Aš priešinuosi tai kalbai 
apie mario arfterikonizmą. ir 
aš turėsiu tave išmesti lauk 
iš savo ofiso”, sušuko gu
bernatorius. ' ‘

Dr. Reid sakė gubernato
riui, kad vietoj nukapojimo 
algų ant 10 nuošimčių, teks
tilės darbininkai nori, kad 
algos būtų pakeltos ant 20' 
nuošimčių, idant jie galėtų 
žmoniškiau pragyventi, ir

Pas Gub. Fullertija teikia pilna parama ei
liniams mainieriams buda- 
voiime tos naujos uniio^ j

“John L. Lewis ir jo poli- .
tika ” pareiškė Gitlow, “yra vos tik per spėką neišmete vienijimo,
atsnkomino-i nž nakrikimai Dr._ James Reid, New Bed- kunigijai ir

Ohio valstijoj Lewiso . mainierių streiko.”

tos anglies mainierius susi
organizuoti po naujos uni- M

dhwąV°S ja™ j°s vgliava’ kad pasipriešin-

Drg. Mizaros aprašymas 
kelionės iš Argentinos į 
New Yorką man patiko. 
Kelionių įspūdžiai visiems 
žingeidu skaityti.

ti kasyklų savininkų atakai. 
Gitlow toliaus sakė?

(C

Vokietijos Kancleris 
Kalbėjosi su Briandu

“Laisves” administracija j
gerai padarė, kad sutvarkei GENEVA.—Francijos už- 
pasibaigusių prenumeratų' *k j minJisteris

laike vajaus mėnesio. _ __ 
ma nei kaip nebuvo galima 
išsisukti iš tos keblios padė
ties. Aiškini ar ne, kad se
niems skaitytojams $'6, ne
tiki. Supyksta, neduoda 
agentui pinigų, girdi, pat
sai pasiųsiu $5 ir gausiu 
laikraštį vėl per visus me
tus. Na, ir siųsdavo už pen
kinę. Nesakyčiau nieko, 
jeigu žmogus būtų visiškai ( 
neturtingas, bet žinant, kad 
yra tokių, kurie tūkstančius 
turi banke, ir nuolatinius) 
darbus ir verkia labiau, ne-Į 
gu badarbis už vieną dole
rį, negalima iškęsti nepa
stebėjus.

Kurie atsinaujinote pre
numeratą laike vajaus mė
nesio už penkis dolerius, 
būdami seni skaitytojai, ir 
gavote dabar pranešimą, 
kad prenumerata' pasibai
gia, atsinaujinkite. Kitaip 
bus laikraštis sulaikytas.

Fašistai Teisia Tris
Mussolinio Priešus

BOSTON.— Gub. Fuller

i “turi dū
šią”. Tai jo buvo pirmutinė

mo.

ROMA.— Trečiadienį Čia 
specialiam tribunale prasi- 

i ir 
Ludvico Zamboni ir Virgi
nia Tambarroni, tai- yra 
Anteo Zambonio tėvo, bro
lio ir tetos. ■ Anteo Zambo
ni, 16 metų amžiaus, tapo 
nulynčiuotas, kuomet jis 
bandė nužudyti Mussolinį 
Bologna mieste, spalių 31 d., 
1926 metais. Tie trys . as
menys yra kaltinami suo-

j • • OJLvJJL1 JI L/C VJLCVJLJLC4111 LllUmiCllv

ypa ingai grįan(į įr Vokietijos kanc- dėjo teismas Mammolo 
S10. i ir- i__ • n/r..i. t ’\7■ leris, socialistas Mueller, 

tupėjo pasikalbėjimą apie 
ištraukimą sąjungininkų 
kariuomenės iš Reino sri
ties.

Jiedu kalbėjosi viešbuty, 
kur Briandas yra apsisto
jęs.

Mueller pasakojo, kad jis 
prašys Tautų Lygos pradėt
derybas del pilno karinome-1 kalby nužudyti Mussolinį.
ne ištraukimo is Reino sri- D.S(K1... , paiiūdijimas j kad jie reikalauja penkių ksf's'^nesieki;?’’ Tunaikinti 

c?O IZTk Ir€1 n i mi idnvthn c?n wm tao _ .

Raštiškas ;
nuo Mussolinio sako, kad1 dienų darbo savaitės.

) n • n • c .ne Anteo, bet kitas šalę jo! Gub. Fuller labai nusiste- 
j ilimpUOja UGį J omegems stovintis jaunas vyras pa-

•GFNFVA — Dr Max leidęs šūvius į - Mussolinį.Ludin, vedėjas X spindulį ?olieija sako’ - ’ ■ ■ - '

ties.

GENEVA.— Dr

departmento ligoninėj Bas
le mieste, tik ką padarė įdo
mų medicinoj išradimą. Pri
pumpuojant skysto oro į 
smegenis ir naudojant X- 
spindulius, jam pavyko su
rasti skaudulingus augimus 
smegenyse. Tasai būdas 
palengvina daryti operaci
jas smegenyse ir sumažina 
operacijų pavojų. -

Pripumpavus orą į sme
genų celes, jos atrodo ant 
fotografijos kaip balti plėt- 
meliai, jeigu yra sveikos, 
bėt yra beveik juodos, jei
gu nesveikos. Tuo būdu 
daktaram’s • lengva surasti 
nesveiką smegenų vietą ir 
padaryti operaciją. 1 * '

Įsitėmykite sekamą pas
tabą. Jeigu kurie pralei
džiate porą ar trejetą “Lai
svės” numerių neperskaitę, 
tai esate atsilikę nuo žino
jimo, aiškiau sakant, nuo 
sekimo viso judėjimo, ir 
kada bent vienas iš skaitan
čiųjų užves kalbą su* jūini 
bent kokiu, klausimu, kuris 
tilpo laikraštyje, .suklupsite, 
ir nepajėgsite tinkamai nu
šviesti dalykų.

Nekurie sako, kad kores
pondencijos neverta skaity-,
ti. Tokie skaitytojai daro pelno. Tai, buvo sėkmingas, 
didelę klaidą. Korespon-1 Visos ALDLD. Antrų Ap- 
dencijos, mano manymu, • skričio kuopos, pasinaudo- 
svarbiaus, negu kokis kite proga. 27----- 2__ —-
straipsnelis, ir aš jas seku 
daugiau negu kokius kitus 
raštus.

, kad antras 
jaunas vyras buvo Ludvico 
ir kad revolveris, surastas 
jo kambary, artimai buvo 
panašus į revolverį, kurį ne
šiojosi Anteo.

Sakoma, kad Anteo buvo 
parašęs anarchistinėj kny
goj sekamai, “Nužudymas 
despoto, kuris smaugia 
žmones, yra teisingas aktas, 
o ne piktadarystė.”

! bėjo del šitų reikalavimų ir 
pradėjo' išmetinėti, pradėjo 
sakyti pamokslą. Kuomet 
Reid pastebėjo, kad “mes 
čia atėjome pasikalbėti, o 
ne pamokslo klausyti”, tai 
gubernatorius Fuller suri
ko:

“Jūs turite klausyti iki aš 
pabaigsiu kalbėti. Jeigu 
nenorite klausyti, tai eikite 
lauk.”

Gaidys Deda Kiaušinius

Europos čigonai Nori 
vykti į Ameriką

At

Mexico City.— Meksikoj 
kareiviai nužudė 27 sukilė
lius.

2.2 „ N e war ko me
nininkai pervažiuos per ap
skričio kuopas, sulošdami 
veikalą “Trokštu mirties.” 
Svarbu tas, kad pelnas ski
riamas kuopoms, ir yra ži
noma, kad nekurtos kuopos

Great Neck, N. Y., lietu
vių nedidelė kolonija. Bet 
Šiais metais jie tinkamai (nepajėgia pačios perstatyti 
pasižymėjo parėmime mūsų i bent kokį veikalą, ir kad

ALDLD. Antro padidinus kuopų iždus, pa- 
Apskričio piknikas, sureng- sirūpinkite, idant jūsų ko
tas spaudos naudai, davė lonijoj minimas veikalas bū- 
arti dviejų šimtų dolerių tų suloštas.

.VIENA, Austrija.-- Cęn- 
tralines Europos Čigonai 
dabar labai trokšta atvykti 
Amerikon, kur jie galėtų 
liuesai keliauti, iš vietos į 
viętą. Europoj čigonai vis 
labiau ir labiau suvaržomi. 
Dabar .yra perdaug rubežių 
ir jiems labai sunku kelian
ti ši vienos šalies į kitą— 
netaip, kaip buvo prieš ka
rą. .Vengrijoj jiems buvo 
laisviausia gyventi; dabar 
ir ten jie suvaržomi. Ver
čia valdžia apsistoti ant vie
tos; išleido, patvarkymą su
registruoti visus Čigonus. 
Čekoslovakijoj čigonai aš
triai suvaržyti. Jugoslavi
joj taip pat leidžiami įstaty
mai jų suvaržymui.

Todėl centralinės Euro
pos čigonai dabar nori i ke
liauti į Ameriką. ’ ;

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Trečiadienį1. Egg Harbor 
prasidėjo Atlantic į Pavieto 
Mugė; (Fėrai). Farmerys 
L. J.* Wood iš .Elwood turi 
ištatęs ant parodos vištgai-, 
dį kuris deda kiaušinius., 
Gaidys yra su skiautere ir 
gieda, kaip ir normališkas 
gaidys. •<

Esą, jo laimė, kad jis ne
gyveno 1774 metais. Mugės 
viršininkai sako, kad tais 
metais vienam miestely Vo
kietijoj gyventojai ant lau
žo sudegino gaidį, kuris dė
jo kiaušinius, — jie manė, 
kad jis yra “velnio apsės
tas”.

Kūdikis Auga Laike Miego, 
Sako Daktaras

ST. LOUIS. — Kūdikis 
daugiausia auga laike mie
go, ypatingai nakties metu, 
sako Dr; P. Wyllie, vedėjas 
vietos sveikatos s departmen- 

1 to. :

kalboj bandė netiesioginiai.; Maskvos, kur jis dalyvavo Rytuose jis yyks iki 
“sukritikuoti” žymų moksli- Komunistų 2 ’
ninką Sir Arthur Keith, ku- kongrese
ris,- kaipo '-to -ea^vięnijiine-r -Sel^ntfhfedSldieni. po' pie- 
prezidentas, pereitais me- tų>; jis-. kalb^ Flint. Mich-i 01 
tais savo prakalboj nurodė, vakarp kalbės ~ 
kad nėra ir negali būt tokio Danceland Auditorium.
daikto, kaip “dūsia . Keith _ L L“
moksliniai. įrodė, kad _žmo- va](j0 Kordo Kompanija ir 
gus neturi, jokios , dusios, General Motors Kompanija.

„t-. Abi korporacijos tarp savęs
varo didelę konkurenciją, 
bet išnaudojime darbininkų 
abi sutartinai veikia, abi 
bendrai kovoja už‘ “open- 
shop” sistemą.

Fordas remia Hoove r į į 
prezidentus, o General Mo
tors Kompanijos viršininkai 
yra pasiskirstę: vieni remia 
Hooverį, kiti Smithą. Alf
red E. Sloan, General Mo
tors prezidentas, remia 
Hooverį, John J. Raskob, 
pirmininkas tos korporaci
jos finansų komiteto, yra 
demokratų rinkimų kampa
nijos manadžerius; jis 
smarkiai darbuojasi už Smi
thą.

Fordas visais galimais 
būdais kovoja prieš suorga
nizavimą, jo dirbtuvės ver
gų. Amerikos Darbo Fede
racijos biiįrokratai, pagra
sinę keletą kartų organiza
vimu Fordo darbininkų, iki 
šiol tnei nepasijudino, prie 
to darbo. , Bet Darbininkų ; 
(Komunistų) Partijos De
troito distriktas per dirbtu
vių biuletinus ir prakalbas 
ant gatvių supažindino For
do vergus su svarba orga
nizavimosi į darbo unijas.

• Flint mieste nesenai Ge
neral Motors Korporacijos 
darbininkai buyo sustreika
vę prieš algų nukapojimą.

/Tūkstančiai darbininkų 
Fbrdo ir General Motors 
dirbtuvėse su dideliu žingei
dumu laukia, ką Fosteris 
pasakys apie padėtį auto
mobilių pramonėj. Fosteris 
yra žinomas milionams A- 
merikos darbininkų, kaipo 
žymiausias darbininkų ko
votojas prieš Amerikos 
Darbo Federacijos biuro
kratiją. ; . ' i

Internacionalo Chicagos, paskui pietuosna 
įvyks j Kentucky, Alabama,

TUžbaigs savo plačią kampo 
kalbės Detroite j • Y* _1 lĮ Yorke, lapkričių 4 p.

Miestus Detroitą ir Flint

kaip ir kiti gyvūnai. : 
ma, tas jo pareiškimas ne
patiko fanatikams.

Bragg toliaus sakė: “Mo- 

dūsią, bet siekia palaikyti 
kūną ir dūšią kartu.”

O juk tikrenybėj mokslas 
senai sunaikino kunigų iš
svajotą pasaką apie “dū
šią”, “dangų” ir “peklą

Toliaus Sir William 
Bragg pasakojo, kaip Ang
lijos armija laike karo pa
tapo eksperte suradime ir 
sunaikinime vokiečių artile
rijos. Elektrinis termomet
ras, kuris užregistravo oro 
temperatūrą, susidariusią 
per artilerijos šaudymą, su
teikė ekspertams pamatinį 
aprokavimą, kuriuo remda
miesi jie galėdavo nurokuo- 
ti, kokioj, vietoj artilerija 
randasi, sakė Bragg.

Nauja Televizijos Sistema
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Pranešama, kad jaunas 
vietos išradėjas j Philo T. 
Farnsworth išrado naują 
radio televizijos (matymą 
daiktų per radio) sistemą, 
kurioj nereikalingą naudoti 
besisukantį ritinį. Pagami
nimas tos rūšies televizijos 
įtaiso kainuotų apie 
ar mažiau.

Sakoma, kad du 
Francisco kapitalistai,
W. Crocker ir Roy Bishop, 
suteikė išradėjui finansinę 
paramą ir pagelbėjo išsiim
ti patentus. 1 ’ • >

Farnsworth sako, kad jo 
išrasta mašina gali leųgvai 
būt pritaisyta prie paprąsto 
radio seto namuose.

$100

San 
■ W.

Plaukikai Suklupo
TORONTO, Kanada. 4- 

Kramtomojo gurno išdir- 
bėjas turtuolis Wrigley su
rengė plaukimo lenkty
nes, 15 mylių tolumo, On
tario ežere. Buvo ’paskirta 
$25,000 dovana. Dalyvavo 
199 kontestantai, bet nei 
vienas negalėjo perplaukti 
tą tolumą iš priežasties van
dens šaltumo. George Mi
chel, kepėjas' iš Francijos, 
kuris- perplaukė Anglijos 
kanalą, tapo išimtas iš van
dens trečiadienį, 10:15 vai. 
vakare. Jis buvo . nuplau
kęs dvyliką ir pusę mylių, 
bet nepajėgė daplaukti iki 
galo. • -

Vilko Persigandęs Mirė ..
Pakųonio^Hsč., Dvylikių 

kaimo t ūkininko M.: Krikš
čiūno, vilkds pripjovė kume
liuką.1

Pamatęs ryto metą ku
meliuko likučius pit A.. A- 
nanka smarkiai susijaudi
no, apalpo ir įkrito’ j^Šali-. 
.mais 
griovyje
y-~is buvusį griovį. Nors 
griovyje vandens. j buvo lai
bai maža, tačiaus senukas 
išsigelbėti neišstengė ir pri
gėrė.

Elizabeth, N. J.

J

•v
I
Š
1

L

Didelis Piknikas
ADP. Miesto Centralinis 

Komitetas rengia milžiniš
ką pikniką, nedėldienį, 9 d. 
rugsėjo, visiems žinomoj 
vietoj,. Willick’s Fanui,\ Lin
den, N. J. Visų darbininkų 
pareiga atsilankyti. .

y “ Komitetas. ;
1 • 1 * iri* 'XrrJMK.
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IŠRADIMAI IR DARBININKU VARGAI
Gaminama didelis skai- laivo, dabar keletas darbi-, 

čius mašinų, kurios pava- ninku sU pagelbą ' naujos 
1 1* 1 • —» J • V • /"• 1 1 I * v*duos prekių pardavinėtojas 

bei pardavinėtojus krautu
vėse, vaistinėse ir kitur. 
Prie tų mašinų pritaikoma 
naujas kalbėjimo išradimas, 
aiškiai ištariantis žodžius 
bei sakinius; * . •

Įmes žmogus tam tikrą 
pinigą Į mašiną, iš kurios ir 
išlįs jam perkamas daiktas. 
Tuo pačiu žygiu mašina 
mandagiai pasakys: “Ačiū. 
Meldžiu vėl atsilankyti”.

Desėtkai tūkstančių krau
tuvių tarnautojų neteks sa
vo užsiėmimo nei uždarbio.

Dar pirmiau buvo išrasta 
ir jau gana plačiai veikia 
krutamieji paveikslai, iš 
kurių plaukia sykiu ir vaiz
dai, ir muzika, ir dainos, ir 
kalbos. Šis išradimas ati
ma darbą šimtams muzi
kantų. Įvedus griežiamuo- 
sius-dainuojamuosius - kal
bamuosius judžius į viduti
nius. ir mažesnius teatrė- 
lius, atsidurs gatvėje, be- tarnaus darbo minių, gero- 
darbių eilėse dar tūkstan- vei tiktai tada, kai tos mi- 
čiai muzikantų, vodevilių 
dainininkų . ir . aktorių.

Federated Press praneša, paims gamybą į savo kont- 
kad Chicagoj,: . ežero prie- 'relę. Tuomet mašinų tbbu- 
plaukose, įvesta nąujos ma- Įėjimas reikš darbininkąms. 
šinos iškrovimui anglies iš ne bedarby, ‘ hė 1 skurdą; ‘o 
laivų. Kur pirrila kelios trumpesnes darbo valandas, 
dešimtys darbininkų sū--Sfr*Į lengvesnį darbą ir^^ąūšįn-; 
nąisiais įtaisais dirbdavo Ogesnį, laisvesnį, šviesesnį 
dienas,\kad iškraut anglį iš gyvenimą. *

mašinos per 6 valandas iš
tuština laįvą, atVežųsį ; §,000 
tonų anglies.- • .; .1 ' i

Čia, išradimas' taipgi į>ri-. 
šideda prie didinimo bedar
bių ir beduonių armijos.

Per paskutinius >12 mėne
sių Amerikoj buvo tarp 4 
ir 5 milionų bedarbių. Tūks
tančiuose gamybds įmonių ' 
griežtai sumažinta skaičius 
“darbo rankų”. O vis dėlto 
naujomis bei patobulinto
mis mašinomis su dikčiai 
sumažintu skaičium darbi
ninkų kur kas daugiau pa
gaminta produktų-tavorų, 
negu metai pirmiau.

Nauji išradimai, mašinų 
progresas, kaip matome, 
muša darbininkui iš rankų 
duonos kąsnį. Su jų pagel- 
ba turtingieji pramoninin
kai dar sparčiau lobsta, o 
rankpelnių minios stumia
mos į vis tamsesnį rytojų.

Technikiniai išradimai

nios panaikins 'kapitalistinę 
pelnininkavimo tvarką ir

• T r« •!

Naujosios Anglijos Tarptautinio
Dark Apsigynimo Konferencija

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas, nepartijinė bendra 
darbininkų klasės organizacija, 
išleido atsišaukima, kuriuom 
ypatingos domės kreipia į skau
džiai persekiojamus streikuo
jančius audėjus New Bedforde 
ir Fall River’e, Mass.

New Bedforde iki šiol areš
tuota jau 500 streiko dalyvių, o 
Fall Rivere—82 streikieriai.%
Jiems užkrauta tūkstančiai do
lerių piniginės baudos. Suma 
kaucijų (parankų) streikie- 
riams, laukiantiems tolesnio 
teismo, viršija jau $250,000; 
tų kaucijų užtikrinimui reika
laujama antra tiek turto, tai 
yra, iki; $500,000.

Fall River teisėjas išleido dar 
negirdėtą patvarkymą: kad 
jeigu pastatytas po kaucija 
streikieris vėl bus areštuotas 
už dalyvavimą streikiniame mi
tinge, demonstracijoj bei pikie- 
tavimej pž tai būš kdrtfiskiiota* 
visa jo kaucija. šios rūšies 
kaucijų, suma Fall Rivere yra 
sukrautą jau.$35,000.

Prieš' streikierius sustatyta 
ne tik - visa New Bedford© ir 
Fall Riverio policija; prieš1 
juos talkon paimta ir Bostono, 
Cambridge’iaus, Brocktono , ir 
kitų miestą policija.

Areštuotų streikierių apgyni
mo ir lį^ošavimo darbą vy-> 
riausiai atlieka Naujosios An
glijos distriktas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo. Tas 
distriktas dabar šaukia Naujo
sios Anglijos Tarptautinio Ap
sigynimo • konferencija, kuri 
įvyks Bostone, Paine Memorial 
Hali, 9 Appleton St., rugsėjo 
?8 i, sekmadienį.

Kiekviena Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo kuopa gali 
pasiųst į konferenciją po du de
legatu. p

Kur yrft tame pačiame mies
to kebų lampų lokalas, tai gali-.

ma išrinkt bei paskirt du de
legatu, iš kurių vienas turi būt 
lokalo sekretorius.

Kiekviena darbo unija, koo
peratyvas, darbininkiški savi
šalpos draugija, kliubas bei ki
tos simpatizuojančios organiza
cijos, turi teisę atsiust į kon
ferenciją po du .delegatu.

Sėdėjusieji kalėjime už dar
bininkų reikalus pavieniai as
menys ir žmonės pritariantieji 
darbininkų apsigynimui ir Nau
josios Anglijos T.D.A. distrik- 
to nariai yra kviečiami (U Iv 
vaut, kaipo broliški delegatai.

Kelionės ir gyvenimo lėšas 
turės apsimokėt patys kortfere- 
rencijos dalyviai arba juos pa- 
siuntusios organizacijos.

Konferencijos tikslas yra pla
čiau, suorganizuot teisinę ir me
džiaginę pagelbą areštuoja
miems ir baudžiamiems New 
Bedforde ir Fall Ri very j strei- 
kieriamš] taipgi ir Šelpimui į’ų» 
šeimynų. . t d, Į į ,

Lietuviškos Tarptautinio ‘Dar-' 
bininkų Apsigynimo kuopos ir 
visos mūsiškės bei mums pri
tariančios darbininkiškos orga
nizacijos privalo • tinkamai pri
sirengt ir dalyvaut toj labai 
svarbioj konferencijoj.

Tarptautinis Darbininkų Ap-j 
sigynimas yiza taarn, kad |gel* 
bėt visus darbo Žmdneį, j. ku4 
r i uos Juoduoji kapitalistine 
“teisybė” areštuoja, budeliuoja, 
užpuldinėja, baudžia kalėj#nu 
arba grasina deportuot i$ Ame
rikos, kaipo klasių kovos daly
vius. Teikdamas jiems pagel
bės, Tarptautinis D. Apsigyni
mas visai neatsižvelgia į darbi
ninko politines pažvalgas bei 
religinius jo įsitikinimus. Ta 
organizacija visus lygiai bžtai- 
ria ir apgina, sulig paskučiau
sios savo išgalios.

Visi dąrbmiųkąi, bėą f>aŽiūrii

APŽVALGA
iš gatvės takąį. ftriškia, mes 
nesą Lietuvės Valdžios šiųsti? 
Klausiu jį iš savo pusės, gal 
Lenkijoj laikraštininkai . yrą 
valdininkai, kad ųž jų keliones 
yra • atsakinga valdžia? Len
kas, matyt, man netiki, krai
po galvą ir tvirtai pareiškia, 
kad vis tiek jis imsiąs auto
mobilį ir įvažiuosiąs tiesiu ke
liu per “sieną” Kaunan. Klau
sia, ar jis bus įleistas. Nuro
dau, kad visiškai nėra mano 
kompetencijoj žinoti, kaip to
kiu atvėju vyriausybės ‘būtų 
pasielgta. Ir iš paskesnių pa
sikalbėjimų ir iš lenkų špau- 

! dds komentarų dėl .mūsų ' at- 
iSilankymo Vilniuje gaunamais 
įspūdis, kad šiam mūsų* atva
žiavimui esą duodama didelė 
reikšmė lietuvių lėrikų sahiy- 
kiuose, kaib reguliafiė susisiė- 
kinjo pradžia (!).'

Lietuvos Fašistinių 
Laikraštininkų Kelione 
Lenkijon

Smetonos “Lietuvos Ai
do” Nr. 158 Matas Bagdo
nas plačiai rašo apie Lietu
vos laikraštininkų (žinoma, 
Smetonos agentų) kelionę į 
Lenkiją ir į lenkų legionie
rių šuvažiavimą Vilhiuje. 
įPasirbdo1, kad Lenkijos pil- 
sudskiniai labai lengvai įsi
leido ir gražiai pasitiko sa-’ 
vo. draugus Lietuvos fašistu, 
niųs laikraštininkus. : Apie 
tai Bagdonas rašo: ' • -

’• ’ v 1 > ; •

Atvykę Vievin į policijoj 
punktą ir pątyrę, kad lenkąi 
mus įsileidžik; be automobilįo, 
gavom palydovą lig demarkaci- 

} jos linijos. Demarkacijos li
nija—gairių eilė, per laukus, o 
per kelią, kuriuo atvykom, yra 
ant mietų pęrtiesta kartis ir 
iš lenkų pusės: iškastas grio- 
vis. Atvykę prie karties, jo
kius lenkų sargybos neradom. 
Teko eiti į už dviejų kilomet-

mingai 1 atgavus jai laisvę iri 
nepriktaūsomybę^ yra tai 'kata
likiškoji tikyba ir dorove, ku-' 

? rių mokytoja ir saugotoja yra 
’ Bažnyčia. ■ < • •

‘ Todėl teauga vis labiau jūsų 
atsidavimūs fr pasitikėjimas 
Jėzaus Kristaus; Vietihi'hku, 
kurs, kaipO . anuo prieSpftudų 
metu, stengėsi padėti jūsų te
varys, taip ir jūsų'taūtai pra- 
sidėjūs naujam gyvenimui, ■
nuolat reiškia savo tėvišką 
prielankumą. ■ ■ <

• 1 ' ,

Bartoloni nebūtų popie
žiaus agentas, jeigu : nepa
meluotų. Visi žino,'kad Ro
ma buvo ir tebėra Lietuvos 
mirtinas priešas ir karštas 
šalininkas Lietuvos pavęrgi- 

po imperialistinės. Len-

Kietųjų Anglių Industri- JUOKAI NE JUOKAI 
ja ir Kapitalistų Pelnai Trys periodai*

į Pirm apsivedimo 
j bėjo, o ji klausė.
I Po apsivedimo:— 
jis klausė.

Praslinkus dvejiems 
tams:—Jiedu kalbėjosi, o 
mynai klausėsi. .. . i

:—jis kai* <• f , i *
Ji kalbėjčr •

Popiežius Džiatigirtsi 
Pasiėmęs Lietuvą į Savo 
Nagus.

Kauno klerikalų “Rytas” 
Nr. 183 rašo apie priėmimą

rų esantį punktą Lazdėnus. I LietUVai naujai paskirto po- 
įpiežiaus atstovo, arki'vyskū- 

"......- pQ r. Bartoloni. Klerikalai
džiaugiasi, kad Lietuva ga
lutinai pakliuvo juodosios 
Romos globoti. “R.” sako:

leųkai mandagiai sutinka įsi
leisti penkis laikraštininkus, 
bet be automobilio. Mes atsa
kom, kad mūsų (matyt, per 
klaidą) yra septyni plius šofe
ris, ir kad norim važiuoti au
tomobiliu. Lenkų karininkas 
surašo mūsų pavardes, čia pat 
jas sulenkina, skambina kaž
kur telefonu ir... mandagiausia 
forma praneša,“ kad mes ga
lim važiuoti visi septyni plius 
šoferis ir- automobilis. Lais
viau atsidustam, nes tuo būdu 
paliekam visi savarankiški su
sisiekimo1 srity.

Atsisveikinę su ponu kari- 
■ inifiku, skubant Sesti automobi- 

lin ir traukiam Vilniun. Va- 
; .kąrąs. ąrtėjąh Kėliau dąr.;il-. 
r -gas>. -Vienas .dSykias,jftūš šiek 

l tiek rūpina—tai tikriausias 
I faktas, mes neturim jokių for

malinių ‘įrodymų, lenkų akyse, 
kas esam per vjeni ir kur vyk
stam, nes jokio raštelio iš len
kų negavom. Bet greitai nu- 
rimstam, kad jei įsileido, tai 
čia. jau jų dalykas, o mūsų— 
važiuoti. • /

Kaip diena aišku, kad šita 
kelionė buvo surengta iš- 
anksto su tuo tikslu, idant 
Smetonos agentams arčiau 
susirišus dvasiniai su pil- 
sudskiniais. Tik todėl ne
buvo jokio vargo pereiti ru- 
bežių ir tik todėl nereikėjo 
jokių paliudijimų. Pilsuds- 
kiniai puikiai žinojo, kad 
pas juos atvyksta jų drau
gai, Lietuvos liaudies bude
lių agentai ir Lietuvos par
davimo Lenkijai šalininkai.

Fašistinių laikraštininkų 
priėmimą Vilniuje Bagdo
nas piešia sekamai:

Su lenkų plunksnos kolego
mis kalbam įvairiausiais klau
simais ir įvairiomis kalbomis: 
kas lietuviškai, kas lenkiškai, 

, kas rusiškai, kas vokiškai.
1 i j J f. . * ♦ ; 1 J i,

Vakarienėj dalyvauja IR Vo
kiečių >lajkrąštininkai. fĮš kjal- 
bų su lenkais patiriam, kad 
mūsų atvažiavimas buvęs 
jiems visiškai netikėtas, daly
kas. Esą, jau dabar Volde
maras nusileidęs ir užmežgąš 
sušisiekimą per “sieną.” šiuo 
“sienos atidarymu” jie labai 
esą nudžiuginti ir todėl netru- 

• kus yyksią tuo pat keliu ;ICau- 
j pan. z Plačiau painfdi’p^iiojū) 
. kaip iš tikrųjų mums- pavyko 

atvykti Vilniun. Didelio nu
sistebėjimo rodo mano bendra- 
kąlbis, sužinojęs, kad ir auto- 
Atobilis, ( kūriUo mes atvažia
vom, esąs nevaldiškas,‘paimtas

■ ■ ■ ................... ■ ............. . ■ Į .. ..........  A

Skirtumo, privalo dėtis į Tarp
tautinį Darbininkų Apsigynimą. 
Mėnesinė narystės mokestis 
tiktai 15 centų.- Taigi f negali 
būt jokio išsikalbinėjimo 
tos kilnios klasinės « * • • I
JOS.

nuo 
Organizaci-

Vakar 101/2 vak arkikated
roj Bazilikoj įvyko naujai pa
skirto Internųncijaus Lietu
vai J. Ę. ‘4rjd$. Bartoloni in- 
gresas. " Dalyvavo J. E. Ar
kivyskupas Metropolitas Skvi
reckas, Ekscelencijos vysk. 
Karosas, 
vysk. Kul 
'tas, M ims 
lomatiriiš* 
šiškijoS, katalikiškų organiza
cijų atstovai ir pilnutėlė Ba
zilika žmonių. J. E; ATkivys-

gražią kalbą, j kurią J. E. In
tern unci jus atsakė (Jo kalbą 
spausdinam-pirmam psl.) „Po 
pontįfikalių š'v, Mišjų arki v. 
Sartoloni davę f Popiežišką pa4 
laiminimą.-- •

Užsibaigus ingrešui Arkiv.' 
Metropolito priėmimo salėje 
katalikiškų organizacijų atsto
vai ir dvasiški j a susirinko 
sveikinti Ekscelencijos Inter- 
nuncijaus. Sveikino, berods, 
per 50 įvairių įvairiausių ka
talikiškų organizacijų vadai.

vysk. Staugaitis;
Ida, p. R. I’režiden- 
tHą ;Kabinetąs, dip- 

brpusas,! daug ^Va-i

• Iš savo puses, Bartoloni 
pranešė, kad popiežius labai 
patenkintas pasijungimu 
Lietuvos po savo juodu 
skvernu. Jis padėkavojo 
fašistams už pasitarnavimą 
Romai ir išgyrė kruviną fa
šistinę diktatūrą; Tarp kit
ko, jis pasakė:

Kietųjų anglių informacijų į 
biuras paduoda sekamų žinių | 
apie kietųjų anglių gamybą, 
užtylėdamas apie kapitalistų 
pelnUą. žinoma, negalima nei 
tikėtis, kad patys išnaudoto
jai kalbėtų apie tai, kas jiems 
nesveika; Nes tas biuras tik 
ir yra tų pačių kapitalistų į- 
steigtas, kad nukreipt žmonių 
akis nuo jų milžiniškų pelnų.

Kietųjų anglių industrijoj 
viso dirba darbiųinkų 150,- 
000. Iš jų tik' apie 65^000 
dirbą prie kasimo (anglių, o 

,vįsi kitį < dirbą ;prie taip įvaį- 
rių /darb,ų. <Apie 10 procentą 
tų : dą/bimpkų sudaro bosą j ir, 
^‘fajerbosiai,” t , An,t kiekvieną 
iškasto tono anglių yrą išponj- 
puojamą 11 tonų vandenio, is 
kasyklų, arba, 80O,OOO,60() ga
lionų kiekvieną dieną. Eksplo- 
duojančios medžiagos, del skė
limo anglių ir kįtų reikalingų 
darbų, sunaudojama 50,000,- 
000 svarų per metus. Medžio 
ramsčiams ir kitiemš' reikalin
giems dalykams kasyklose irgi 
sunaudojama per metus 775,- 
000 tdnų, arba po 7 pėdas len
tinio medžio ant kiekvieno to
no anglių. Oro dėl išvėdini
mo kasyklų yra įpučiama, su 
ventiliatoriais, po 2 tonus kas 
minutą. Bet ar taip yra tik
rai, tai jau kitas klausimas.1 me susirinkime rugsėjo 2 d., 
Kapitalistai moka pasigirti tarpe įvairių tarimų kuopos 
apie savo gerą tvarką ir prie- reikaluose, buvo, prisiminta ,ir 
žiūrą, bet darbininkai gerai -apie Pild. Tarybos patvarky- 
žino, kad taip nėra. Bet kaip mą SLA. iždo reikalu, po iž- 
ten nebūtų, vienok kapitalis- dininko T. Paukščio mirties, 
tams abelnas iškasimas anglių Vienbalsiai nutarta priimti re- 
atsieina už kiekviena tona tik. zoliuciją prieš P. T. už nepri- 
$4.60, reiškia, su pristatymu silaikymą SLA., kpnstitucijęs 

vikas ar apgavikė įkalba leng- net pačiam pirkėjui. ■ Vienok i tame reikale. Susirinkime na- 
Vatikiui ar lengvatikei nebūtų į anglių savininkai lieja kroko- 
dalykų ir išvilioja pinigus.) diliaus ašaras, kad negalį iš- 
Juk tik šiomis dienomis buvo šivetsti, parduodami anglių 
rašyta “Laisvėje,” kad čigonė toną pačiam liškasej.ui už 7-8 
apgavo kelis*1 lengvatikius, iš1 dolerius, o Naujojoj Anglijoj.
jų išviliojo dideles pinigų, su- po 16-17 dolerių^ Chicagoj po ... * .... >
mas. Taipgi skaitytojai žino, 18-20 dol. už toną. Na, o jei laikinu iždininku. Jei S. G e L J X • v • • i 1 t i ™ Ai 11 Min «« 4- za 'Vv

mo po imperialistines. JLe|n- 
kijo^ letena, o Bartoloni 
^d'rįsįą, .neužsimerkęš, . tvir- 
'tinti, kad popiežius “stengė
si padėti jūsų • tautai?’ ir 
“.nuolat jai reiškia savo tė
višką prielankumą.”

Bartoloniui patinka,1 kad 
fašistai išžudė geriausius 
Liėtuvos darbininkų vadus 
ir Užkimšo kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas kovo
jančiais darbininkais ir val
stiečiais.

LENGVATIKYSTĖ IR 
APGAVYSTES

Apie tai, kad įvairūs apga
vikai gyvena vien tik įiš leng
vatikių, nereikia daug kalbė
ti, nes kurie tik skaito laik
raščius, tie nuolatos mato to
kias žinias. Koks nors apga-

TYLA—ŽENKLAS
SUTIKIMO :

Jis.—Aš noriu tamstą pa
bučiuoti. ' s : . j •

Ji tyli. / . e - j
Jis.—Aš sakiau, kad uorių 

tamstą pabučiuoti. > m’ 1
Ji .tyli.
Jis'.—Sakyk, ar Tamsta ftp*

bet 'Jį.i—Aš neapkuitau
tąn^sta d ūmius ir nežinai,'kati 
,tyla—^ženklas sutikimo. * f • j'I

. , . ; --------------- f v

JIS ATSARGUS t >
—Nesibijok mano šūhelitn ' 

Juk ‘žinote/ kuomet šuva i loja, 
Uai- nekanda. ; \ : n

•—Taip, tai taip, bet kas ga- 
Ii žinoti, kada jis nustos loti.

pradės kąsti ? • f •
Surinko Papliauška.

ir

WORCESTER, MASS. , ,
SLA. 57 kuopos mėnešinia-

*3 4®
> >4
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14 
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riai tiesiog stebėjosi, kad to
kios mijžinįškos organizacijos, 
kaip ŠILĄ',' prezidentas, kuris 
turi prižiūrėti ir pasirašyti, 
ant visų išmokėjimo' sąskaitą 
ir dokumentų, apsiėmė būti ir . /*’

r r

f#.

f

mas. 1 aipgi skaitytoj 
kad atsiranda tokių 
pardavinėja pinigų 
mašinas ir ; Jritokius . gąlųs. I darbo ^sąlygų,. t;ai tadą prįės 
.Skaitytojai i žinoj. ^ąd 'atsiran
•da ir tokių^.^urię,, jau įSut^ių- 
piptus pinigus bpadyigubipa.” 

[žodžiu, padaro tokius “stebuk
lus,” kurių niekas niekad ne
gali padaryti ir į , kuriuos 
lengvatikiai įtiki.

Bet tokie apgavikai jieško 
atskirų lengvatikių, kad prie 
jų priėjus ir juos . apgavus. 
Tuo tarpu atsiranda ir tokių, 
kurie viešai per laikraščius 
pasigarsina su įvairiais “išra
dimais” ir apgaudinėją ne at
skirus asmenis, bet jau dide
les lengvatikių minias.

Viename laikraščių pasi
garsino tūlas “išradėjas,” kad 
suteikia patarimą, kaip užlai
kyti nosį, kad ji heišrodytų 
bjauri, raudona. Patarimus 
duoda tiems, kurie jam at
siunčia dolerį. Ir ką mano
te, daugybė girtuoklių, kurių 
jau nosys raudonos, pradėjo 
siųsti dolerius. . “Išradėjas” 
kiekvienam atsakinėjo

i, kurie1 dar; aapbininKąi .pareikalauja. guž>s: .ėilįniy nabitį tarpe _bū- 1 ’ • 
dirbimui didesnių aĮgų Ąrba pagerinimo ką jis sdkytų už taip Įtiy- ;

e-alus. I darbo sąlygų, tąi tadą pr^ėš tiną šalivališkumą ? -Čia jau , 'jij | 
darbininkus atsiverią, visa ka- nebesipriešinb ir Pilti1. Tąrdbps . 1 į 
pitalistipė pekĮa; tada darbi- pritArėJai.1- Tapb' išrinkta k6-* ;
ninkus"pųpTa ne' ’tik ‘jiatyš'ta- misija YP įgaliota partneriai tbt't#- < 
pitalistai,’ bet jiems ateina p M sauvališkumą Piki. Tarybos I i4 . < 
pagelbajr “gerieji” unijos'Va-| iv i-eikaląuti ūmaus atitaisymo , * 
dai su^savo pardavystėmis h“ SLA., iždo reikalų sulig SLA. .^ 
kitokiais prigavingais darbais,1 konstitucija ir l^ąd SLA, pre- , 
bile tik darbininkas negalėtų1 ridentas tik jau neprivalo bū-, 
_ ti iždininku, kol iis eina nre-

I

priešintis savo išnaudotojams 
ir išreikalauti didesnio duonos 
kąsnio.

Tas kapitalistinis informaci
jų biuras visai neprisimena, 
kiek darbininkų žūsta bekrau
dami tuos didžiuosius kapita
listams turtus; kiek darbinin
kų .atsisveikina su sveikata ir 
tampa amžinais invalidais, 
apie kuriuos kapit. nei plau
kas nuo galvos nenukrinta; ne
prisimena, kad kiekvienas ang
lių tonas yra aplietas darb.- 
mairiierio prakaitu ir krauju; 
kad kiekvienas doleris, gautas 
iš kapitalisto už svarą anglių, 
yra kruvinai mainierio uždirb-

ti iždininku, kol jis eina pre
zidento pareigas.

• S.L.A. 57 Kp. Narys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
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Kar. Sap., Toronto.—Apie 
dievą iš vakaro svajojote, kaip 
rašote, tai naktį apie jį ir sap
navote. Bemiegant, protavi
mą kontroliuojanti smegenų 
dalis neveikia; todėl sapnuose 
vaizduojasi visokios keistos 
daiktų bei įvykių kombinaci
jos. Dažniausiai besapnuo- 
jant iššireiškia tikrieji, nesuŽi- 
nūs žmogaus palinkimai arba

’■ i •&
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dar tas ir kainuoja ne vieno mai—dvasiniai jo asmens vidujiniai 
daugiau gerti,, tuomet nosis nierio gyvybę. Kapitalistai tą -----
pamėlynuos. viską pamiršta, apie tai mums

^Kitas vėl pdsigarsino, kad jokių žinių nesuteikia, bet už- 
už; atsiųstą dolerį nusiųs tokį harbirtinkai turėtu nepa- 
įrankį, kurio .pagelba galima miršti. v Vargo Vaikąs, 
butš visą amžių apsieiti be ra-  . . .. . ■ ; ; y :

Dairiai pyW^to\ i^-ade^as rąbdasHdunįįį; k taįnsta, jau
.'.l^vienaįn e^^fŪŠtantiSr.$ft$asQ sbpty-
_ i&,lį.; ‘Kuomet ^viltieji a:p- niąsdėšĮihts’ trečia. T
-Rųidė ‘‘išradėją”^’pčnrijhiJląifek^s* paklM^o J vieši

prieštaravimai bei siekimai, 
kurių jis budėdamas nei > pats .AlL 
nesupranta arba* negali pas > (ei. - * 
sąve paštebėti- Pastaraisiais *47b 
laikais mokslininkai; vadinanti { 
psycho-ah’adytikai,. sulig sapmį/H <>£.* 
sprendžia! apie* žmogaus i/ne- au-nt 
drąsąp jo dvasinius nepasiten-' r 
kirtimus ir tt. in tuom vadw>u ! 

Šiš jo darnieji stengiąs Mvest
pajdftnfo J viešumon, nį įžmpgauą gyvenimą: j rtor-j 

ne| jtvtana šeimininkių^ nkųri m'ales (vęžes. j iTątąirįcąttais ięj 
^ąyd tcįliį rmmergįarbfat is Žų- pasiseką. Bet(tątąį,.gąJi pądąr <78^. 
WlHfcr taįpjp|fipie, r^tĮ tiktai moksįingi psyęhplb-,
policijai sakydama, kad ją la- gairihedikai, kuriems ir tai nęf.j . 
bai įžeidė Ll i pavadindamas visuomet; pavyksta.'> Kad . ",
“durne.” jį | dieyą: jtąip ypatingąj?|r ,vaizr

Galima būtųK/tūkstančius džiai susapnavote, kąd/net i:, 
visokių pavyzdžių nurodyti, jums “širdį suspaudę,” tai buą r .^ . 
kaip įvairūs apgavikai naudo- pasekmė jūsų religinio išaūk-

Kapitalistai tą 
viską pamiršta, apie tai mumsVisa, tai matant, širdį apima 

vidujinis ir ligi ašarų gilus su
sijaudinimas. čia pažįstu, 
brangieji, mūsų uolų pamaldu
mą priė ŠV. Mėrgeles; JjiečdVos

. Karalienės; ■ jn ngoši|d^įai juo
5 stebiuosi j pažįstu ir Met ne
moku pakankamai išgirti jūsų

,. tikėjimą, kurie šios maloniau
sios* iškibnę^ ppga ^n<)L'itb ;paį 
sinaudoti, kad pareikšti šv. 
Tėvui Pijui XI pagarbos jaus
mus, kuriuos yra taip gyvai iš
reiškęs Garbingiausiasis Arki- 
vyskūpas Metropolitas, prie-

, lankiausiai prakalbėdamas į 
manė, nuolankų ir nevertą šv. “%. * x . _v. <’ veisiasi žuvys įvairių rusių ir

bile gąspadinė galt užsiaugin-
ti žūvų -į trumpą laiką papras- jasi lengvatikiais, bet u^ten- Įėjimo iš mažens; nors jūs, ir

"i-nrrto ovha noT m £> 11 ri-ir- l.A ’’

, lankiausiai prakalbėdamas

Tėvo' čionai prisiųstą tarną; 
aš čia tą tikėjimą pažįstu, ku
rį jūsų tauta tarp tiek vargų 
ir pavojų nuo^abįU, ipatvarku- 
mu ■ ir dvasiOsfiilitu'mū išpaži
no ir gyhusi bepaliovė, palik
dama vienybėje su šv. Sęstu, 
šiuo nuolatiniu į amžinąjį gy
venimą trykštančiu vandens 
šaltiniu, šia Dievo įkurta tvir- 
tdve, kurioje, • kaip * kokiame 
gimtajame name; yra' nuolati
nis saugumas ir rami tvarka.

Juk ir pats šviesiausiasis 
jūsų Valstybės Prezidentas 
garbingais ir iškilmingais žo
džiais užtikrino, kad augšoiaib- 
Sio j į naujosios ^lAętuyo^ ga^rVe, 
jį g ėridiihiįi ji'- Ijdsi ' jia'ži b ik, lai*1

IMM

Vargo Vaikas.
šaĮją, ir rašomosios plunksnos. 
Dariai .'pyW^j 
kiį' ‘ ‘ 
pa1 
sk/.; ■
tai fiįpastaroji nerado sprasįką!- 
tin 6 tokiame j o d arpe; į | j

įBėt štai Oklahbfooą valstįjpj 
viėįias mokytojų paskelbė, net 
kėl uosle laikraščiuose, 
ilgti metų tyrinėjimo jis israi- 
" ;. tokius miltelius, iš kurių

bile gąspadinė gali užsiaugin-

.•5 V V

tatąę p,uode arba net maudy- i.„ __
nšje. ^Jž miltelius reikalavo 'džiau.
dVięjų ; dolerių.
viena ir kiekvienas.galėjo su- šius dalykus žiūrėti rimčiau, moję pas jus dar glūdi įpum- 
prašti, kad Čia negalimas Reikia saugotis visokių išra- puoti bažnytiniai mohąį. Kad 
daiktas, vienok pas jį pradė-' dėjų, visokių stebuklingų dak- jūs galėtumėte dvasiniai 
jo plaukti užsakymai ant įvai- tarų, kurie plačiai garsinasi liuosuot nuo to negerumo, pa-

ka ir Šių, kūrinos, jau niiro- stengėtės nusikratyt religinių 
Todėl nereikia būti pasakų ir stebuklų, tačiąūs '

Rodosi, kiek- lengvatikiais, teikia į pana-jums iki šiol nepavyko; gilu-

riąjrūšių žuvų ir į trumpą ląi- 
ką; jį užveisė ' laiškais su’ $ni- 
gaįs? Mokytojas buvo sąži
ningas ir jis,- gaudamas. Ibįš- 
kuLj grąžindavo pinigus .pR“ 
dėąįmaš.sekančio tūrinio.ląfš- 
kuijįi: • r-*/.:?:;-
/‘Tokiu miltelių nęgMk būti., 

tan tik norėjosi >. Wžino<iį 
Klek ^Jungtinėse ' «• įkištifoše

Mokytojas buvo sąži- 
_J1_____^1 J . ‘

pinigus .pri
šokančio tūrinio laiš-

\

Mi' «
>*»

l L,
F 
f

m eit'i

laikraščiuose ir nuo kurių daž- tarįame perskaityt knygą 
naį }Ąe liuosi ir darbinipkiški “Pasaulio Stebūklai,” kurią 
laikraščiai.- .Teisingi dakta- galite iižsisakyt iš “Laisvės” 
•rai nesigaifeina stebūklingais, ądministracijos ir kurią per- 
bet tik įpąsigątsina sąvo adre- Skaičiui pas jus neliks jokių 
Šus ir JigQ4ią;priėjhimo yalan- abejonių tokiais klausimas, 
das.V Kurie labai plačiai rėk- kaip dievai, sielą- (dūšiai ir ' ' 
ląpauoįajsi, tia gydo, nėr ligas, tt . Ta kūygk padės-jums iš-* 
bet‘.kisėrihiš; ■* h ^idh-bt mokslinę, r&Snftią,

lVą ‘pašautežiūra. • f I» f i »U

.... V I I 1111." i ..įĮ, ,| Hįį*, , n ,
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kad pasiuntęs rankraštį Tams- verčia pąrius mokėti

A

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

Angliakaris.

IŠ 18,000 ŽODŽIO

Automobilio Mokykla SU

ar

t

Krautuve atdara nuo 8 v. ryto iki S v. vakaro
>

1» GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y

Telephone, Greenpoint 2372
Vargšės mūsų šeimininkės, 

dažniausia nesužiniai su- 
iarko ir pagadina natūralinį 

ir paskui dėlto tenka 
ntėri ir joms pačioms ir jų

SKAITYKIT IR PLĄTIN 
KIT “LAISVĘ”

LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 
ir 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Tel. Lackawanna 218®

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

išgadink Gamtinio Maisto!

PLYMOUTH, PA.

i

palaikyti puode uždengus, 
puikiai pavaduoja mėsą. O 
da kiaušiniai, sūris, riešu- 
stambioji čielo grūdo duo- 

Tai irgi atstoja mėsiškus

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y. 
A< M. BALCHUNAS, Savininkai Telephone Stagg 0588

tai dėlto tik

Tešlos vai- Gerbiamieji'—
Giliai ačiuoju už suteiktą vie 

mano atsakymui

Į $$yčia, Rugšeja 7 d., 1928 .<
-

DARBININKŲ SVEIKATA '
Rašo Dr. J. J. KAŠK1AUČ1US 

341 Walnut Street, Newark, N. J

LieiMtrn?. •Sl*

Puslapis Trečias

lokalo viršininkai’pasakė, ;kad 
jeigu nenorite su tuo sutikti, 
tai kompanija kasyklą uždarys 
ii bus atliktas kriukis.

Dabar jau ir kitų kasyklų

(Tąsa)
Bandykite dažniau vartoti ža

lių žirnių, pupų, šabelbonų, lę
šiukų bei lyšių, didžiųjų žirnių 
ir pupų, pjaustytų ropių, ridi
kų, grieščių, morkų, saldžiųjų 
btŽMų. Visa tai galima pavir
ti 10 minučių ir paskui kita 
tiek 
Tai 
kur 
tai, 
na?
valgius.

Bet virinti jokio niaisto ilgai 
nevirink. Kuo ilgiau valgį vi- 
riftisi, tuo labiau jį sugadinsi, 
tuo “negyvesnis” jis liks. Iš- los blynai, 
mesk iš galvos tą nesąmonę, tešlos
būk žalias maistas arba pusiau 
virtas maistas yra pavojingas 
sveikatai. Daug pavojingesnis 
yra negyvas maistas, toks, kur 
greit genda, greit pūva. Jis 
tau visą organizmą užteršia pu
venomis.

'Atmink apie tą negyvą mais
tą. Jis tau daug žalos prida
ro. Jis tau pirma laiko atima 
jėgas ir jauną Energiją. Jis 
sugadina šį arba tą painioje ta
vo organizmo mašinerijoje. Tie
sa^ Žmogaus mašinerija yra ste
bėtinai lankstus daiktas ir ji 
įstengia prisitaikyti prie aplin
kybių, taigi ir prie maisto.trū
kumų. Tačiau tatai neapseina 
be negerų pasekmių. Gamta 
yra pakanti ir atleidi, daug jo
je yra pakantos. Ji tuojau ne
baudžia, ji dovanoja daug pa
klaidų, bet užmiršti vistik ji ne
užmiršta. Tos paklaidos anks
čiau ar vėliau atsišaukia. Va
dinas, jei tu kartais patenkini 
savo išgverusį apetitą negyvu 
rrraistu, tai tu nuo to visas ne
numirsi, bet kas nors tavo or- 
glnizme vistik nukentės ir pas
kui tu tai atjausi.; ,
ar . , ....

Negyva, denatūruoto, paga
dinto maisto yra perdaug vi
sur. Tokiu netikusiu maistu 
yra netik virta bei kepta mėsa, 
netik kokie mėsiški konservai 
ar dešrapalaikės. Kur gi virti
niai, konfitūrai, marmeladai, 
kisieliai, drebučiai, košelienos ir 
kitokie konservai? Jie virti- 
pervirti, net po dideliu garo 
slėgimu. Tdks virinimas, tiesa, 
užmuša kokias bakterijas, bet 
tuo patim kartu jis užmuša ir 
daugybę esmingų maisto dės
nių. '

» Prisimena man mano žalios 
vaikystės laikai. Motutė visa 
ž* atsidėjus gerai ir ilgai vi
rindavo, kad liktų geras valgy
mas. Žaliena, kokie vaisiai, la
pai tai jai tik žolė, tik prieval- 
gi< seilei nuvaryti. Jame so- 
tė? girdi, nėra. Ot kas kita 
kokie sklandūs virtieniai, bul- 
bienė košė, kruopos, parpeliai, 
blynai, ragaišiai ir kitokie teš
los padarai. Nedyvai, kad toks 
“sotus’ V virintas, spirgintas 
maistas sūriai atseina naba
gams jo vartotojams, rūkščiai 
jis jiems atsirūgsta.

Taip maistą 'gaminti sugebi 
da ir šių dienų motutes. Jos' 

p vis da tebeprotauja: “kuo dau
giau ką darysi maistui, tuo ge
resnis jis bus.” Na tai gi jos' 
ir daro. Jos lupa, maišo, pla-

Kas ypač pažymėtina,w tai tas, 
kad mūsų kasdieniniame mais
te perdldeię viršenybę užima 
miltiniai valgiai, skrobylai, 
abelnai angliavandžiai—ir vis 
dažniausia denatūruoti, paga
dinti. Tik pažiūrėkit, kiek įvai
rių, būk tai skirtingų “patro- 
vų” gaunama vis iš tos pačios 
angliavandžių medžiagos—iš
baltų pitliuotų miltų ir nuvaly
to, iškošto cukraus, 
giai! Ir kiek jų visur pilna.1 
IŠ. pažiūros atrodo skirtingi, tą “Laisvėj 
kiek skirtingo esti ir skonio ir Bet kad kitas raštas vėliaus til- 
kVapsnio, bet savo esmėje visi po “Vienybėj 
jie vienodi, visi jie tešla ir teš
la:' tešlos ’ duoba, tešlos pyra
gaičiai didesni ir mažesni, kieti 
ir minkšti, tešlos džioviriiai, teš
los ragaišiai, tešlos bapkos, teš
los tortai, tešlos paštetai, teš- 

tešlos šaltanosiai, 
i virtieniai, tešlos pono 

kleckai, tešlos laksimai, tešlos 
makaronai ir tešlos da. visokiais 
kokiais vardais pavadinti virtu
vės bei keptuvės padarai. Vis 
jums tešla ir tešla! Net aky
se marga! Net pilvą pučia, 
net kartėlis bei rėmuo paskui 
ėda! Nedyvai, kad tokių teš
luotų gardėsių prisivalgę, n?ū- 
siškiai civilizuoti žmoneliai pa
tys tešlą primena: minkšti, 
liauni, aptukę, apsmukę, apniu
kę..'.

Miltai, matot, yra sausas 
daiktas, išsunktas, iškoštas, be 
vitaminų, be mineralų, be sul
tingų augmeninių syvų. O mes 
esame sultingos mašinos. Kaip 
ir pati bendra mūs motina že
melė, taip ir 
sultingi: net 
ketvirtadaliai 
vis skysčiai, 
valgyt apsčiai 
Tai gamtiška,

Sugadinti, visaip sucivilizuo- 
ti, išromyti valgiai gamina pra
stesnę* blogesnės rūšieš proto
plazmą žmogaus kūne. Audi
niai pasidaro prastesni, žmogui 
sveikata eina menkyn ir pirma 
laiko užklumpa senatvė it mir
tis. Metais dar jaunas tebe
būdamas žmogus tampa ištižęs, 
išpurtęs, nusilpęs. Dažnai to
kiam ankstyvai sukietėja ir pa
sidaro trapios arterijos. Trū- 
ko kuri gysliui :ė smegenų plė
vėse—ir žmogų stabo liga išti
ko. Paralyžius! Kančios, pirm- 
laikinė mirtis.

Kitaip su gamtiniais, gyvais, 
gyvybe virbi nčiais valgiais. 
Natūralinis maistas teikia 
mums gaivumo,, lankstumo, tęs- 
lumo, lengvumo. Tai atatinka
mas gyvas kuras mūsų gyvai 
mašinerijai. Nuo tokio maisto 
ir kraujas esti gaivus, šarmuo- 
tas, alkalihis. O nuo civilizuo
to maisto kraujas užsiteršia, 
pasigadina. Kai bet kas genda, 
tai paprastai surūgsta. Surūg
sta ir pagadintas kraujas: su
mažėja jame šarmuotumo bei al-

na—vis tik tam, kad gardžiau 
būtų, kad sočiau būtų, kad il
giau maistas riogsotų pilve. Jos 
luga agurkus ir meta laukan su 
lupynomis jų potašių. Jos lu-1. 
pa obuolius ir su lupynomis iš
meta daug vitaminų, mineralų 
bei jų rūkščių. Jos lupa ir 
maigo bulves, nes bulvienė tyrė i 
sklandžiau esanti nuryti, o kad . 
tokia tyrė yra nebetikęs, išro- 

‘as valgis, be vitaminų, be 
lų, ir kad jis labai ga

lina vidurius, tai kas joms gaL

mes esame labai 
daugiau, ne trys 
mūsų kūno, yra 

Vadinas, reikia 
sultingų daiktų, 

tai sveika.

kalįnumo laipsnis. , Tada, jau 
bėjįja, tikra bėda! Nelemtas, tąs 
civilizuotas maistas. Tie nubai
dyti pitliuoti miltai ir visi to
kių miltų negyvi gaminiai, • tas, 

[nubaidytas, nušlifuotas cukrus; bosai rengiasi tą patį padary- 
numalti, nušlifuoti ryžiai; tos 
“užprovytoskonservuotos deš- 
raitės, skylandžiai, “karšti šu
nyčiai” ir kiti mėsutės pada
rai ; tie keminiai gėralai, 
rinuoti, rauginti, konservuoti 
skanskoniai.

(Bus daugiau)

LAIŠKAS “LAISVĖS” 
REDAKCIJAI

ti, kaip No. 11 padarė.
Bet gal bus žingeiclu žino

ti, kas randasi to lokalo vir
šininkais? Trys yra lietuviai. 
Vice-pirmininkas A. Sujota, 
tikras fašistas, kuris buvo iš
rinktas į SLA. šeini?} Baltimo- 
rėje nuo vietos 6 kuopos; M. 
Raginskas, SLA. Pi id. Tarybos 
narys, kuris mūsų lokale yra 
finansų sekretorium, ir Jurgis. 
Rimavičius lokalo iždininkas.^ 
Kiti viršininkai svetimtaučiai. 
Jie visi bendrai. gina Lewiso 
maginą. • i / :

. Visoj ąpielink.ej didžiuma 
lokalų j jau nemoka Lewiso 
mašinai :asesmentų, bet mūsų 
lokalo j viršininkai prievarta

i. Didžiu
ma ! narių priešinasi, ir ases- 
meritų mokėjimui. , i /

i Dabar jau nariai skaitlinę 
giau lankosi į susirinkimus irj 
suprantama, priešinsis tokiems j 

' - ■ . O
kuomet ateis viršininkų rinki
mai, tai žinos už ką 'balsuoti.

Dabar anglių kasyklose pra
deda kiek geriau dirbti, bet 
uždarbiai labai menki. Vąr- 
giai kas tikės, kad išbuvus po 
žeme dešimtį valandų galima 
uždirbti du ar tris dolerius į1 
dieną, o kai katrą dieną ir; 
dolerinės užtenka. Tai gryna 
teisybė.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

toms liepos 21 d., pirkau nuo 
standų ‘/Laisvę’’ kiekvieną die
ną iki liepos 31 d. Neradęs 
iki tos dienos patalpinto mano 
rašto, buvau linkęs manyti, kad 
vietos mano pasiaiškinimui ne-! viršininkų pasielgimams, 
duosite,, del ko rugsėjo 1 d. 
(gal rugpjūčio 1 d.—Red.) ra
šiau Tamstom laiškutį, pridėda
mas 2c. krasos ženklelį grąži
nimui rankraščio.

Su pabaiga liepos mėnesio, iš 
priežasties nepatogumo Tamstų 
gerb. laikraščio neteko daugiau 
gauti ir jį skaityti, kas ir pri
vedė mane apsilenkti su tuo 
“Laisvės” numeriu, kuriame 
tilpo mano atsakymas. Nesu
radęs mano rankraščio dienraš- 
tyj bėgyje dešimts dienų laiko 
ir negavus atsako į mano laiš
ką, buvau kaip 
siųsti atsakymą

ir priverstas 
“Vienybei”. 

Mano’ kaltė, kad nesistengiau 
gauti tolesnių numerių Tamstų 
gerb. dienraščio, kuom būtų' iš
vengta nereikalingų rašinėjimų 
ii- nesusipratimo. Taigi kad... 
“Laisvė” netalpino atsakymo ir 
net neturėjo mandagumo rank
raštį grąžinti”.... atsiimu ir 
“Laisvės” Redakcijės giliai at
siprašau. ' *

Prie užbaigos turiu pridurti, 
kad šiuo 'laišku užbaigiu toles
nį rašinėjimą duėtu klausimų, 
nes* man rūpi ne ginčai, bet 
kaip greičiausiai atsigriebti1 ir 
atsilyginti žmonėm, taip kad 
ir “Mūrininko Sūnus” pasaky
tų: “ištikrųjų jisai yra žmo
gus”.

Su gilia pagarba;
Z. Jankauskas 

Philadelphia, Pa.
8-24-28. '

šioj apielinkėj vargiai nors 
vienoj kasykloj taip darbinin
kai išnaudojami, kaip No. 11, 
kuri randasi kontrolėje 1174 
lokalo. Mat, šio lokalo visi 
viršininkai yra Lewiso mašinos 
palaikytojai, tai susitarę su 
kasyklų bosais privertė darbi
ninkus po žeme išbūti po 10 
valandų, kuomet unijos tai
syklės leidžia tik aštuonias va
landas išbūti. Visi eiliniai na
riai tam priešingi, bet unijos

rr-r

Kas su Angpll Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. AS parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik, reikalinga dėl šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00—rpilnos šermenys.

: Ateikite ir persitikrinkite, tai ‘ ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga- 
pėdinti. . .

o.

W

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius

i NOTARY PUBLIC
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. * 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIK NEVI 
CIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt* 
ki 9 vak Ned nuo 11 r. iki 1 v
NEW YORK A (JTO SCHOOi 
228—2nd Ave., cor 14th Si.. N Y

$1,000 TIK U2 60 CENh
Atsiųsk 60 centą, tai gausi visoks 

t tebūk lingu žolių vertės tūkstanči 
iolerių. Ką tap tūkstanti# lok r 
žmogui reiškia, jeigu Jia yra apin 
<as kokios nors ligos bei vidurių 
/ėdimo? Toks žmogus-yra susi r h 
<ęs nelinksma^ Ir įvairių nesmag* 
ou apimtas Jeigu tokiam žnioy 
r auksinį kalną parodytum, tai ir 
talonesnė būtų sveikata, negu 

<ukso kalnas. Taigi, jeigu jauti* 
esąs apimtu kokių nors nesmagun>v 
ai greit 1 reikalauk mūsą vaistžnii 
«uo bile vienos žemiau pažymėtu > 
zn ir atgauk savo sveikatą

Vaistžoles yra nuo sekančių hg,. 
vidurių užkietėjimo, skilvio nema; 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir peči 
skaudėjimo, patrūkimo, dusui 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo o 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki; 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, t 

kitų ligų Atsiųsk 60c tai gan 
*aistžolTų, kurios jums sugrąž- 
>eikatą, panaikins minėta* ligas 

. Jeigu kenti., nervų suirimą, galv- 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus 
mūsų gausius vaistus, taip vadina; 
mus “N.eryu Preparatas.*’ Nervų I 
ga yra labai blogas dalykas, bet mC 
nų Nervų Preparatas užbėga tai] b 
gal kelią ir spteikią žmogui ramumą

Atsiųsk mums ;10c, o ■ gausi mūsi^ 
žolių ir knygų katalogą Reikaling 
mūsų žolių pardavinėtojai visuo«« 
miestuose.

M. ZUKAITIS
■ 2B Gillet St., Spencerport. N. 1

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

geriausias pagelbėtoj as. 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

“LAISVE”
4ft Ten Eyck St.. Brooklyn

CASTON ROPSEVICH

i tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o • gausite ; tikrai profešlpnalę

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda, lekcijas ant smųi- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū-

ipnalę 
pągelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

i 3120 Chatham Street ■ , 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
' 1218 So. lOtb St., Camden, !N. J. ■
----- :—.—i------ 1----- .----- 1 i ,

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nejusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamo®

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4tb Avė. ir Irving Pino.

Valandos: J ii ryto iki 8 vakaro.
Nedaliomis: 9 iki 4 po vietą. I -

c a rstnkt rfcs 
LAlGttJE”. ‘

Po Gaisrui Išpardavimas
/ Fornišiu

FIRE SAL
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

■ ■ < t ! , • i ■ > j >

Žinokite, jog tą proga tik trumpam laikui.

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

Neatidėliojami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga,

MACYS BROS. FURNITURE CO



A

PHILADELPHIA, PA

Vardas ir pavarde <

Antrašas

Užsiėmimas

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y. v

Turiu daugybę namų> fatmų ir 
biznių ant pardavimo« ir mainy
mo,- kurių -čia negalima suminėti.

Visais reikalais galirna kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU, ARBA 
PER TELEFONĄ. '

Užlaikau taipgi 
LAtVAKORčIŲ PARDAVIMO 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Jeigu turite ' pinigų, kuriuos ga!6- '■ 
tumėte paskolinti, gaudami gerą ; 
nuošimtį ant pirmų arba anį.rų 7 
morgičių, praneškite man.

miestuose taip dėkavoja už gerą 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs di 
gai, savo mie

palaukite viršuj paminėtais 
garų: Restauracijose, Užei 

_ Parkerius, Kliubuose ir Ito 
Defe. Mės visur^prlsiųnČiam ir ap 
•kam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Ikysit it dŽiaugsitŠs,

*

a—ibbcwii <■; WATERBURY, CONN.*

į

VIENA, Austrija.— Kan-

šistinis Austrijos diktato-

CLEVELAND, OHIO

Tel. Jefferson 10091 ~

Pustapedžių Juozas.ti.

BALTIMORE, MD

1023 MT. VERNON ST

Br.

Sam Smaulis

• t

t

A. Schommer 
Bror Akuson L

Dick Dooriah
John Seigard

Apsaugos Austrijos Fašistų 
Demonstraciją

Barbernė iy Poolrilmis,. vienintele 
tokia Įstaiga didžioj, lietuviais ap- 

. gyventoj, vietoj, Bostono priemies
tyje. Kreipkitts tuojau. Parsi
duoda pigiai.

RANDOLPH . .
Septynių kambarių stuba su visu 
forničium ir šeši akeriai žemes.

Kaina $4,000.

įvyko pikni- 
kuopos. žmo- 
200. Taipgi

visos mokyklos neužbaig- 
taisyti, dar prie jų reTke- 
pridėti $140,000.

Lietuviškas Skaptukas.

J. VARNELIS

Puslapis Ketvirtas
1 WWW*—■—

Lietuvaitė
I FOtOGRAFISTE
Fotografuoju; Didinu ir Numalia- 

voju < Visokiom Spalvom 
Paveikslus •

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
, yttedeliomis nuo 9:80 ryte iki 

K po pietą

Margarieta Valinčiua
Room 82 Weitzeneorn Bld'g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS @
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS $

43 Cakt 125th St., New York City

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis narna* su 
visais įtaisymais. Kaina $10,5001
Dviejų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, 7 kambariai, del vie
nos šeimynos ir 8 kambariai del 
kitos šeimynos, 22,527 pėdos že
mės. Kaina $9,500.

MEDFORD >
Dviejų šeimynų kampinis namas 
su naujausios mados įtaisymais, 
5-5-2 kambariai. Kaina $7,800.

Ti’ijų šeimynų medinis namas, visi 
įtaisymai, puikioj vietoj, ant E. 

. 7th St. ' Kaina $12,000.
Trijų |eimynų medinis namas, 3- 
4-4 kambariai, geroj vietoj. Kai
na $3,700.
Hardware krautuvė, South Bosto
ne ant Btoadway, geras biznis, iš
dirbtas per daugelį metų. Parsi
duoda pigiai.

Aj i Wns 3,2 w"
, ; J ; . Į 1 1 ' Tel.: Šouth Ėoston 1662—1373

1 .-.4 j. --------------------------------- .1 '■ ■' U
RjĘĄtįjgSTATE '

, l ANT PARDAVIMO ;
•.» J: .^.'BOSTONE 1
Trijų šeimyptj; medinis ’namĖs, 4- 
4-4 kambariai^ ■ gesas, ėlektia,

< skalbynėEj, < W. 6th Štreeto, 
tarpe D ir JhSts., viskas iš naujo 
atnhujinta iš;1 vidaus ir iš lauko.

j ; Kafoa $4,800. .. >

Tolesnis Pranešimas Apie 
Darbininkų Partijos Rinki- 
► * mų Vajaus Fondą

šhligrečiai su Darbininkų 
(Komunistų) Partijos vajum 
už įdėjimą savo kandidatų į 
rinkimų sąrašus įvairiose val
stijose, eina ir vajus už suda
rymą vajaus fondo mūsų par
tijai. • >

Reikia rinkimų kampanijai 
literatūros, kalbėtojų, maršrutu,, 
specialių, organizatorių; reikia 
pa^leist, po vis4 Ameriką ži- 
nio$ apie Darbininkų (Komu- 

. įrištų) jPaįrtij^j ir (supažindint 
• , j šios palies darbo piinias su par

tijos programa ir platforma, 
r To gi riepadatysi, jeigu nebus 

> finansinės paramos iš darbi
ninkų pusės. t

Kapitalistinių partijų kandi- 
dątams, demokratų Smithui ir 
republikonų Hooveriui, buržu
aziją deda rinkimų fondus, ku
rie sieks dešimt iki keliolikos
Receipt No.
A201 
A202 
A203 
A204 

’ A205 
A206 
A207 
A208 
A209 
A210 
A211 
A212 
A213 
A214 
A215 
A216 
A217 
A218 
A219 
A220 
A221 .Hindi Library 
A222 j Pete Leodes 
A22Š Jos. Asevieus 
A224 Andy Gąramitus, 
A225 Peter i Wieteneri . 
A226 
A227

. A228 ,Mike Harris
1 A229 Zack Kizer 

A230 Vale Jokela 
,,A231 T. Baronian

32 Joseph V. Bak 
J. Latvala • 
Joseph R. Holland 
Edward R. Cranson 
Kostant Simonaskas 
Naemi Lindgren 
Jack Montana 
Herman Ilvonen 
J- M. A. Spence 
Alex Constantinov 
A. Middleton 
R. E. Page 
District 15 
J. A. Blasutch 
Dan Agalos 
Henry Hendrickson 
John Wussenen 
District 5 
District 5 
J. Gallub 
Slovak Work. Soc. 
G. Gordaneff . 
Frances Franek 
Mrs. Maimi Fri 
Modney Anthony 
Chas. Kulju 
Karol Lak 
Walter L(ion 
Carl A. Wikstrom 
A. Shkeris 
Pontiac S. S. Osato 
Frank Mazal

Louis Lagomarsino 
B. Devyatkin 
G. Shlenko 
Ivan O j ak 
A. Sulkuranto 
Wm. Waisane 
Aleks Ahava 
E. Sopa 
John Kuchta 
Clara Garfinkel 
John Halushchak 
J. Oikkonen 
Margaret Stresow 
John B. Price 
Sharley Sowtas 
Joseph Reiner 
Ben Williams 
Edw. Lawson 
R. I. Kuriloff 
Abe Adler

HM—

į.'

1t«

A234 
A235 
A236 
AŽ87 
A238 
A239 
A240 
A241 
A242 
A243 
A244 
A245 
A246 
A247 
A248 
A249 
A250 
A251 
A252 
A253 
A254 
A255 
A256 
A257 
A258 
A259 
A260 
A261 
A262 
A263
A264* Louis F. Weiss Sr 
A265 J/ Feinzeig ■ ■ - - 
A266 
A267 D. Zamoy^ky 
A2^ " ‘ "
A269 
A270 Alvis Rusicka 
A271 District 2 
A272 District 10

A273
A274
A275
A276 Sub. Dist. 8, Dist. 8
A277 “
A278
A279
A280
A281
A282
IA288
A284
A285
A286

1A287
TA288

289 Xenofon Charahis 
A290l>*. lector M. Johnson 
A291 T.‘Chatmover 
A292 Magnus Farawaag

District 
Section 
A. Heller

10 
4-Dist. 2

Dr. H. M. Richter 
Justin Swartz 
Sue Waks 
John White 
Titto Roso 
0. Matisiner 
F. A. Blomberg 
S. Frieman 
Peter N. Reno 
Joseph Svaboda 
S. Gailas . • 
Alan Gurdly

milionų dolerių. Tie kapitalis
tų politikieriai žada tarnaut sa
vo ponams: fabrikantams, ban
kininkams, stambiesiems prekė- 
j airis, dideliems žemės savinin
kams ir kitiems panašiems biz
nio interesams; todėl tie biznie
riai ir beria šiūpelėmis pinigus 
savo lekajams,! Smithui ir Hoo- 
veriui. .»

Darbininkų (Komun.) Parti
ja niekam kitam netarnauja, 
kaip tik reikalams darbininkų 
ir vargingesnių farmerių. Iš 
jų tik iri tikisi jinai finansinės 
ir moralės paramos šiojė rinki
mų kampanijoje.

Tam skiria’mas aukas siųski
te šiuo adresu:

Workers Party Nat*l Elec
tion Campaign Committee, 43 
East 125 St., New York City, 
Alexander Trachtenberg, Trea
surer.

Apart pirmiau paskelbtų au
kotojų vardų, paskutinėmis die
nomis aukojo dar sekami žmo
nės bei organizacijos:

Rugpjūčio 31 d. įvyko strei
kuojančių mainierių gelbėjimo 
komiteto susirinkimas. Atsto
vų pribuvo apie 40 nuo įvai
rių draugijų bei kuopų. Iš 
valdybos raportų pasirodė, kad 
iždininkas pasiuntęs $90 strei
kuojantiems mainieriams per 
lietuvių skyrių, kuris randasi 
Carnegie, Pa. Surengimo de
batų komisija pranešė, kad 
debatų surengti negalėjo,1 nes 
iš dešiniųjų niekas neapsiėmė 
debatuoti; iš kairiosios pusės 
apsiėmė debatuoti A. Bimba, 
“Laisvės” redaktorius. Kata
likų ir tautininkų sriovių nie
kas neapsiėmė, ypatingai po
nas • Vitaitis, “Tėvynės” re
daktorius, net atsakymo neda
vė. . Komisija pareiškė, kad 
dabar kviesianti debatuoti p. 
St. Gegužį ir jis, komisijos ^su
pratimu, apsiimsiąs debatuoti. 
Bet kai kurie atstovai paste
bėjo, kad vargiai. ir Gegužis 
apsiims, nes ir jis bailys, gali 
tik per spaudą šmeižti sau ne
patinkamus asmenis, bet kuo
met prisieina stoti prieš pub
liką ir apginti tuos savo šmei
žtus, tai akių neparodo,. Ar 
Gegužis sutiks debatuoti, tai 
ateitis parodys.

savininkų nepagavo, jiė spėjo kad jis nesutinkąs ir ftafašy- 
pasprukti. ' ; > '

Rugsėjo 1 d. ant South St. 
blaivybės agentai užklupo juo
duką bedirbant degtinę. Juo
dukas leidosi bėgti, blaivybės 
agentas šovė ir pataikė į pe
čius. Nuvežus į ligoninę ir 
kulką iš pečių išėmus, juodu
kas uždarytas už grotų.

Ant farmoš keli lietuviai bu
vo pasistatę specialį namą, 
kuriame įrengė mūnšaino vi
rimui įtaisus. Pradėjus ten 
darbuotis^ vienas farmerių 
atvažiavo nakčia į tą namą, 
susikrovė visą turtą, o tą na
mą uždegė. Bernas matė, 
kaip tas ūkininkas viską darė, 
bet dabar negalima tą tai
merį! skųsti, kad paskui patys 
gali įklimpti. '

Į čia atvažiavo naujas kuni
gai į lietuvių bažnyčią. Da
bar jau tupėsime du kunigu. 
Per visą laiką davatkos ren
gėsi .naujai atvykusį’ kunigą 
prlipiti iškilmingai.

sląs' šiuo klausimu, bet čia pat' 
jam buvo pastebėta, kadį jis’ 
turi pasiduoti didžiumos narių; 
nutarimui ir neprivalo tą* 

. klausimą kelti. . <
Sekantis kuopos.; susirinki

mas įvyks 26 d. rugsėjo/ šia
me susirinkime kalbės K. Va-1 
laika, kurį susirinkimas pasky7 
rė. .Todėl visi atsilankykite ir 
išgirskite, ką jis pasakys.,

Draugė Simanaūskienė pa
skirta Kalbėti spalių mėnesį, 
draugas Rugienius. Japkjričib 
mėn. . ’ •

Pereitą susirinkimą K. Rt£ 
gieniaus paskaita buvo labai 
įdomi. Jis kalbėjo apie par
lamentarines taisykles> aiškino 
jų svarbą darbininkams ir ra
gino visus pasirūpinti sir jomis 
susipažinti.

Prie kuopos prisirašė A. 
keizūnienė. Atlikta nomina
cijos į centro komitetą;

A.L.D.L.D. 22 Kp. Kor.

Petnyčia, Rugsėjo 7 <

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriėjl’ 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku VF. 
šokį darbą apdraudė^ nuo ucdW; 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi W9*1; 
tomobilius inšjOrinu ir taip toliM* 
Atlieku darbą kuopuikiausial 1* 
teisingiausiai. Meldžiu atsilan|qrt*' 
su viršminėtais reikalais, 0 ti 
si,'kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

K80 Grand St., Brooklyn, N. T»
Telephone: Stagg

.................................. . ...................... I ill ■II...,.■■■■i
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Dont. $1.50, Buttons 25c 1.75
Donation 5.00
Donation 3.00
Donation 1.00
Donation 2.00
Donation 5.00
Donation 1.00
Campaign Stamps 2.00
Donation 3.00
Donation 1.00
Donation 1.00
Donation 5.00
Donation 5.00
Donation 5.00
Donation 5.00
Donation 1.00
Donation 5.00
Donation ' .75
Donation j j 2.00
Platforms • i 1 3.00
Donation 5.00
Platforms 1 1.00
Donation 1.00
Donation 1.00
Donation 2.00
Donation 2.00
Donation 3.00
Donation 1.00
Donation 2.50
Donation 2.00
Donation 1.00
Donation 1.00
Donation 1.00
Donation 5.00
Donation 2.00
Donation ' 4.00
Donation .1.00
Leaflets 2.00
Donation 3.00
Donation 2.00
Donation. 5.00
Donation 5.73
Assessments Stamps 4.20
Campaign Stamps 15.00
Donation 5.00
Donation 25.00
Donation 2.00
Donation 3.35
Donation 1.60
Donation 2.00
Donation 1.00
Donation 1.00
Donation 2.00
Donation 2.00
Donation 5.00
Donation 1.00
Donation ‘ 5.00

, Donation. ... . , . . < 1.00
Donation 5.00

. Donation . 1.00
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Donation 2.00
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Donation $6 12.30
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Donation 50.00
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Rugsėjo 2 d. 
kas ALDLD. 28 
nių buvo apie 
buvo ir trumpa programa. 
Kalbėjo vietinis drg. Visockis 
apie darbininkų vienybę ir jų 
organizavimą į darbininkiškas 
organizacijas. Jisai nurodė, 
kad neorganizuoti darbininkai 
nieko negali geresnio laukti, 
nes geruoju niekas nieko jiems 
neduos. Draugas J. Siurba iš 
Brooklyno kalbėjo apie mai
nierių dabartinę kovą ir jų

■ uniją. . Nurodė, kas ją griau- 
; ua ir kas budavoja. Taipgi 
kalbėjo ir apie abelnus darbi
ninku reikalus. *

LDSA. 12 kuopos piknikas 
įvyks 9 d. rugsėjo, lietuvių 
darže, už Lakewood ežero. Vi
si žinome, kad moterys gerus 
parengimus surengia, ypatin
gai gerus valgius pagamina. 
Taipgi ir šitame piknike bus 
visi atsilankiusieji patenkinti. 
Todėl nepamirškite atsilanky-

Baltimorės būtlegeriams 
pradeda nesisekti. Jeigu jie 
išsisuka iš blaivybės agentų, 
tai kitokios nelaimės pasitai
ko. Ant Chess St. eksploda- 
vo labai didelis bravaras. Ka
tilas buvo toks didelis, kad 
į jį sutilpdavo 750 galionų. 
Eksplozija įvyko '24 d. rug
pjūčio. Eksplodavus katilui, 
užsidegė namas ir' kitus tris 
šalinius apgriovė. Pribuvus 
gaisrininkams ir likvidavus ug
nį, atrasta daug mūnšaino ir 
visokių įtaisų. Viską blaivy
bės agentai konfiskavo, , bet
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A299 
A300 

1A301 
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A305 
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A314 
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A318 
A319 
A320 
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A323 
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A325 , Paul/'Balich
A326 J.^Jarndvich 
A327
A328 Frank; SijHami
A329 * ....
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A331\Q. B. Demiris 
A332 Peter Arvanis

B. Fine
J. E. Wilsbn 
George F. Partridge 
I. Daniels
Tyaeven Yhdistys 
Frank Peterson
D. J.-Stidham 
District 3
Mrs. Gust Makie
E. Okerstrom 
Daniel Czarnecki 
John Panwell 
Gus Daubenick 
Claus Carlsen 
Hans Perkon 
Raudi Hanson 
Joseph KrayewSki

Emilia Hyben 
A. Simonoff 
Stanley Cizonos 
Frank Stuck 
A. Vlask 
George Milos 
Angelo Rossi 
S. H. Silverman 
Frank Roveta 
James Bora 
J. J* Kashkevich 
Axel Gullstrand 
H. L. Žalph 
O. J. Christensen

A. C.\ Barrett

)

Avak’ Shamirian . 
Christ Company

Pereitais metais mūsų mies
te lankė viešąsias pradines mo
kyklas 102,000 vaikų. Į šią| 
skaitlinę neįeina bažnytinių 
mokyklų lankytojai. • šiemet clerius kunigas Šeipel, fa- 
pradės jau lankyti 106,000. __

Mokyklų pataisymui šiemeti ribs’’’’’trečiadienį paskelbė, 
miestas išleido $325,000, bet 
dar 
tos 
šią

kad valdžia apsaugos nuo 
darbininkų fašistų demon- j 
straciją, kuri įvyks spalių 7' 
d. pramoniniam mieste 
Wienerneustadt, neleis dar
bininkams prieš fašistų de
monstraciją surengti savo 
demonstraciją.

INSURANCE 1
--------- —M------ r——r

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA .
KIEKVIENAM) 4 - |

Inšiūrinu < (ir h - ant fišmokesčio, 
(tik įHąss. valstijoj! Automobilius, 
Fornrčius, Namus, Stiklus, Sveika- . 
tą, Gyvastį ir t. p. ‘ '■ i C-

< I 1 I f , J < Į f I 'Į W 
Parūpinu pinigus delei morgičių ; 
ant namų ir farmų Bostone ir jo ■ 
apylinkėse.

Rugpjūčio 22 d. įvyko A.L. 
D.L.D. 22 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė daugiau, ne
gu peręitą susirinkimą. Mat, 
vieniems rūpėjo gauti knygą, 
kiti žingeidavosi. išgirsti drg. 
K. .Rugieniaus paskaitą. Su
sirinkimas buvo tvarkingas ir 
pavyzdingas. Geistina būtų, 
kad visi mūsų susirinkimai bū
tų tokie. Laiku pradėti, grei
tai užbaigti, o paskui galima 
būtų ar tai pakalbėti ar kokia 
paskaitėlę turėti. Iš komiteto 
ir komisijų pranešimų phsiro-; 
dė, kad jau keturius laiškus' 
pasiuntė IV Apskričio sekreto
riui; beV-n atsakymo ] negavo. 
Taipgi buvo pranešta, kad pik
nikas rengiamas su ristyn^- 
mis Nauros farmoj, kuris įvyks 
16 d. rugsėjo, šiam piknikui 
jau darbininkai išrinkti ir jei
gu diena bus graži, tai žmo
nių bus daug. Bet jeigu lytų, 
tai piknikas neįvyks, todėl ir 
publika prašoma nevažiuoti, 
jeigu būtų lietinga diena.

Buvo svarstomas nesusipra
timas tarpe narių. K. Rugie
nius parašė į “Laisvę” savo 
įspūdžius iš Dešimto Apskričio 
konferencijos. Mažeiiskas pa
rašę pastabą, atitaisydamas 
kai kuriuos Rugieniaus išsi
reiškimus. Todėl Rugienius 
reikalavo, kad Maženskas at
šauktų savo tą atitaisymą. Ap- 
svarsčiuš šį klausimą, susirin
kimas _ nutarė jį likviduoti. 

'Nors Rugienius ir pareiškė,

Parduodu Angjis ir Malkas. AN- r 
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Prištatome nė- J 
toliau kaip 12 mailių nuo Bo 
no.

OFISO. VALANDOS:
Nuo 9 vah ryto iki 9 vai, vakaro

i BėU i' Poplar 7641 , .......)r< ...

ADOLFAS F. STANKUSAPDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY-1 
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘn

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” į 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite.' 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyp, N. Y.

ABORIUS 
’ ’ ir 

BALZAMUOTOJ AJ-

DARBININKE STOK Į TIKRĄ KOVĄ
Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
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Leaflets 
Donation 
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Donation 
Leaflets 
Donation 
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Donation 
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5.00 
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1.00 
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10.00
4.P0 
3.00 
1.00 

: - 2.00
1.00 
3.00 .
2.50 1 
1.00 
2.00 
2.00

' 1.00 .
1.00‘ 
3.00

• 13;.00v 
2.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00

I . 1.00
5.00

f 2;00;

5.0b 
4.00 
4.00 
1.00 
2.00

VISIEMS PATINKA
Nota politiška^) ir ekonomiškai* 

klausime lietuvių nuomonės nesutin- 
ktų bet kaslihk NAUJOKŲ CIGARU 
gerumo, tai nėfa partijų nę ginčų 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi; ir labinus Juos myli rūkyi 
ne tik liėtūvUi, bet ir svėtimtaū&ai 
po vardu JONO—JOfiNte CIGARŠ 
po I0e arba PETRO—tai faktas. ? ?*

D r a u g a a • 
Reikauskaa, 214 
Schuylkill Afė, 
Shbnandoah, Pa. 
ūkstančiaiS par 
įtraukia ir sek- 
mingai pardavi* 
asla. Rašo: Jttf 
'abal patinka CV 
gardi .žmonėms 
J. T. Vaitekūnas.

' J. Naujokai 670 N. Main SV 
Brockton, Mass., jau penki metai, b’ 
huolatos į sa/o didele krautuvę ga 
bena. Taip pat J, Balseviče, 61 She 
riden JSt., Wilkes-Barre, Pa., o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn,, Notary Public, ra 
io taip: J. Naujokė, nuo agento nu 
atpirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumietiama labai pa 
tinka.

Daugybė Brooklynė ir Htuost 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs dratl 
gai, savo miestuose pas biznierith 
visūr reikalaukite viršuj paminėtai! 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gosė, pas Barberius, Kliubuose ir Ito 
ruošė. Mes visur^prisiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšds, visdr Amerikoje 
■Kūkysit it dŽiaugsitŠs,

Naujoki; Cigarų Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N, y

j

Už: ;
' 1. Organizavimą Neorganizuotų.

2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
3. ’Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Respublikoj
4. Darbo partiją. ,
5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.

' Prieš: \ <
1. Bedarbę. \
2. Ihdžionkšinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes, ;
4. Persekiojimu juodveidžių ir ateivių.
5. Impe$ąlis£iipius karus.

j ... Stok į Kovos Partiją. \
Stok į Darbininkų (Komunistų). Partiją. •
Blanka Aplikacijos Įstojimui į Darbininkų 

(Komunistų) Partiją ’ \

Išpildyk šią blanką ir pąsiųsk Darbininkų Parti- 
jai, 43 East 125th St, New York City

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už-- 
simokęti įstojimo mokesties; tai pažymėk ir būsi pri» 
Imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arba gausi darbą. •

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties irt 
50 centu narinė mėnesinė duoklė.



NASHUA, N. H,

VYRAMS

Nei Jokio Gerklės Erzinimo
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RUSIŠKA

ČIA

Miestas

Miestas

darbi 
kovo 
darbi

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ R 

NAKTĮ

Vėl nepavyko
SOCIALISTINIAMS 
mušeikoms išrinkti
RŪBSIUVIŲ PINIGUS

nerupi, 
lupk sayo

RUOŠIA RAPORTĄ APIE 
BŪTLEGĖRYSTĘ 
NEW YORKE '?'■

MAJORAS TEISINA SAVO 
VALDŽIĄ

Seredomis 
Ketvergaia 
Pčtnyčiomia 
gubatomia 
Nedaliomis' 
dieną ir oje

PHONE: KKGKNT 1177-0474

< mušeikų 
darbininkų 
Jau antru

Telephone. Stagg 8826 
9Q4f>

BR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas delVisų Ii; 
racijų: Ąkių,' 
Gerkles. l._ 
Gydymo Būdai

127 East 84th Street 
Tarp Park ir

NEW-

'LUCKYį: 
SffllKįi

kad dar 
čia bus Darbinin- 
statoniij kai?d.da
ros šiUip'ratę dar

bininkai atiduos savo baisa.

Pagalinus majoras Walkęi 
prabilo j “Piliečių Unijos”' or
gano “Searchlight” primoti-

VAIKAi
Įleidžiami Utarnipkaife

TELEFONAI» 
---------------- Oregon 51M 

------------------Maia

Mrs. Jerotno Napoleon Bonaparte, vadovaujanti yp'ata New 
Yorko, Palm Beach ir Newporto aukštosios klasės draugiji* 

’ niame gyvenime.

Rugpjūčio 19 d. čia 
renkami piliečių parašai 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partija galėtų statyti 
savo kandidatus • į įvairias 
valdvietes. Parašus rinko or
ganizatorius su dviem vieti
niais draugais ir surinko virš 
600. Kad greičiau tą darbą 
galima būtų atlikti, draugas 
Virbickas nuvežė parašu rin
kikus į Manchester!, nereika
laudamas. . jokio atjyg nir.io. 
Už tai jam reikia ištarti šir
dingą ,ąčiu;.; - ■ t

Reikia pasakyti 
pirmu sylęiu 
kų Parti j oį 
tai, už kūri

Baisiai nebesišeka moteriškų 
drapanų skebinės ; Sigmano- 
Sčhįessingerio v unijos •)'agen
tams a^gaudinėtHdavbinink'ūs. 
Pagelba samdytų \ įpušeikų 
duokles rinkti 
šapose nesiseka 
kartu jie gauna išguiti laukan.

Trečiadienį .Sigmano unijos

GRŪMOJA STREIKU
Net 50 New York o teatrų 

darbininkai žada eiti į strei
ką, jei darbdaviai nepakels 
jiems algų. Sutartis tarpe te
atrų savininkų susivienijimo ir 
darbininkų unljot p’asibaigė 
rugs. 1 d. Užvesta derybos 
delei naujos sutarties; bet prie 
susitarimo neprieinama.

Unija reikalauja, kad de- 
partmentų pirmininkams, kurių 
randasi 3 kiekvienam teatre, 
būtų mokama po $100 savai
tėj, vietoj $75. Jų pagelbi- 
ninkams reikalauja $90 savai
tinės algos, vietoj $65. K

Čia darbininkai labai skun
džiasi, kad sunku gyventi. 
Dirbtuvėse visur įtaisytos nau
jos mašinos, kurios sukasi la
bai ’ greitai. Darbininkas -turi 
ČPėti su mašinos sukimusi. O 
jeigu < <tik nespėja, tuojaus jį 
išveja iš darbo. Netekus dar
bo - vienoj dirbtuvėj, sunku 
gauti kitur. Ir nors darbinin
kai labai dejuoja, vienok nesi
stengia organizuotis, kad pa
gerinti savo būvį. Jie vis lau
kia geresnių laikų, mano, kad 
kada nors susimylės kapitalis
tai ir patys pagerins jų būvį. 
Darbininkai turėtų žinoti ,kad 
jeigu jie patys nesirūpins sa
vo būvio pagerinimu, tai darb
daviai dar labiau juos spaus. 
Todėl reikėtų pagalvoti ir 
apie organizavimąsi į 
ninkiškas- organizacijas 
jančias už pagerinimą 
ninku būvio.

daktarai birželyje 'H®? m. rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai. H

Nacionalio pi’ohibicijos įsta
tymo vykintojo padėjėja po
nią Willebrandt pareiškė,' kad 
New Yorko valdžia palaiko 
būtlegerius ir būtlegerystę. 
Tas kaltinimas nepatiko ma
jorui Walkeriui. Jis tuojaus 
įsakė yisiems policijos virši
ninkams surinkti visus davi
nius apie areštus ir teismus, 
surištus su “rtiūnšainu,” ir raš
tiškai jam perdubti. šiuo ra
portu Walkeris parodysiąs 
'perdaug “išdžiūvusiai” Wille
brand tienei, jog New Yorko 
valdžia yra visai “sausa.” ,

“Toasting” tikrai padaro. tabakui du dalyku—pinna, 
tatai pagerina kvapsni, o antra, prašalina nešvarumus.

nori išėsti denio- 
išgalvoja visokius

^Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kamfrarvs. Didelis, oringas miegojimui kambaYyfc; 
taip,;/patį RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Motrūll Street; tarp Cook ir Debevoise Sts.,

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

U ir oj>e- 
rių,’ Ausų, Nosies 'ir 
Naujausi Diagnozo ii.

82-86, Marcy Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Nelabai senai į čia atsibala- 
dojo kunigas, kuris tuojau už
simanė pralobti. Jis rengia 
visokias pramogas, piknikus ir 
agituoja,, kad parapijonai lan
kytųsi. Nors čia į piknikus, 
rengiamus ant farmų, ne’, j-; o 
mados įžangą daryti, bet ku- 
migužis daro. Parapijon u jau 
pradeda pasipiktinti jo tokiu 
pasielgimu.

Su pramogų rengimu nepa
sitenkina. Jis gaudo lietuvių 
antrašus ir siuntinėja į stubas 
laiškus, kuriuose pripasakoja 
visokių nesąmonių, o užbaigia 
pinigų kaulijimu. Ir kaulija 
nei mažiau, nei daugiau, kaip 
po $50 iš kiekvieno.

Bet ar kunigas, siųsdamas” 
laiškus su reikalavimu po $50 
iš kiekvieno, paklausė juos, 
po kiek jie uždirba ir kiek 
jiems atlieka nuo pragyveni
mo ?

Tokie dalykai jam, kaipo 
“dievo tarnui 
žino tik tiek- 
rapijonus, kiek tik išgali

CVTOA! Laike bedarbės pirties kaina Nupiginta iki E A
E Aliui. Nuo 8 V. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c? J V vCuiŲ

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

.rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU Š 
LINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS S1 

DRUSKINIU VANDENIU
Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

Washington.— Senatorius 
. Borah, sako, kad senatas 

užtvirtins Kelloggo “tai- 
. kos” sutartį, kuri tapo pasi

rašyta Paryžiuj.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas

norite, bet Walke- 
nematyti 

valymo, polici-

Jacksono audinyčios darbi
ninkai gavo po 10 dienų atos
togų. Po atostogų- pradės birb
ti t ant padidinto skaičiaus 
staklių.* Iki atostogų kiekvie
nas darbininkas dirbo ant 32 
staklių, o dabar’ jau turės 
dirbti ant 48 staklių. Su mo- 
keščia dar nežinia kaip bus, 
gal už tą pačią reikės dirbti, 
O gal pridės kokį centą kitą. 
Kadangi darbininkai neorga
nizuoti, tai jiems kitokios išei
ties ir nėra, kaip tik sutikti 
su darbdavių reikalavimais, 
pasipriešinti jiems negali. Jei
gu darbininkai būtų organi
zuoti, tai ir darbdaviai su jais 
tgip nesielgtų. <

/>’ Vienas iš Visų.

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias Kr ui prieinamų 
tainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
♦nnktis prie mane*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

nuo darbininkų išrinkti 
Darbininkai .pasakė, 

jie nieko bendro neturi 
su skebine. unija, kad jie su
siorganizavo naują organizaci
ją, kuriai vadovauja kairysis 
sparnas. Mušeikos tuojaus] 
pradėjo grūmoti spėka. Kaip 
vienas, visi, darbininkai susto
jo ir išdulkino laukan užpuo- 
lėlius. Mušeikų vadas, socia
listas, nubėgo Į policijos stotį 
ir atsivedė policistą, kad tąsi 
padėtų jam išrinkti iš darbi
ninkų duokles. Bet ką gi po- 
licistas darys, kad darbinin
kai griežtai nusistatę prieš 
skebinę socialistų uniją. Mu
šeikos išdūlino laukan nuleidę 
nosis ir nieko nepešę.

Šis atsitikimas svarbus tuo-1 
mi, kad Skwirlskio -dirbtuve 
iki šioliai rėmė SigjTpaiio soči-j 
alištinę uilij'ą. Tie'*", darbiniu-! 
kai; manė, kad ‘ ištiki*ųjų Sig- 
niąn’o gaujai rūpi / darbininkų . 
reikalai. Bet pagalinus jie j 
persitikrino, kad tie lyderiai 
yra darbdavių agentai ir to
dėl nusprendė nuo jų 
tyti sykį ant visados.

etMadinguose pakiliuose as atrandu, kad mano 
mylimasai Lucky Strike yra ir kitų parinktinis

8

*ą žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į graną paguldo. Bet tie, kurie raitoją 

po plačią Ameriką pagarsėjusius •
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už .75 centus už baksą apsiginkluok nuo Savo : 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) .

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

-------------------------------- ^ORDER BLANK:_______ _______________
■ Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, ūi'kurį 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartotu

Vardas -----------------------1___________________________..........

, ..„„.U——.. ■ r». , j- ,j, ,, ■ , iii

AMERICAN 1
AUTO SCHOOL '
“Tai Mokykla su Reputacija."

i n kite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokyt jus valiuoti ir taisyti1 visokių - 
ildirbimų karus į trumpą laikų. Užtikrinta vietos pas mūs Išsimoki* 
nusiems. Būkite savystovfls ir pelnykite didelius pinigus. Jei jftš 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jumt ant naudos žinojimas^, 
kaip operuoti automobilių Turime i savininkų, šoferių, mechanikų, • 
taipgi ir moteriškių klases , 4 »-

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iŠ 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
II Metai Kaip (steigta New York City

\\Toasts y /

mą, kad jis toleruoja valdžios; ėjol Swirlsky and Sons dirb-Į TEATRŲ DARBININKAI 
departmentuose šmugelį ir tuvę 
vagystes. Walkeris tvirtina, duokles 
kad’ valdžioj^ nėra grafterių kad 
ir šmugelninkų, 1 o ' tik blogos 
valios . politikieriai bereikalin
gai triukšmą kelią. Girdi, re- 
publikonai 
kratus ir 
šmugelius. ■

Kaip sau 
ris turi geras akis 
grafto gatvių 
jos ir sveikatos departmentuo

JUOZAS KAVALIAUSKAS i 
d 1^, LIETUVIS GRABORlUS

IR BALZAMUOTOJA8

Ant 18 d. rugpjūčio čia bu
vo jaukiamas masinis mitin
gas, kuriame turėjo kalbėti 
žymus streikų vadas Weisbor- 
das. Vakare, 17 d. rugpjūčio, 
vaikai su lapeliais pasirodė 
prie audinyčių ir pradėjo da
linti darbininkams. Bosai nu
sigando, tuojaus pašaukė poli
ciją, kuri ir nuvaikė vaikus. 
Bet šaukiamo mitingo lapeliai 
buvo dalinami visur ir po stu- 
bas nešiojami. Buvo tikėtasi 
turėti daug publikos, bet ant 
rytojaus smarkiai lijo, tai ir 
prakalbos neįvyko.

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedėliąis 
Utarnkucal

It’s toasted.
Nei Jokio Ko&ul 

*■■■■ ■ i— n i.. . ■Iin—f tKcmwaawaww"

-C---va

NAUJAUSIOS MADOS
* I 4 • 1 ’PIRTIS TURKIŠKA

Bell___
Keyston

Naujoviškiausia To» Rūšie* Įstaiga Brooklyne 

MOTERIMS -
Panedėhais dieną

ir naktį
Utarninkais iki 12

naktie?
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j LITERATŪROS DRAUGIJOS 
NARIAI, NEUŽMIRŠKITE!

Puslapis šeštas Petnyčia, Rugsėjo 7 d719:

VIETOS ŽINIOS ;
AR LAUKIATE?

jau oras atvėso ir kaip tik 
gerai pasivaikščioti po girią. 
Kada buvo šilta, mes visi skun
dėmės, kad nesmag.u būti gi
rioj. Bet kada pradeda lapai 
kristi nuo medžių ir, vėjelis 
malonus pučia iš visų pusių, 
tai tik ir laikas būti laukuose.

Įsitėmykite, 9 d. rugsėjo A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos pirmoji 
kuopa rengia puikų išvažiavi
mą. , Girdėjau komisijos . na
rius įkalbant apie { programą.- 
Jie žino, kad kada vėsu, tai 
žmonės geriau mylėtų girdėti 
geras prakalbas. Tat jie pa
kvietė drg*. Mizarą,- kuris ne
senai sugrįžo iš Argentinos. 
Jis. kalbęs apie Rietuvių, gyve
nimą Pietų Amerikoj. O drg. 
Bimba aiškins darbininkams, 
kokia yra šiandien padėtis 
šioj šalyj.

Yra pakviesti Aido ir Ly
ros- chorai, kurie sudainuos 
keletą ; dainelių, o dubeltavas 
kvartetas Ufa pasižadėjo pa
rodyti savo spėkas.

Nepamirškite ateiti į Forest 
Parką anksti, kad dieną gerai 
išnaudotumėte.

Pasimatysime sekmadienį, 
9 rugsėjo, 10 vai. ryte, Forest 
Parke.

Pirmos Kp. Nare.

DARBIEČIŲ VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

Pirmadienį, rugsėjo 10 d., 
8 vaL vakare, įvyks svarbus 
regu Haris susirinkimas Darbi
ninkų Partijos Brooklyno 6-tos 
Sekcijos narių. : Visi nariai 
privalo dalyvauti šiame susi
rinkime. Turime > daug svar
bių klausimų apkalbėti.

A. Bimba,
, i >, ( Sekeyos Org.

PERSIPJOVĖ GERKLE IR 
PASKUI IŠŠOKO .PER 
LANGĄ , •, { { . .

, r ■ ' -------- —-• , ,
Sofia Lieibermanienė aplan

kė savo draugę Sadie Rosen- 
fęldienę, 261 Buffalo Ave., 
Brooklyne, ir atrodė visai ra
mi. Bet valandėlę pasiviešė
jus, pasiėmė peilį, persipjovė 
gerklę ir iššoko per langą nuo 
ketvirto augšto. Kuo net pri
buvo ambulansas, moteriškė 
jau buvo mirus. ,

SUŽEISTA SEPTYNI 
AUTOMOBILIŲ NELAIMĖJ

Trečiadienį susikūlė priva- 
t iškas automobilius su “tekse” 
ant kampo Ralph Ave. ir Hal
sey St., Brooklyne. Pasekmės: 
septyni žmonės sužeista.

6;30

“DAILY WORKERIO”
PLATINTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

1 , .................—

? šiandien, rugsėjo 7 d
Vai. vakare, įvyks labai svar
bus susirinkimas visų Didžio
jo New Yorko “Daily Worke- 
rio”iagentų (platintojų). Visi 
agentai būtinai dalyvaukite, 
Vieta: Workers Center, 26-28 
Union Square, New (Yorke., . ,

V J Į t - - I I r .1

VtL REAKCIONIERIAMS 
SAPNUOJASI “MASKVOS 
AUKSAS“

j----------------------------------- i

• New Yorko miesto darbo u-, 
nijų .centraHnės tarybos pre
zidentas Ryan savo prakalboj 
sušilęs tvirtino, kad Rusijos 
bolševikai vagonus aukso ga- 

tbeną Amerikon ir dovanoją 
/ Amerikos komunistams. Gir

di, tik į vieną New Yofko 
rtiiestą atgabenta A  •• • •“Maskvos aukso,” 
riauti darbininkus 
nizmo.
-• Tuo tarpu New

$200,000 
kad užka- 
del komu-

' Yorko ko
munistai taip “turtingi,” kad 
neturi iš ko užmokėti už iška
bas su ,savp kandidatų vardais 
šiuose prezidento rinkimuose. 

Tegu reakcionieriai htAugia 
apie “Maskvos auksą,” o ko- 

histai varys* savo darbą

I j J
karų

| Avė.,
.gerai.

I vai jį u
I Pasirodė

Sekantį sekmadienį, 9 rug
sėjo, įvyksta ALDLD. pirmo
sios kuopos išvažiavimas For
est Parke. ;

* Nėra abejonės, kad kas tik i MITINGAS 
galės; dalyvaus tame išvažia-Į 
vime—ne tik kuopos nariai, 
bet ir pašaliečiai.

Kuopos nariai turi rūpintis 
gauti tame piknike naujų na
rių. ■ Neužmirškite,1 kad per
eitame ! susirinkime padaryta 
nutarimas,- kad kuopa.; šiemet 
būtinai turi’ turėti 200- narių. 
Tą 'kvotą 'mes .šiemet būtinai 
turim išpildyt. ■ •

• L. Prūseika. J

ir gyveno
Brooklyne. Viskas ėjo 

Bet netikėtai detekty- 
užklupo ir suareštavo.

ęlė, kad Burke# yra at- 
'vykęs iš Portsmouth,’ N. H., 
j kur jis paliko didžiausiam 
varge pačią ir tris vaikus. Gu
bernatorius Smithas ’pasirašė 
“išdeportavimo” varantą ir 
Burke tapo išgabentas atgal į 
Portsmouth pas savo šeimyną.

112—6th panijos prezidentas Hedley iš- i EASTON, PA., 
ALDLD. 13 kuopos ^susirinkimas 

• 12:80 vai.

. Visi ir vi- 
Snkn knd Intorhnrnl sos ,nariai būkite, yra svarbių rei- OIKO, Kaci interooroj kalų ir nauja knyga “Ugnyje, kurią 
ivnsins žinomos kai- O’OIIC -vici narini   1 dirkn

ŠAUKIAMAS MASINIS

leido atsišaukima į “subvių” .
ir eleveicių darbininkus, kadi dieną, Vanderveer Hali, 9th ir Wash- 
jie būtų atsargesni SU trauki-i ington Sts., Easton, Pa. Visi ir vi- 
niais Snkn knd Intprhnrnl sos nariai būkite, yra svarbių rei-niais. saKo, Kati interooro| kalų ir nauja knyga «Ug.nyje) kurią
linijos buvusios žinomos, kai- gaus visi nariai.—Valdyba.
po saugiausios pasaulyje, o
dabar pradėjo pasikartoti ne
laimės.
kų, kad jie neprisilaiko kom
panijos 'saugumo taisyklių.

Bet argi -darbininkai kalti, j nauja knyga “Ugnyje, 
[kad kompanija netaiso suge
dusių gelžkelių ir traukinių? (torius.

STRE1KUOJANČIŲ 
MAINIERIŲ GELBĖJIMUI 
KOMITETO ATSKAITA Iš 
ATSIBUVUSIŲ “TAG DAYS” 
BIRŽELIO 30 IR LIEPOS 1

Aukų rinkime su dėžutėmis 
dalyvavo šie draugai bei drau
gės:

J. Pajauskas ir E. Jeskevi- 
čiūtė nuo Jaunųjų Darbininkų 
Kliubo.

Helen Mantuškiūtė, 12 metų 
mergaitė. Helenutė supranta, 
kad mainierių vaikams pagėl- 
ba reikalinga, todėl jinai ir 
stojo darban jiems pagelbėti. 
Reikia pasveikinti Mantuškus, 
kad laisvoj ir darbininkiškoj 
dvasioj auklėja savo vaikus.

H. Kazlauskienė labai uoliai 
darbavosi aukų rinkime. šv. 
Jurgio Draugijos piknike ji- 

kurienai nepaisė priešų, 
trukdė aukų rinkimui.

J. Genduiliūtė, .11 metų 
mergaitė, irgi uoliai prisidėjo 
prie aukų rinkimo. Draugai 
Gęnduiliai yra susipratę dar
bininkai ir savo kūdikius auk
lėja dąrbininkiškoj dvasioj.

EL (Misevičiūtė puikiai *pasi- 
darpavo rinkime aukų. Tai 
darbšti; mūsų jauna draugė.

« A. Mažeikutis, 13 metų,' sū
nus iš Lietuvos ir Rusijos ne
senai sugrįžusių Mažeikų, t ge
rai rinko aukas ' mainieriams.
/ Taip pat aukas rinko. F. 

Pike, V. Genduilas, Matulevi
čius, Kreivėnas, ir A. Lablas- 
kiūtė.

žemiau telpa pavardės tų, 
kurie surinko nemažiau kaip 
$5: .
Helen Mantuškiūtė . . . $15.95 
J. Genduiliūtė ...............12.57
H. Kazlauskienė ...........10.01
E. Jeskevičiūtė ir

Pajauskas . .
B. Misevičiūtė
V. Genduilas ir

Matulevičius ..................6.53
A. Mažeikutis . ................ 5.55
Smulkių aukų ..................8.14
Iš Veličkos ir Marčiuko 

restoranų ..................4.75

7.04
6.08

Viso surinkta . . .$76.62
Pinigai perduoti Miners Re

lief Committee, 799 Broad
way, New York City.
j Nors; komitetas dėjo, pastan

gas) kad kuo. tdaugiausia au
kų surinkti, bet nesurinkome 
tiek, kiek norėjome. Buvo 
plačiai rašoma apie aukų rin
kimą, buvo <• (šauktasi į visus 
Didžiojo New Yorko darbiniu-. 
kus!ir darbininkes, kad daly
vautų aukų rinkime. Bet tas, 

I matyt; mažai tegelbėjo (ir vi- 
I sos pastailfeos’ nedavė • pagei
daujamų pasekmių. Nedaug 
teatsiliepė į raginimus; ir at
sišaukimus. •

Matyt, darbininkai dar ne
supranta, kas tai yra kentimas 
bado streiko laiku. Rodosi, 
nėra svarbesnio uždavinio, 
kaip gelbėjimas\ streikuojan
čių ir badaujančių darbinin
kų.

Mes, darbininkai, ateityje 
turėtume ' daugiau atydos 
kreipti į rinkimą aukų mūšų 
kovojantiems broliams.

E. J. Polk,
S.M.G.K. Sekr.. 

-------- i---------------  l ' .1

IŠDEPORTUOJA Už PAČIOS 
IR VAIKŲ (APLEIDIMĄ .

Harold V. Burkę, 32 metų 
amžiaus, dirbo prie B. M. T.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūsiu Švieži® Valgiai, Ganmaioi Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilių*
Pavalgioj 41* malonu teflti. pam- 

•nekučiuoti «u kitais, arba ramiai pa* 
ai skaityti.—Sykį atsilanką, persiūk 
rinsit.—Pabandykit I

r Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

. HARTFORD, CONN.
. | ALDLD. 68 kuopos susirinkimas

Kaltė esanti darbiniu-1 bus panedėlyj, 10 rugsėjo, paprastoj 
vietoj, 7:30 vai vakare. Visi nariai 
susirinkit, nes bus nominacija cen- 

I tro valdybos. Taipgi yra atėjus 
„ ” kurią galė

site pasiimti. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyti prie kuopos.—Sekre-

■ torius^ ’ 214-15
YONKERS, N. Y.

ALDLD. 172 kuopos susirinkimas 
bus pėtnyčioj, 7 rugsėjo, po No. 252 
Warburton Ave . Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit laiku, yra 
svarbiu reikalų.—J. Yodeikis.

213-X4
PHILADELPHIA, PA.

Nedėlioj, 9 rugsėjo, bus Ateities 
' Žiedo Vaikų Draugijėles išvažiavi
mas į girias. Todėl visi draugijėlės 
nariai (Susirinkjt 8 vaiL ryte po num. j 

ir savo draugus. Nesirengkit gerąis 
1 -1—kad nesusidraskytumėt.

< 212-14

Darbininkų (Komunistų) j MIKAUSKIENėS BYLA 
Partijos Antrasis Distriktasj 
ruošia didelį masinį mitingą 
rugsėjo Ė8 d., Central Opera mabutyj ant Snydęr Avenue 
House svetainėje, 67th St. ir Brooklyne, pereitą ketvirtadie- 
3rd Ave., New Yorke. Kalbesį11! pradėta spręsti Mikauskie- 
New Yorko valstijos komunisr n^s byla, kuri ilgainiui, tiki- 

F. masi, sukels nemažai nauje- 
įnybių.
buvo .rašyta, Mikauskiene kai- At^iyęskitj
tinama pašovime' savo vyro, drabužiais^* 
Juozo, kuris vėliau, sakoma, —Komitetas, 
nuo šūvių miręs. Tai buvo 
tik pradinis (preliminary) ty
rinėjimas, kuris tačiaus dar 
neužbaigtas. į

| 'Kaltinamosios advokatas'
yra Michael Gold, 395 Broad-1 
way, New York. Du valdžios 
liudininkai — poliemanai — 
liudijo, kad jie radę Mikaus- 
kienę su jos dukrele tragedi
jos vietoj, ir kuriems, esą, mi- 
rusis Mikauskas pareiškęs, 
kad jo pati jį nušovusi. Vie- 

!■_ 1. . 1 j .vi . Z.IUUA1U 1 UlCUUViį, LCU HVXVVldU KXUC11nas liudininkas net pareiškimą, pasimatyti. Man daktarai patarė de- 
skaitęs ta linkme, po kuriuo?' 
pasirašė Alikauskas.

Klausimas dar neišspręstas. 
Advokatas Gold prašė atkelti 
tyrinėjimą ant vėliau, su kuo 
teisėjas' sutiko. Sekantis tyri-i 

j nėjimas bus rugsėjo 13 d.
Paklausus adv. Gold, ką jis 

mano apie šį “keisą,” atsakė, 
kad dalykas nėra sunkus, nes; 
pirma, 1 
čių delei numirė Mikauskas 
(nėra įrodymų, kad jis būtų 
numiręs del žaizdų), o antra 

j—nežinia, kas jį nušovė. Ad- 
____ j nuomone, mergaitę . t , o-orimii__________ i-v- . v. žinote malonėkite pranešti.—J.gėrimų. Marę Mahsiumutę, kuri šiuo bikauskas, 107-02 Woltham St. 

rv-i n I Ir • •» . ___ 7 ___ _

tų* kandidatai: William 
Dunne, (Robert Minor, Juliet 
Stuart Poyntz ir Lovett Fort- 
Whiteman.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOM!

KĄ Aš PATYRIAU APIE 
BROOKLYNIEČIŲ 
EKSKURSIJĄ į 
PHILADELPHIJĄ

Nedideliam Homicide t ’iš

Kaip jau “Laisvėje

vyru

PAJIEŠKOJIMAI

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

Apie, pereito sekmadienio 
brooklyniečių kelionę į phila- 
delphiečių pikniką dar ir da
bar Brooklynas tebekalba. Ne
žinau kodėl, bet dar niekas 
neparašė savo įspūdžių, nors 
įspūdžius rašyti labai įėjo ma- 
don. Prisieina vargšui “Lais
vės“ Reporteriui parašyti sa
vo įspūdžius, nors ekskursijoj 
nedalyvavus. Mat, Reporte-i 
ris turi geras ausis, kurios iš
girsta, ką svietas kalba.

Pradėsiu nuo antro galo, 
būtent, nuo paties pikniko. 
Reporteris niekados neturės 
geros širdies ant philadelphie- 
čių, kad jie visoj Philadelphi- 
joj ir apielinkės miestuose voįato 
pritrūko valgių ir i_" ' ' 
Brooklyniečius nuleidom alka- t““*’ yri” vaikų^priegUudoj, 
nūs ir ištroškusius, todėl vis-l veikiausia paleis greitu laiku, 
kas tuojauš, kaip bematant, bendrai, advokatas optimistiš-
išėjo. O gal kalta publika, 

.kad jos perdaug susirinko, tai 
•išgąsdino pikniko rengėjus. Ki
tais metais brooklyniečiai tu
rės gauti užtikrinimą išanksto, 
kad visiems užteks visokių 
daiktų. .

Nors, tiesa, abu Brooklynd 
chorai gerai sudainavę, bet, 
kai kurie sako, būtų išėję ge
riau, jeigu būtų dainavę su
vienytomis spėkomis. Nepa
mirškite, draugai lyriečiai ir 
aidiečiai.

Pirmadienį visi brooklynie
čiai, sugrįžę iš pikniko, buvo 
užkimusiomis gerklėmis—iš
skyrus choriečius. Pasiteira
vus, paaiškėjo paslaptis: varg
šai prakišo savo gerkles grįž
dami namo ir linksmindami 
pakelyje svietą savo dainomis 
ir juokais. i

Jokiu būdu negalėjau pa
tirti, kurių piknike buvo dau
giau : mėsaėdžių ar vegetari- 
jonų. Vienas bloferis sakė, 
kad drg. Kuršėnų Studentas 
turėjęs pilnus kišenius dešri- 
nių sendvičių. Nelabai senai,( 
drg. K. S. diskusavo su Dr. j 
Petriką klau3iihą> ar kiaulie
na yra valgoma mėsa. Būtų 
gerai, kad kas ' nors padisku- 
suotų, prie kokių valgių pri- 
skaitoma ’dešros. I

• Kad kas nors nepriskirtų 
mane prie klaidingosklesos, 
turiu už garbę pranešti, kad 
“Laisvės” Reporteris 
šiaudinis vegetarijonas.

Kaip ten nebūtų, brookly
niečiai nesigaili aplankę phi- 
ladelphiečius ir apielinkių’ 
draugus. Visi, kurie šiemet bu
vo, važiuos ir kitą metą. Be
veik jau dabar galiu užtikrin
ti, kad neatsiliks ir Reporteris.

yra

KETVIRTA NELAIMĖ 
INTERBORO KOMPANIJOS 
TRAUKINIUOSE

Bėgyje paskutinių dvylikos 
dienų ištinka ketvirta nelaime 
ant Interboro kompanijos 
traukinių. Trečiadieni susi
kūlė tušti iškelti (“elevated”) 
3rd Ave. traukiniai ties 
Grand Street stotim ir trys 
darbininkai tapo sunkiai su
žeisti.

Tuo tarpu Interboro kom-

MELDŽIU atsišaukti merginą, kuri 
norėtų apsivesti su teisingu vyru. 

Turi būti švari ir teisinga, gražios 
veido išžiūros, tarpe 25 ir 30 metų, 
mokanti anglų kalbą. Su pirmu - laiš
ku malonėkite prisiųsti ir paveiksią. 
—J. Michel, Box 286, Marion, Ill. 

214-17
PAJIEŠKAU Olgos Jankauskiūtės, 

savo dukters, kuri apleido mane 
25 balandžio, 1927 metais. Aš va
žiuosiu į Lietuvą, tai norėčiau labai

lei sveikatos išvažiuoti. Meldžiu at
siliepti arba kas žinote malonėkite 
pranešti.—Jankauskienė,. 8312 Lyons 
Ave., Philadelphia, Ra. 214-18 
__________ ... I ... -, . . ..... . . ........ •

Tek Stagg 7057 .

Stėphen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh • Bridge Plaza) 
' /BROOKLYN, N. Y.

Rezidencijos Antrašas:
65-02 Grand Avenue
MASPETH, L. I., N. Y.

Tel, Juniper 6776

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

I Tel. Stagg »10S

\ Dr. A. PETRIKĄ
\ LIETUVIS DENTISTAS

X - Spinduiiw Diagnoze
> 221 South 4|h Street ’
i (Priešais “Bridge Plaza”)

Brooklyn, N.Y.
| VALANDOS:
' 10-12 prieš piet; 2-8 po piet 
Į Ketvergais ir subatomfs iki fl 
į valandai. Penktadieniais ir sek- 
i madieniais tik sulyg sutarties

Tel. Joni per 7644

RAP. KRUCH’AS

PAJIEŠKAU savo brolio Juozo Gra
bausko, kuris pernai gyveno Scran

ton, Pa., o dabar yra išvažiavęs ne
žinau kur. Jis pats arba kas žino 
apie jį, gyvą ar mirusį, malonėkite 
pranešti, už ką būsiu dėkingas.—• 
Pranas Grabauskas, 147 S. Sherman 
Ave., Scranton, Pa.

nežinia kurių priežas-i PAJIEŠKAU apsivedimui draugės, 
-iur:i,J turėtų kiek kapitįo prisidėti 

prie biznio.—M. Y., P. O. Box 191, 
Rhinelander, Wis. 214-15

PAJIEŠKAU draugo Juozo Taručio.
Seniau jis gyveno New Britain, 

Conn. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote malonėkite pranešti.—J. Ra-

- ’ . - ^Ja
maica, N. Y. 213-15
PAJIEŠKAU partnerio prie čevęrykų 

taisymo. Kuris nori sau dirbti su 
mažomis išlygomis, malones atsišauk-, 
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St.,.Phil
adelphia, Pa, , . j 211-39

kas del savo klijenčių likimo.
Mikauskienė sumenkusi, bet 

rimtai užsilaiko. Rep.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 24 kuopos mėnesinis su

sirinkimas bus panedėlyj, 10 rugsėjo, 
J. Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ateikit ir pašalinių atsiveskit, 
nes po 
—Sekr.

susirinkimui bus diskusijos.
M. Juškienė. 214-15
BROOKLYN, N. Y.

pikniką rengia Šv. Kazimie-
Įvyks ne

John Klasinis Clinton 
ir Maspeth Avės., Mas- 
Pradžia 2 vai. po pietų, 

y patai.
lietuviai ir lietuvaites!

Didelį 
ro ir Juozapo Draugystė, 
dūlio j, 23 rugsėjo (September) (vie
toje 25 rugpjūčio, kuris del lietaus 
neįvyko), 
Park, Betts 
peth, N. Y. 
Įžanga 50c

Gerbiami
Kviečiame visus dalyvauti šiame mū
sų didžiausiame ir Iinksmiausiame 
piknike. Naujoje svetainėje smagiai 
pasišoksit griežiant Retikevičiaus or
kestrai vėliausios mados šokius.— 
Kviečia rengimo komitetas.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubo susirin

kimas bus pčtnyčioj, 7 rugsėjo, kliu
bo kambariuose, 220 Leonard St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkit susirinkti. Kurie 
esate užvilkę mokesčius, būtinai tu
rite užsimokėti šiame susirinkime.—; 
Sekr. A. Deikus. 213-14

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS. ,

ALDLD. 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus panedėlyj, 10 rugsėjo, 
L. T. Name, mažam kambaryj. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
būtinai ateikit, yra labai svarbių rei
kalų, kurie reikia tuojau atlikti. 
Taipgi gausit naują knygą “Ugnyje,” 
kuri, tik ką išėjo iš' spaudos.—Ko
mitetas. Z14-15

<!>

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į bučernės 

ir grosemės biznį. Partneriu pri
imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai biznį varyt.

Kanton >
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių Storas, išfor- 

nišiuotas. Yra 4 kambariai gyve
nimui. Randa $25.00 j mėnesį. Ge
ra proga greitam pirkėjui. Kreipki
tės po No. 419 S. 4th St., Brooklyn, 
N. Y. 214-16
PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 

cigarų krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie Storo yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tjk $30.00 į 
mėnesį. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po No. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 213-24'Ave., Bayonne, N. J. t . , -------
PARSIDUODA dar" visai nauji del 4 

kambarių rakandai. Noriu par
duoti viską kartu, todėl atiduosiu už 
labai žemą kainą. Atsišaukit tarp 
6 ir 9 vai. vakarais.—Jonas Keraitis, 
289 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

211-16
PARSIDUODA restoranas ir forni- 

šiuoti kambariai sykiu, geroj vie-j 
toj, viskas gerai įtaisyta, yra lysasį 
ant 4 metų, randa pigi. Gera proga 
pigiai pirkti. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Atsišaukit po 
No. 495 West St., New York, N.Y.

(206-217)

ROCHESTER^ N. I
Nedėlioj, 9 d. rugsėjo (September) 

LDSA. 26 kuopa rengia smagų pik- > 
niką (corn roast) ant Jono Marke
vičiaus ūkio. Bus skanių namie ga
mintų užkandžių’ 'ir gėrimų. Gera 
muzika šokiams.Tas piknikas jau 
bus paskutinis šiame sezone. Apart 
to, visas pelnas bus skiriamas darbi
ninkų reikalams, širdingai kviečia
me draugus ir drauges atsilankyti. 
—Rengėjos.

v.

V

IR MALIORIUS ■

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveiks- • 
1 u s įvairiomis: 
spalvomis. At- 
nauiina senus ir t 
krajavus ir su-? 
daro su ameriko
niškais. , 
gerai ir. pigiai| Darbą atlieku

| Kreipkitės šiuo adresui
| JONAS STOKES '
117S Bridge St., C. Brooklyn, N. , Y.

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

<Buvusi 18 Grand St.)
MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint ZSZfl

J. GARŠVA
STAGG 4409 |

1
TELEPHONE:

4 KADZEV!CIU>

(Undertaker)

416 <f>

<l>

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

G r a bor i us- Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalžamuoja Ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsaihdo Au
tomobilius ir karietas, vąšeli joms, 
krikštytoms ir pasivažinėjimam*.

r 231 Bedford Avenue ‘ 
į BROOKLYN. N. Y.

264 Front Street
CENTRAL BROOKLYN, N. T<!>

<!> SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma paai- '• 
matyti.

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
< i i . • - • I ; » . ■ S , ■ ’ > P

KieĮcvienąs iš mūsų gera) žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios musų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
vajstai, ( Mūsų žmonės! tai^ «pigiais naminiais vaistąis .gydos bęveįk 
kiėkvleną ligą. > ’žinodimaą »tą ir'norėdamas mūsų vientaučiamę kub- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotds: - ; ' , , i ' * >
Apynių 
Aviečių uogų 
AniŽiu sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėfių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių

Dzingelių 
Dagilių 
Debėsilu 
Garstyčii

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunėlių ' 
Seneso plokš čiukių 
šalmėčių. 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Piųavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

___ , _____ , ’ Medetkų 
Devynmečių .durnropių Mėlynių uogų 

< Našleliu 
Puplaiškių 

į_____ r Parušanijos ir ,
ų daugybę kitokių

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

Petras Kundrotą
, Ph. G. Vaiątininkas 

229 Bedford Avenue, į jj ! ; Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gauti Ir Lletnvliki Treji Devynerii

" Phone, Greenpoint 2017, M60-8KI 4




