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Kongresas Svarsto Į
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MASKVA. — Jaunų Ko

munistų Internacionalo kon
greso tryliktoj sesijoj buvo 
svarstoma veikimas koloni
jose. Toj sesijoj pirmininka
vo Zam iš Jungtinių Valsti
ją

Raportą apie veikimą ko
lonijose davė Fokin, narys 
Jaunųjų Komunistų Inter
nacionalo Pildomojo Komi
teto. “Jaunųjų Komunistų 
Lygos gyvuoja didžiumoj 
kolonijinių šalių, bet tik Chi- 
nijoj Lyga yra masinė orga
nizacija,” sakė Fokin. “Jau
nųjų darbininkų darbo sąly
gos kolonijose yra baisios ir 
del to yra pamatas komu
nistiniam judėjimui. Jau
nieji komunistai taipgi turi 
'laimėti savo pusėn intelek- 
tualės jaunuomenės kairįjį 
sparną.”

Ferrat iš Franci jos paskui 
pasakė prakalbą apie Loty
niškos Amerikos šalis. Jis 
nurodė, kad tep padėtis jau
nųjų darbininkų yra bloga.

Rust iš Anglijos taipgi 
kalbėjo kolonijų klausime.

Mahmud iš Indijos buvo 
pirmininku keturioliktoj se
sijoj.

Toliaus kalbėjo atstovai iš 
įvairiu kitu šalių. V t v C.
Amerika Teiks Pagclbą
Porto Rico Nukentėjusiems

Washington.— Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus' virši
ninkai, penktadieni pasitarę 
su prezidentu Coolidge, nu
tarė pasiusti šelpimo eksne- 
diciia i Porto Rico teikti 
panrlba nukentėjusiems nuo 
didelės audros.

Vaikas Vaiką Nužudė
ORANGE, N. J.— Reese 

Powell, 11 metų amžiaus, 
susimušė su Cysick, 12 me
tų vaiku, del bolės žaidimo. 
Kiti vaikai pasakoja, kad 
Powell savo oponentui kirto 
į ausį; pastarasis parkrito 
ir jau nebuvo galima jį at
gaivinti.

Policija sulaikė Powell del 
išklausinėjimo.

PAVOGĖ GINTARO Už 
40,000 LITŲ
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Darbininkai Visų 

Vienykitės!

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Šalių, 
Jūs Nieko

Federalė Policija, Lewiso Prašoma, Už
puolė Mainieriy Šelpimo Komiteto Ofisą

komunistu kandidatai jau pade- iGALI PRAGYVENTI, UŽDIRBDAMOS $12 I SAVAITĘ
CHICAGO (Federuota 

Spauda). -į- Kaip mergina 
gali pragyventi ir gali dirb
ti Chicago], gaudama tik 
$12.62 į savaitę, tai 22 stu
dentės iš 20 kolegijų dar 
negali išrišti, nors ir jos pa
čios jau tatai bandė per še
šias savaites. Jos atvyko 
čia -iš kolegijų, kad patirti 
apie darbus: kaip merginos 
darbininkės dirba ir gyve
na. Jos atvyko sveikos ir 
pilnos ūpo. Jos pasiturin
čių tėvų dukterys. Atsive
žė užtektinai drabužių ir če
verykų. Išėjo jieškoti dar
bo.

Susirado darbus. Bet 
taipgi surado, kad darbo 

! įstatymai nieko nereiškia 
Illinois valstijoj. Nors val
stijos įstatymai apriboja 
pramonėj valandas moterų | 

MASKVA.— Penktadienį j darbui iki 10 valandų į die-! 
Sovietų valdžia paskelbė, na, viena iš studenčių, dir- 
kad ji padaro -atmainų kon- banti naktimis W. F. Hali 
cesijų reikale. Bus šutei- Printing kompanijoj, turėjo 
kiamos koncesijos keliose dirbti iki 12 valandų. 

M • ■ • J '

i Grigsby - Grunow - Hinds 
! kompanijos radio dirbtuvėj 
i ruguliarė darbo diena yra 
10 valandų, bet tankiai reL 
kia dirbti ir viršlaikį.

Kolegijų pamokose jos bu
vo mokinamos ir, žinoma, . , Į - -
kiekviena korporacija ; turi 
personalą dr gerovės depart- 
mentą, kuris s^cializuojasi I.. ir išradimų biuras pa. 
darbininkų sveikata ir atei- Jgamln0 didžiauųsią pasaSiy 

elektromagnetą, , kuris sve
ria 120 tonų, tai yra, de
šimts tonų daugiau, negu 
didžiulis lokomotyvas. Jo 
sudarymui buvo sunaudota 
2,700 atskirų šmotų.

Jis bus naudojamas moks
liniam tyrinėjimui elektros 
srity.

Reakcionieriai Bandė Išardyt 
Gitlowo Prakalbas

wisui. Tasai darbininkų 
priešas pasiuntė laišką vie
tos pašto inspektoriams.

Inspektoriai Brown ir 
Craighead, atėję į raštinę, 
pareikalavo, kad Wagen- 
knecht atiduotų jiems visus 
rekorduos. 1 Wagenknechtas 
atsisakė išduoti.

Užpuolikai jau buvo suga-

PITTSBURGH.— Toliaus 
tęsdami terorą prieš karin
guosius mainierius, federa- 
liai viršininkai bendrai su 
Lewiso mašina penktadienį 
užpuolė čia Nacionalio Mai
nierių šelpimo Komiteto ofi
są, išvartė įvairius daiktus 
ir užpuldinėjo darbininkus. 
* Užpuolimą padarė pašto 
inspektoriai ir vietos fede- 
ralis maršalas. Jie neturė- įbenę veik visus dokumentus 
jo jokių pamatuotų kaltini-1 į trokus, kuomet atėjo .{sa
mų prieš tą įstaigą. ! kymas nuo distrikto proku-

Sužinota, kad užpuolimas roro, kad jie neturi teisės 
buvo padarytas prašant Le- užpuolimą daryti.

jimą jos surado Grigsby! 
kompanijos radio dirbtuvėj, 
kur su viršlaikiu į vieną sa
vaitę uždirbta $28. Bet ki
tomis savaitėmis vidutiniai 
uždirbdavo po $20. Hali 
Printing kompanija mokė
davo po 28 centus į valan-

TA ANT BALOTO 21 VALSTIJOJE
Massachusetts ir New Hampshire Valstijose Jau Surinkta 

Reikalingas Skaičius Parašų Pastatymui Kandidatę .
BOSTON, Mass.— Massa

chusetts ir New Hampshire 
valstijose jau surinkta rei
kalingas skaičius piliečių pa
rašų padėjimui Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kan
didatų ant baloto.

Partijos nariai turėjo sūn-

K

Brocktono į valstijos iždi- J 
ninkus; Eva Hoffman —; Į Aį 
auditorius; Max Lerner.^ 
Worcester į generalį proku
rorą.

Dabar jau Darbininkų 
Partija turi padėjus savo 
kandidatus ant baloto jį-Į J 

. Manoma, kad ko- 1

Konfiskavo Austrijos
Komunistų Organų

Sovietą Valdžia Praple
čia Koncesiją Sritį

Vidutinė alga visuose dar
buose, kokius tik studentės 
surado, buvo $12.62 į savai
tę. Jos surado, kad dauge
lis nuolatos dirbančių darbi-! . x nunui luicjv ouu-
ninkių merginų ne tik turi kiai padirbėti, kol surinko I valstijoj. 
pačios save užlaikyti, bet parašus tose valstijose. Rin- munistų tikietas bus pade- .j 
taipgi turi pagelbėti palie- kimų viršininkai darė viso- tas ant baloto 30 valstijų, 
geliams tėvams užlaikyti kius keblumus. 2 L 
jaunesnius brolius ir sese- vietose, kaip [ 
ris; o nekurtuose atsitiki-1 Peabody, visai atsisakė pa 
muose darbininkės turi už- tvirtinti parašus, 
laikyti savo bedarbius arba 
negalinčius dirbti vyrus,.

kius keblumus. Nekurtose! -------- ■■---------
vietose, kaip pavyzdžiui !Ąmer jĮ^ gUV0 SUSI

i Suareštavo Redaktorių
VIENA, Austrija?— Val

džia konfiskavo “Rote 
Fahne”, Austrijos Komu
nistu Partijos oficiali orga
ną, už tai, kad atspausdino 
Austrijos Komunistų Parti
jos atsišaukimą į Vienos 
darbininkus, raginant mobi
lizuoti priešingą demonstra
ciją prieš fašistų rengiamą 
maršavimą ant Vienos spa
lio 7 d. Vyriausias organo 
redaktorius Erviri Žucehr 
tapo suareštuotas ir atiduo
tas teismui, kaipo prasižen
gęs “šalies išdavystėj”..

Nėt tūla dalis socialdemo
kratų ir buržuazijos spau
dos rašo, kad tasai areštas, 
tai yra atviras parodymas, 
jog valdžia remia fašistus.

I

Audra Sugriovė Miestą

Gintaro apdirbimo firmos j 
“Levias ir Baš” Palangoj 
pardavėjas Dovydas Bassas 
pereitą ketvirtadienį pabė
go išnešdamas gintaro ' už 
40.000 litų.
‘ Jau senai jis kalbėjęs, kad 
vertėtu pradėti savistoviai 

>■ gyventi, kas iš tokio gyveni
mo, kai reikia kitam, tar
nauti. Savo draugams sa
kydavęs, kad jis greitai vyk? 
siąs į užsienį ir Ten kuždė
siąs gintaro dirbtuves.” Bet 
niekani nesisakė, kokiu bū
du mano pradėti “savistovų 
biznį”. Manoma, kad jis 
pabėgo Vokietijon. Deda
mo^ pastangos sulaikyti.

SAN JUĄN, Porto Rico.
— Audra čia padarė dide
lius nuostolius. Aprokuoja
ma, kad apie 80 nuošimčių 
visų gyvenimo namų su

sigriauta. Ligoninių ir kitų 
L namu stnerni nnvnrtvt.i

RADO NUŽUDYTĄ MO
TERĮ KRAUTUVĖJ

ROEBLING, N. J.— Ke
tvirtadienį po pietų atrasta 
nužudyta ponia Rose Usz- 
kay, 48 metų amžiaus, jos 
krautuvėj, ant Knicker
bocker ir Railroad Ave. Ją 
atrado nužudytą jos poduk
ra parėjus iš mokyklos. Ma
noma, kad ją nužudė vagys.

pramonės srityse, kuriose į 
iki šiol nebuvo suteikiama

Senatas Tyrinės 
Bedarbę

WASHINGTON.— Prane
šama, kad senato. Apšvietos 
ir Darbo Komitetas tyrinės 
apsireiškusią bedarbę Jung
tinėse Valstijose. Komiteto 
galva bus senatorius Coū- 
zen, republikonas iš 'Michi
gan, vienas iš stambiausių 
kapitalistų. Komitetas pri
rengs tuo klausimu raportą 
sekančiai kongreso sesijai, i

Svarbus faktas, kad dar-: 
bininkai New Bedforde ir 

Suradę tokias sąlygas, tos, Fall River suteikė didelę pa- j 
studentės išsireiškė, kad y- 

: ra teisingas pasakymas vie
nos merginos, dirbančios 
National Biscuit Kompani
jos dirbtuvėj:

“O, dieve, kokis pekliškas 
i gyvenimas!”

joms buvo įkalta,-kad veik .

Milžiniškas Magnetas Sun
kesnis už Didžiulį 

Lokomotyvą
BELLEVUE, Franci ja.— 

Mokslų Akademijos tyrimė-

ramą rinkime parašų. Mat, 
tuose miestuose Darbininkų

jungus su Europa 
Sausžemiu

LONDONAS. — NeseW
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(Komunistų) Pavtija vado- įvykusiam Anglijos moksu- 
vauja darbininkus kovoje nm^U suvažiavime _Gląs- | 
prieš išnaudotojus. gowe profesorius E. B. Bai-

Dabar Naujosios Angli- prezidentas mokshnm- | 
jos komunistai veikėjai sa- susivienijimo geologinio 
ko, kad jie dės pastangas skyriaus, savo prakalboj ttū- j 
surinkti reikalingą skaičių ^°^e,A 
parašų ir Rhode Island val-[ 
stijoj/

y suvažiavime Glas- 
gowe profesorius E. B. Bai-
1 f • *i j __ _ _ ___

kų susivienijimo geologinio

čia. Bet tikrenybėj jos su
rado ką^ kitą, surado, kad 
retai kuri korporacija tuo- 
mi užsiima.

Crackerjack, kompanija 
privertė jas pasirašyti šu
nišką anti-unijinę sutartį,pančiai Kongreso sesijai, i:\ 7. . i

Komitetas žada tyrinėti, * atsisakė išduoti joms ko-
... _ _ - 47 _ ... ' '• ■vxi •« 4-z-x Ir za tvHY Ir rn >1

namų stogai nuvartyti.
Daug gyvasčių “žuvo. Nuo

stolių padaryta už milionus 
dolerių.

Gyventojams gręsia ba
das ir ligų epidemija, jeigu 
tuojaus negaus pagelbos. 
Viso gyventojų mieste yra 
apie 100,000.

Mieste baisus vaizdas: 
gatvėse namų griuvėsiai; 
biznio namai ir ' dirbtuvės 
be stogų; daug namų .visai 
sugriauta* vienur kitur ma
tosi išvartyti motoriniai tro- 
kai

kaip plačiai bedarbė siaučia, 
bedarbės priežastį, ir kaip 
bedarbę prašalinti.

Išanksto galima pasakyti, 
kad tasai tyrinėjimas nieko 
gero neduos bedarbiams. 
Bedarbė yra viena iš kapi
talistinės sistemos ligų, ku
rios negalima prašalinti, ne
prašalinus kapitalistinės sis
temos.

/

• Paryžius.— Franci jos ka
binetas įsteigė orlaivystėš 
ministeriją.

__ _____ .__ -
Melbourne, Australija.— 

Pranešama, kad Australijos 
prieplaukų I streikuojanti 
darbininkai nutarę grįžti

i'piją to kontrakto, po kuriuo 
jos turėjo pasirašyti. Tą 
patį padarė ir American 
Linen kompanija. Florsheim 
Čeverykų Kompanija, viena 
mergina surado, kontroliuo
ja uniją, vietoj, kad darbi
ninkai uniją kontroliuotų. 
Už tai, kad ji pradėjo staty
ti kompanijai nepatinkamus 
klausimus, tapo išvaryta iš 
darbo.

Tos merginos namuose 
pas tėvus ir mokykloj turi 
užtektinai visokio maisto. 
Bet jos trauko pečius, kuo
met jos pamisima apie mer-

PITTSBURGH.— Pereitą 
savaitę čia įvyko Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
rinkimu kampanijos prakal
bos. Kalbėjo komunistų 
kąndidatas j vice preziden
tus, Benjamin Gitlowas. Į 
prakalbas buvo atėję Pat 
Fagan, reakcionierius pre-I 
zidentas Lewiso unijos 
penkto distrikto, ir Robert-

ginų algas Chicago j. • Fine son> yįce prezidentas Penn-

darban.*.; : ;
ir automobiliai. '

Statoma Skerdykla 
Šiauliuose

Šiaulių miesto skerdyklos 
namas ir visas įrengimas vi
sai neatatiko visiems geros 
skerdyklos reikalavimams. 
Miesto valdyba jau nuo 1926 
metų' pradėjo rūpintis tin
kamos skerdyklos įrengimu. 
Tam tikslui buvo sudariusi 
naujai skerdyklai statvti 
projektą. Tačiau, del' lėšų 
stokos mažai kas padaryta:

Berlynas.— Vokietijos ka-; 
binetas šeštadieni svarstė 
Genevoj iškeltus klausimus 
apie sąjungininkų kariuo
menės ištraukimą iš Reino 
srities.

Tone Lamushade Kompani
joj nuo ■ šmotų dirbančios 
merginos, daugiausiai juod- 
veidėš, uždirbatik nuo $5.- 
60 iki $7 į savaitę. /Tas pats 
ir • ’American Lampshade 
kompanijos dirbtuvėj. Stu
dentės surado, kad tose vie
tose; blogiausia, apmokami 
darbai. Geriausią ’ apmokė-

sylvanijos Darbo Federaci
jos. Jie buvo planavę išar
dyti prakalbas, bet tas jiems 
nenavyko.

Fagan ir Robertson vado
vavo Lewiso gengsterius, 
kurie buvo atsiųsti užpulti 
mainierių nacionalę konven
ciją.

Daug Žmonių Užmušta ir Sužeista 
Rockforde

ROCKFORD, Ill.-- Penk
tadienį čia siautė didelė au
dra, kuri sugriovė > daugeli 

jas uždėtas ir pats namas namų. Keliolika asmenų žu- 
 pakeltas. Dabar statomas vo. Suvirš 150 sužeista.

Guba. — Cuboj namas kiaulių skerdvklai

Jos galva perskelta aštriu tik stogas skerdyklos nau-; 
įrankiu.

Havana, Daugiausia gyvasčių žuvo
didėja susirgimai raupais, (skyriui), kurio iki šiol ne- Rockford Cabinet Kompa- 
Ricon San Lazarus mieste buvo. Sulig tuo projektu nijos kėdžių' dirbtuvėj, kur 
ligoninė užsigrūdus raupais nauja skerdykla galės pilnai apie 100 darbininkų buvo 
sergančiais. visam miestui aptarnauti. Iužgriūta, kuomet'dirbtuvėsvisam miestui aptarnauti. ) užgriūta, kuomet 'dirbtuvės

namas sugriuvo. , Namas 
buvo keturių augštų. Mano
ma, kad apie 50 iš 150 dar
bininkų pabėgo pirma, negu 
namas sugriuvo.

Audra.-siautė apie 4 vai. 
po pietų.

Ligoninės tapo užpildyto? 
sužeistais.

KIEK SVERTA AŠIGALIO 
LEDAI

BERLYNAS. — Goettin
gen universiteto profesorius 
W. Meindardas aoskaičiavo 
kad abiejų ašigaliu juostos 
apdengtos ledo žieve, už
imančia 26.000.000.000,000,- 
000 kubiškų jardų dr sve
riančia apie 20 kvadrilionu 
tonu. To ledo pakaktų ap
dengti visai žemei 120—130 
pėdų storumo pluta.

Belgrade.— Jugoslavijoi 
suareštuota 40 asmenų už 
anti-semitinį veikimą.

Pergalėjo Terorą 
•““Alex Bail rašo ^Daily 
Workery”, kaip jie buvo 
valdininkų terorizuojami 
laike parašų rinkimo. Jis 
sako:

“New Hampshire valstijoj 
surinkom 1200 parašų- ir 
įteikėm valstijos sekreto
riui. Ten, kaip ir Massa
chusetts, mes sutikom dide
les kliūtis; rinkimų inspek- 
rius Manchestery yra Amos- 
keag tekstilėj kompanijos 
darbo davimo direktorius ir 
jis kenkė visokiais būdais.

“Renkant parašus Man- 
chesterio gatvėse, draugas 
Sidney Bloomfield, Darbi- Į 
ninku (Komunistų) Parti-' 
jos rinkimų kampanijos ma- 
nadžerius Naujojoj Angli
joj, buvo suareštuotas ir 
jam buvo įsakyta apleisti tą 
miestą. Tas terorizmas, ta- 
čiaus, privertė mūsų drau
gus sunkiau padirbėti,/kad 
padėjus Partijos tikietą ant 
baloto toj didžiojoj pramo
ninėj valstijoj.

“Apart .padėjimo national 
lio tikieto ant baloto New 
Hampshire valstijoj, Parti
ja - yra pastačius kandida
tais draugus: Henry C. 
Iram į gubernatorius ir 
Fred B. Chase į senatorius. 
Abu yra klasių kovos vete
ranai. Chase kartą buvo 
Socialistų Partijos sekreto
rius Massachusetts valsti
joj.” '

Apart prezidentinio tikie
to, komunistai padėjo ant 
baloto Massachusetts valsti
joj pilną valstijos tikietą. 
Sekami draugai yra nomi
nuota kandidatais į įvairias 
valstijos vietas:1 John J. Bal
iam į senatorius: Chester 
W. Bixby, karingasis ėeve- 
rvkų darbininkas iš Haver
hill. į gubernatorius; John 
Corbin iš Worcesterio į lei- 
tenantus-g u b ■e r natorius, 
Harry J. Cantor, spaustu
vės darbininkas, į valstijos 
sekretorius; Albert Oddie iš

gal Amerika ir Europa bu- 
Įvo susijungusios sausžemiu, 
bet laikui bėgant tarp jų 
atsirado vanduo ir susidarė 
Atlantiko okeanas.

Profesorius Bailey tokią 
išvadą padarė) aiškindamas 
apie studijavimą kalnų sis
temų Amerikoj ir Europoj. 
Jis nurodė, kad yra panašu
mo tarp pirmapradinių kal
nų sistemų Amerikoj ir Eu
ropoj. - ? :

Motina ir Duktė Apsivedė su 
60 Metu Vyrais

CHARLOTTE, Mich.—Po- 
nia Mary Challender, 48 
metų amžiaus, iš Eaton Ra
pids, apsivedė su John Stew
art, 60 metų amžiaus vyriu

Jos dūkte Zelma, 15 metų 
amžiaus, apsivedė su Nicho
las Wells, kuns taipgi yra 
60 metų amžiaus.

Merga Užmušė Berną
Lazdijų valse., Papečių 

kaime nesenai pas vieną ūki
ninką buvo vestuves.,. Pri
sirinko daug žmonių. Sve
čiai buvo labai vaišinami, y- 
pač degtinės .nesigailėta. 
Prieš rytą ūkin. Liudas AJe- 
šius, 32 m. amžiaus, ruošėsi 
eiti namo. Lipant per slenk
stį, jį sulaikė girta J. Vilke- 
liūtė ir pradėjo L. Alečių 
mušti. Jai pagelbėjo jos 
brolis ir dar keli vyrai. Vie
toj užmuštas.

Prieš kelius metus L. Ale- 
šius mergino J. Vilkeliūtę, 
bet vėliau ją pametė. Matyt 
dabar ji jam keršijo.

Šiaulių Miestas Statomi

fa

j 1
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Šiais metais Šiaulių mies- 
te pastatyta gyvenamų mū
rinių namų 34, medinių — 
87; negyvenamų mūrinių 1 
namų — 17, medinių — 81. | 
Pernai pastatyta gyvenamų 1 
mūrinių namų — 32, medi
nių — 78; negyvenamų mū
riniu namų — 7, medinių 
92. k
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Anglų Darbininkų Spauda 
Apie Sovietų Sąjungą ir 
“Kelloggo Paktą”

1.UQS, Štai kodėl kąpitalistų 
prieškarinė sutartis yra be
reikšmės.

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

RENGK1TĖS, PLANUOKITE IŠANKSTO

Anglijos darbininkų sa-I Latvijos Socialistai Užgyrė 
vaitrastis Sunday Work-: Fašistų Terorą Prieš 
er” (rugs. 2 d.) editoriale Darbininkus. • '
užgina Sovietų Sąjungos 
žingsnius prieš _ pasaulio 
imperialistus.

Maskvos “Pravdos” ko- 
iš

Jau tik pora savaičių be-į ir organizacinių ten žings- 
liko iki pradžiai metinio’niu ir 1.1.
<<T U . .“Laisvės” vajaus.

Mūsų draugai turėtų išsi- 
dirbt vajaus veikimo pla
nus išanksto. Geras planas, 
tinkama pradžia, kaip pa
tarlė sako, tai reiškia jau 
pusę darbo.

“Laisvės” 
šėrininkai, darykite savo 
susirinkimus įvairiose kolo
nijose. Pasigaminkite pla
nus rinkimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų bei šėri- 
ninkų.. Nusitarkite, kad 
kiekvienas laike vajaus 
šiuo bei tuo prisidėsite prie 
savo dienraščio palaikymo 
bei praplatinimo.

Geras būtų daiktas, kad, 
apskaičius, kiek jūsų kolo
nijoje yra lietuvių, nusista- 

‘ tytumėte, kiek galite ir pri- 
v v valote gaut “Laisvei” nau- 

?vjų skaitytojų.
£ _ Šie metai mūsų lietuviš-! 
f. kiems partijiniaųas laikraš-j 

čiams buvo vieni iš . sun-j 
kiaušių: tęsėsi didysis strei
kas ąngliaka’sių, kurių šim
tams turėjo būt “Laisvė” 
veltui siuntinėjama; visą tą 
laiką siautė bedarbė, del 
kurios daugelis neįstengė 
atsinaujinti prenumeratos

- o kiti, bejieškodami darbo 
|' ir duonos kitur, išsiblaškė* 

iškriko.
Bet beveik kiekvienoje 

lietuvių kolonijoje dar gali
ma surast užtenkamas skai
čius ’vidutiniai dirbančiųjų. 
Į juos reikia eiti; jeigu sy
kį . nepavyko, atsilankyti 
antrą ir trečią sykį, išrodi- 
nėjant, kodėl žmogus turė
tų, užsirašyt savo klasės, 
darbininkišką dienraštį ar
ba tapti jo šėrininku.
t

Nepasitikėkite, draugai, 
vien maršrutiniais kalbėto
jais; su savo darbo pradžia 
nelaukite rankas sudėję, iki 

‘ atsilankys agitatorius.
Kur kalbėtojas gali pri- 

traukt keletą darbininkų

skaitytojai ir

Tokiuose ir panašiuose 
atvejuose vienas iš pačių 
didžiausitj darbininkiškos 
kovos įrankių tai yra laik
raščiai, išimtinai pašvęsti 
darbininkijos reikalams, 
kam, kaip jums visiems yra 
žinoma, yra pašvęsta ir 
“Laisvė”.

Draugai ir draugės, to
dėl, ruoškitės vajui išanks
to, idant paskui nereikėtų 
tūpčioti ant vietos ir gai
šuoti. Planingai ir pasiry
žusiai veikdami, jūs galite 
padaryt šį vajų pasekmin- 
giausiu iš visų, kokius tik 
mes kada nors turėjome. 
Viskas priklauso nuo jūsų.

Lewiso ir Valdžios Užpuoli
mai Tęsiami prieš Mainieriu 

Organizacijas
šaika Lewiso, neteisėto seno- I 'j sios Mainieriu Unijos preziden

to, visuomet iš kailio nėrėsi, 
kad sunaikint Nacionalį Mainie
riu šelpimo Komitetą ir su- 
gniuždint. judėjimą delei įkūri
mo naujos Mainieriu Unijos.

Nors lewisiniai galvažudžiai 
išvien su policija užpublė pa
žangių mainieriu 
Pittstyurghe; nors Lewiso bat- 
laižis L. Carboni su savo sė
brais nušovė delegatą George 
Moraną, pašaudami taipgi 
Charlesą ir Theodorą GĮovakus 
ir kitus; nors šimtas mainieriu 
tapo areštuota ir kelios dešim
tys sumušta, ir suvažiavimas 
galutinai uždarytas antroje jo 
dienoje, o vis dėlto įsikūrė Nau
joji Nacionalė Mainieriu Unija.

Ir tas faktas veda į pasiuti
mą Lewisa ir visą jo pardavi- 
kišką govėdą.

Lewisiniai gaivalai iki šiol vi
somis pusėmis naudojosi fašis
tiniais legionieriais, policija, mi
licija ir valdininkais kovoje 
prieš kairųjį mainieriu judėji
mą ir prieš Nacionalį Mainieriu 
Šelpimo Komitetą. Bet po 
Naujosios Mainieriu Unijos įsi- 

prie dienraščio užsirašymo, steigimui tie angliakasių prie
šai rengiasi dar plačiau ir veik
liau, su pagelba juodašimčių ir 
valdiškų kapitalizmo agentų, da
ryti pogromus prieš visas įstai
gas, kurios tik tarnauja tikrie
siems angliakasių reikalams.

suvažiavimą

Esant lauke, kuoųiet pažiūri- Iš plokščios jie padarė žemę 
aųgštį matome gaubtą | apvalią. Vietoje žemės, pasiro

dė, kad saulė yrą centras mūsiš
kio pasaulio, ir . kad ne saulė 
keliauja aplink žemę, bet žemė

me 
mėslv.ą skliautą, apsiąučiantį 
žemę,, ir ?ąkome, tai (įaugus.

Ryte m.ątojpe,. kaip nuo to

čjįų šviesos metą, kol šviesa pa
siektų tas žvaigždes; o užpaka
lyje tų žvaigždynų vėl randasi 
didjūris erdvės, arba beribe 
erdvė.

Kaip ant žemės vandenynuo
se randasi salos, taip erdvės be
ribiame okeane yra didysis Spi-

' Pastarieji respondentas praneša 
manė, kad Sovietų valdžia Rygos, kad ten rugpj. 25 d. 
nepasirašys “Kelloggo Pak-iŽvy^° fef o r mistinių darbo 
to” ir tuomi duos jiems pro- Centralinio, Biuro rpo- 

‘ pašaliais -staugti, .^Q sušauktas
kad “bolševikai nori karo’i’.. r- "tT
Bet Sovietų .diplomatija ko ii^arestų.Centralmis Biu 
duos dar. sykį sukirto. Da-. 
bar, girdi, imperialistai ne
va džiaugiasi, kad ir Sovie
tai pasirašė “amžinos taikos 
sutartį”, bet širdyje jie juos 
keikia už pasirašymą. “Sun
day Worker” sako:

gą visais 
kad “bolševikai nori karo’’ apkalbėjimui 22 rugp. strei-

ras, tai yra, socialistiniai ly
deriai, pasmerkė Nepriklau
somą Socialistų Partiją už 
apšaukimą streiko ir suver
tė ant jos atsakomybę1 už 
areštus. Kaip tik taip kal
tina' darbininkus .ir Latvi
jos Tašistų valdžia. Taigi, 
socialistai padeda fašistams 
terorą vykinti.

dangaus ar skliauto krašto , is 
kaž k.ųr sąųlė • pradeda kilti 
augštyn tuo .melsvu skliautu ir 
šviesti, sakome, saulė užtekėjo.

Saulė, rodos, vis kyla į augš* 
tį iki vidurdienio, vėliaus pra
deda vėl glinkti žemyn ir že
myn ir, rodos, užlenda kur tai 
ir dingsta. Sakome, naulė nu
sileido. , . ' . I Ko

Pradeda- temti, užstoja nak
tis; matome tad mirgdnt, spin
dint neapsakomą < daugybę 
žvaigždžių; čia Venera ar Auš
rinė, Sietynas,. Pjovėjas, Paukš
čių. Kelias ir jtt.

i Pasirodo mėnulis.i
Tamsus žmogus žiūri į visa 

tai ir,stebisi tais jam nesupran
tamais apsireiškimais; atsiran
da ' jo mintyse klausimai, į ku
riuos jis negali atsakyt: Kas 
tai yra dangus? Kas yra žvaigž
dės? Kur jos dingsta dienos lai
kė? Kur naktį esti saulė? ir 
tt.

Bet iš kur gaut į tai atsaky
mus ?

Kūdikis tai klausia savo mo
tinos: kas yra tos žvaigždės, 
kurios blizgą, mamyte? Moti
na, nežinodama geriaus, atsa
ko: Vaikeli, tai danguje degan
čios žvakutės, ką aniolai užde- 
gioja del kožnos danguje esan
čios dūšelės. Ir tuo atsakymu 
patenkina jo žingeidumą.

Suaugęs žmogus nori geres
nių išaiškinimų; bet kas anam 
duos geresnius paaiškinimus? 
Ypač žmogui, kuris nemoka 
skaityt, O jei 'ir moka kiek, tai 
nieko geresnio nėra skaitęs, 
kaip ’elementorių, maldaknygę, 
o sykiais dar gal Genovaitę ar 
Gyvenimus šventųjų, tai ir vis
kas. : ■

Kunigas j’am tai mokyčiausia 
ypata, viską žinanti.

ten vietiniai draugai gali 
surinkt desėtkus ir šimtus 
naujų skaitytojų, kaip kad 
parodė Philadelphia os drg. 
Merkis, buvęs montellietis 
drg. Smithas, newyorkie- 
tisdrg. Matulevičius ir visi 
kiti draugai darbštuoliai, 
veikliai dalyvavusieji perei
tuose mūsų vajuose.

Be to, atsiminkite, drau
gai, jog dabar prisieina pa
laikyti jau nebe vienas mū
sų dienraštis “Laisvė”, bet 
dar ir kitas—“Vilnis”. Abu
du yra būtinai reikalingi ir 
liepa vaduojami: vienas ry
tuose, kitas vakaruose.

O idant abudu, mūsų dien- 
raščia įgalėtų išsilaikyti, tai 
privalų yra padvigubinti 
mūsų visų pastangas.

Tikslingas klasinis Ame
rikos darbininkų veikimas 
žymiausia dalim priklauso 
nuo darbiečių-komunistų ir 
nuo jų pritarėjų. Nuo" to 
praklauso ne tik politinis 
darbininkiškas judėjimas, 
bet ir unijinis, ką matote 
iš minkštųjų angliakasyklų 
ipainierių streiko, iš Naujo
sios Mainieriu Unijos suor
ganizavimo, iš audimo ir 
drabužio: pramonių streikų

Užpuolimas Nacionalio MaL 
nierių šelpimo Ofiso

Taip jie po pažangių mainie-1 
rių suvažiavimui jau paspėjo! 
surųošt pogromą ofise Nącioąa-' 
lio Mainieriu šelpimo Komite
to. Su pašto inspektoriais, fe- 
derąliu valdžios maršalu, polici
ja ir detektyvais įsiveržė. į Šel
pimo Komiteto raštinę; išdras
kė archivus, susiėmė aukotojų 
vardus, aukų apyskaitas, adre
sus ir kitus dokumentus ir, su
sikimšo į maišus, kad išsivežti. 
—Tais dokumentais būtų pasi
naudoję Lewis ir kasyklų savi
ninkai; sučiuptus mainieriu var
dus jie būtų panaudoję prieš 
tuos mainierius, išvydami juos 
iš d^rbo ir įdėdami į juoduo
sius sąrašus, taip kadztie mai- 
nieriai negalėtų nei kitur gaut

1 darbo.
ši kratą buvo padaryta, su

lig paties Lewis reikalavimo. 
Bet jinai buvo suruošta taip 
grubijoniškai—n e t e i s ė tai, 
priešistatymiškai, kad net fede- 
ralis apskrities prokuroras ir 
teisėjas Schoonmakęris, susi
laukę protesto ■ nuo • Mainieriu

Rusijos nota delei “Pakto” 
pilnai atidengia veidmainingą 
pobūdį to instrumento. So
vietų Rusija yra vienatinė ša
lis, kuri gali pasirašyti prieš
karinį paktą ir priešintis ka
rui. Tuo būdu Sovietų valdžia 
pilnai pateisinama pasirašyme 
“Kelloggo Pakto” ir tuo pačiu 
kartu kritikavime jo pobū
džio ir vaidmainybės imperia
listų, kurie irgi jį pasirašė. 
Imperialistai, bekalbėdami a- 
pie taiką, parodė savo veid
mainystę, gi Sovietų Rusija, 
darbais pasmerkdama karą, 
davė dar vieną įrodymą savo 
prieškarinio nusistatymo.

Tai buvo Sovietų Rusija, 
kuri, pirmu Sykiu žmonijos is
torijoj, valstybių susirinkime 
(Genevoj) pareiškė, kad ke
lias į taiką • veda' per 'visišką 
nusiginklavimą, ir pasiūlę,; kad 
tuojaus būtų nusiginkluojama. 
Kapitalistinės valstybės' griež
tai atmetė šitą pasiūlymą ir

: tuomį įpąix>(W; yęįdnĮąiį: 
nystę. Sovietai ,ir dabar Te
besilaiko savo pasiūlymo ir 
tuomi įrodo vienatinės ‘darbi
ninkų va'ldžios, p.asauly^je tei
singumą ir sąžiniškumą.' ’

K^me yra pamatas to dide
lio skirtumo? Ogi tame, kad 
kapitalistinės valstybės rymo 
ant karų. Jos negali panai
kinti karų. .Jos negalėtų pa
silaikyti, jeigu karai būtų pa
naikinti. Jos veda ne tik iš
laukinius, bet ir naminius ka
rus... , •

Kuomet valstybės vyrai, ar
kivyskupai, profesionalai kal
bėtojai ir veidmainiai kapita
lizmo kalba apie taiką, karas Lietuvą susilauks ' grąžinimo 
eina be sustojimo. Anglijos Vilniaus. Bet to laukdami, “
mainieriai priversti badauti mes turime skaitytis su realia, žvaigždės keliauja. Jūrų gilu- 
ir jų organizacija sugriauta; 
Indijos dirbtuvių darbininkai 
ir gelžkeliečiai badu marinami 
ir šaudomi; Amerikos majnie- 
riai žvėriškiausiai persekioja
mi; Italijos darbininkams lei
džiama tik tas daryti, ką įsa
ko fašistinė valstybė—visose 
šalyse, išskyrus vieną (Sovie
tų Sąjungą), vedamas nuola
tinis, karas, prieš darbininkų 
klasę. . -į < (

Kas atsitiktų, jeigu iš' ka
pitalistų klasės būtų atimta 
karo įrankiai? Kur atsidurtų 
jų galįa ųžjėt.ant dąrbįnihkų 
klasės tuos kentėjimus? Kaip 
diena ‘‘aišku, kad 'kapitalistai, 
neturėdami ginkluotų spėkų, 
gerą valia negalėtų nukapoti 
darbininkams algas ir priver
sti juos badauti... . .

Štai, kode! kapitalistų klasė 
niekados geruoju nenusigink-

Fašistų šulas Ragina 
Viešai Atsižadėti Vilniaus.

“Lietuvos Žinios” (rugpj. 
30 d.) paduoda fašistų 
agento agr. Zubovo, kuris 
dalyvauja prekybos derybo
se su Vokietija, pasikalbėji
mą su laikraščio “Seg.” ko
respondentu. Zubovas ra
gina liautis reikalauti Vil
niaus. Jis tarp kitko, sakė:

“Giliu mano įsitikinimu, 
Lietuvos vyriausybei visai ne
verta dabar bandyti forsiruoti 
Vilniaus klausimas. Visi pro- 
gnozai sako už tai, kad prie 
nepalankaus pjrie mūsų1 atsL 
nešimo didžiųjų ' valstybių, 
prije ‘ dabartinių tarptautinių1 
santykių toks forsiravimas ga- 

■Ji' duoti visai priešingus re
zultatus, negu mes norime.

•• i |Ą.šJ škąįiąū iMsąiĮ ^ūdęrįhM 
ma kovą del Vilniaus su gele
žinkelių ir pašto susisiekimu, 
su Lenkiją. Aie santykiai Lie- 
tuVai yra fęikklingi. bus 
nustatyta thetgi tiesus ^usišie-

. Rimas .stb Vilniumi, tai tas vi
sai nereikš nutraukimo kovos 
už Vilnių. Nes niekas negali 
uždrausti ne tik pavieniems 
asmenims, bet ir koperaty- 
vams bei prekybos1 ir žemės 
ūkio rūmams reikšti savotiš
kus santykius link Vilniaus ir 
vesti savo rūšies visuomenišką 
boikotą link okupuotos srities. 
Jei Danija susilaukė šlezvigą,. ,
Lenkija nepriklausomybės, tai; k°ma paplokščia, lyg blynas, ir 

jįjį stovinti ant vietos ir esanti 
Bet "to laukdami,Icentras, apie kurį saulė ir

Kunigų Aiškinimas
15 iV kunigai, žinoma, aiškina 
tamįieiris žmęnęms .visus gąm- 
tosį apsireiškimus pasakomis iš 
bibįijošį dangų ir’žemę dievas 
sutaręs iš nieko į šęšias die- 

;nas.; Dangų apsagstę.s žvaigž
dėmis, esą, del padabinimo, kad 
naktyj žmonės gėrėtųsi ir tų 
žvaigždžių dydis panašus žvaig
ždėms, ką prisega prie ;polician- 

1 to ar .karininko kepurės. Saulę 
ir mėnulį, lyg kųk’ias torielkas, 
paritęs, liepdamas keliaut virš 
žemės ir šviest.

Sulig 'kunigų aiškinimų, že
mė per ilgus amžius buvo lai-

tarptautine padėtimi, su ša
lies interesais ir prie Vilniaus 
dabar .-mums galimu ir įmano
mu keliu.” .

|mą esanti neišmieruojama, ne
pasiekiama ir tt.

Draudžia Sužinot Tiesą

“LAISVĖS” VAJUS

—Ar girdėjote naujieną.?
—Kas, kur, kaip ?
—Ji svarbi . tik 
žmogui,M-t

Ne kita i p !

darbo

šiandien , eina. -“La y;^š ”■ 
vajus,—l ' '' x'K

Supratai ?
Pas kiekvieną mes paklausiam :
Ar skaitai ?

Jei skaityti, broli, moki,' -— 
“Laisvę” imk!
Kolei “Laisvės” tu negausi,— 
Nenurimk!

Šelpimo Komiteto advokato, <tu- 
rėjo sustabdyt kra|ą "ir paliepė 
sugražinti ofisui dokumentus.

Bet nereikia manyt, kad tuom 
ir baigsis Lewiso ir jam talkam 
j,ančių valdininkų žingsniai

mo Komitetą ir prieš Naująją 
Angliakasių Uniją; Jų bendri 
užpuolimai tęsis, tiktai bus tin
kamiau priešų suplanuoti.

Atsiliepdami gi į panašius 
Lewiso, kapitalistų ir . valdinin
kų žingsnius, sąmoningi darbi
ninkai teiks juo gausesnes pa
ramos > .korijantiems. . maipie- 
riams. ■ >■ : : ‘ • 1 • • "'

kelionę į metus, arba į 365 die
nas, 6 valandas, 9 minutes ir1 
9.6 sekundas.

Iš tos žemės kelionės apie 
sąulę apturime metlaikius, se
zonus: rudenį, žiemą, pavasarį 
ir vasarą.

Iš žemės apsisukimo apie sa
ve į 24 valandas turime dieną 
ir naktį.

Didjūriai laivais perplaukia
mi ir jų gelmės yra išmieruo- 
tos ir dugnas pasiekiamas.

i žvaigždžių Skaičius
Kol nebuvo teleskopų, pliko

mis akimis priskaitydavo apię 
5000 žvaigždžių.

Atsiradus teleskopams, ,spek- 
troskopams ir prietaisams nu- 
fotografavimui žvaigždžių, as
tronomai surado vis daugiaus 
ir daugiaus naujų žvaigdžių, ar
ba saulių, tik daug sykių dides
nių už mūsų saulę. ■

Šiandieną yra astronomų su
žymėta 300 milionų žvaigždžių. 
Bet Moulton, Van Rhijn, Sears 
ir Kapteyn (Holandijos pagar
sėjęs žvaigždžių tėmytojas) lai
kosi nuomonės, kad, ėmus visas 
žvaigždes, ką randasi Paukščių

trondmai pavadino “Verpetu’ ’ 
arba sala tolyje miliopų šviesos 
metų nuo mūsų, kurios dydis 
yra neapsakomas.

Mūsų Saulės Kelionė
Mūsų saulė su visomis plane

tomis ir jų mėnuliais keliauja 
per erdvę linkui žvaigždės Vega 
Hercules žvaigždyne; toj savo 
kelionėj saulė padaro po dvyli
ką mylių į sekundą. Praeis mi- 
lionas metų, iki saulė pasieks 
vietą, kur yra žvaigždė Vega; 
bet iki saulė ten dakeliaus, tai 
Vega bus milionus mylių toliau, 
kitur, erdvėje ir susidūrimo tarp 
jųdviejų neįvyks.

•» i • ,
i

Priešingai Kunigų 
Skelbimams

Taigi vietoje kunigų skelbia- f i 
mo dangaus, apsagstyto žvaigž
dėmis del skliautų pagražinimo, 
astronomai surado beribę erdvę, 1 
be galo, be krašto, be pradžios, ■ 
be pabaigos, — ir toje erdvėje 
bilionai daug syk už mūsų sau
lę didesnių saulių—žvaigždžių 
keliauja be sustojimo, kur link, 
nieks nežino.

žmogus mintyse įsivaizdina
Kelyje ir Magellano žvaigždžių erdvę, lyg kokį milžiniško dy- 
miglyne, galį būt net 35 bilio- džio tuščią indą, bet indas turi 
nai žvaigždžių. Ir žemė ne ! t 
tik nėra pasaulio centras, bet siena? Jei, 
jinai tėra tik krislas, palyginant kokia siena, tai tuoj vėl kyla 
su kitų, “dangaus kūnų’ ’, saulių klausimas: kas už tos sienos 
žvaigždžių dydžiu. i randasi ? Daugiau erdvės.

Pagal astronomų apskaitlia-1 v . . _ _
yimą, mūsų saulė yra daugiau Filosofų Ginčai,apie Erdvę 
negu milioną sykių didesnė už’ 
žemę.

sienas-kraštus, o erdvės kur 
pavyzdžiui, būtų

Planetos
Saulinėj sistemoj yra žinoma 

aštuonios planetos ir 18 jų są- 
keleivių,' arba mėnulių.—Plane
ta yra erdvės kūnas, kuris ke
liauja aplink saulę arba aplink 
žvaigždę. Mėnulis gi kelįauja 
apie: pląnetą.

Mažiausia ir arčiausia prie 
saulės planeta yra. Merkuras, 
antra iš eilės — Venera (Ve
nus), o trečia tai mųsų žemė; 
paskiaus seka Marsas, Jupite
ris, Saturnas, Uranas ir toli
miausia nuo saulės planeta Nep
tūnas.

Saulė randasi 92,000,000 my
lių tolumo nuo žemės. Mėnulis 
nuo žemės — 240,000 mylių.

Apie erdvę 18-tam šimtmety
je filosofai gana daug ginčijos. 
Kas yra tuščia erdvė? Ar ji yra 
apribota ar begalinė? ir tt. Fi
losofas Kantas* pavadino erdvę; 
“esamuoju nieku”.

Erdvė, esą, kaip ir laikas. 
Kur laiko pradžia? Kantas sa
ko:1 laikas susideda iš praeities ; 
ir ateities,, kurias skiria slenka^ * 
moji dabartis. Ir kai praeities. , 
jau daugiaus nebėra, o ateitis . 
kol kas dar ne čia, taigi laikas 
bus tikrenybė iš dviejų pusių, 
iš kurių nei viena nėra tikra.

Ar erdvė apribota ar begali
nė? Kantas atsako: nei viena, 
nei kita; mes negalim nieko • 
sakyt apie numerių skait
lines, ar ji apribota ar begalinė, 
bfet tik mes galim skaitliuot nuo 
bile kurio joj esamo dalyko, nuo 
saulės, mėnulio ir tt. ir galima 
mieruot ar pradėt nuo bile daik
to į bile kraštą arba pusę.

Vietoje mėlyno dangaus, ran
dasi beribė erdvė, kuri mokslin
čiams dar tebėra pinklė.

Saulės, žemės, mėnulio ir ki
tų erdvės kūnų orbitos arba jų 
keliai erdvėje, astronomams yra ? 
žinoma ir smulkmeniškai įš- 
skaitliuota, ir pirm laiko astro
nomai tikrai praneša saulės ar 
mėnulio užtemimus, pasakyda
mi metus, mėnesį, dieną ir va
landą ir kur užtemimas bus re
gimas. ' . < <.

Kunigai savo skelbiamam 
dangui įrodyti neturi jokio pa-, , 
mato; jie nežino, koks ir kur tas , 
jų dangus, nei kaip jis toli yra, w : 

4 nei kiek laiko ims dasigauti ten, << 
i tik liepia tikėti, ir tiek. • 

Bet žmogui <. reįkia skaityti 
moksliško turinio knygas, kad 
plačjaus apsipažint su, moksline 
pasaulėžvalga, ir nebūt aklai ti
kinčiam,

J. K. DečRus.

žvaigždžių Tolybe nuo 
žemės

Artimiausia mūsų saulinei 
sistemai kaimynė yra žvaigždė 
Alpha Centauri, .kuri randasi 
už 25,00^,000,000,000 (arba už 
25 tfilionų) mylių nuo mūsų.

Ant žemęs mieruojamą co
liais, pėdomis, mastais, mylio
mis; o erdvėj mieravimui astrų- 
nomai vartoja šviesos spindulių 
keliavimo greitumą.

Mokslinčiams yra žinoma, 
kad šviesa keliauja greičiausiai 
už viską, kas žinoma. Į vieną 
sekundą šviesa apkeliauja be
veik peptyniusi sykius aplink 
žemės paviršį; šviesa padaro po 
186,000 mylių į sekundą.

Bet jei kuris* žmogus užsima
no klausinėt daugiaus, tai gau
na tuoj, nuo kunigo atsakymą, 

- kad dievo galybes nesuprasi; 
tylėk ir dievą myląk!, Taip ir 
baigiasi ano “žinojin^ąs” bei fi
losofija. • - • ;• '

P’e'! to, kunigai uždraudžia 
tampiems parapijonams skaityt1 
nic^šįiškūš - ‘raštus, grasindami 
įiž itąi posmertinč ibausme, pra- 
gajk J j >■ .' i • i * i i

Bet mokslo ;Vyrai galvėčiai ir 
asti^riomąV mėpatikėjo religi
nėms kunigų pasakoms, o pra- 
dėjb; statytis' 1 tolesnius klausi
mu?, j ieškodami tam atsakymo, 
Jie. -.tėmijo žvaigždžių judėji
mus, ir gimė nauji supratimai, 
naujos teorijos ir garsūs moks
lo ^yrai. . ' ;

’ ' -i , > ' • Į ' ■ , I

Senovės Mokslininkai
Dar senovės chaldejų laikais 

Aristarchus bandė surast tolu
mą tarp saulės ir mėnulio.

Dar prieš krikščionių gadynę 
Grhįkijoje Pythagoras, Niceta 
,ir S/racūs mane, kad'-žemė su
kasi aplinkui, j apie sayo “ašį”.

Vėliaus Kopernikas J Galileo, 
Newtonas, Laplace, ! Kęplei’ ir 
kiti mokslinčiai padare -žymių

ii
tj

■ * šviesos Metai .
. Yra daugiaus, kaip 30,0.00,- 

000, sekundų Į metus,. Dabar 
padaugink šį sekundų! skaičių 
per 186,000, ir apturėsi taip va
dinamus s šviesos pietus, arba 
beveik šešis trilionus mylių. Ir 
su ta šviesos metų miera pana
šiai mieruojama: šviesa keliau
ja vien4 sekundą su biskeliu iki 
mėnulio, astuonias' minutes iki 
saulės; keturis ir pusę šviesos 
metus., iki artimiausiai žvaigž
dei, 200 šviesos metų jki Orion 
Nebula (miglyno) ' ir 25,000 
šviesos metų iki toliausia 'atsi
skyrusiai žvaigždei, nekalbant 
apie Paukščių Kelią, kurio 
žvaigždynas, plikomis akimis 
žiūrint, atrodo tik lyg kokia 
Šviesi, juoąta ar migla. Bet žiū
rint per teleskopus ir Nutraukti:

-Pardavė Miško už 304,388 
litus

KAUNAS.—-Vakar miškų 
departments įvyko varžyti
nes. Parduota miško me
džiagos tinkamos pramonei 
ir eksportui 4464 kietųiete- 
rių už 304,388 litus.
' Rugsėjo 6 d. bus parduo

ta apie 15,000 kietmeterių.prieš Nacionalį Mąįnierių šelpi- Ubagais,;

Washington. — Meksikos

H tr

Iš kiseniaus p.enkinėlę 
Tuoj ištrauką, j (p r 
Savo acfresą .rašykĮe,|— 
Nebelauk!

ŠutŽfffeš; : 1"

Del penkinės neišeisi

“Laisvę” gavęs—pasidžiaugsi 
Jos raštais!.

. t / ' Buoįio Sunkis; •

valdžia pranešė valstybės permainų žmpnŲoš peržvalgose 
departments, kad ji prisi- link žemes, žvaigždžių ir saulės, 

Pirie “taįkos” i^^ jnesutįio su ,bibU$įomis pa^
šutūrifes. ‘''' *' ’'' ■ ’sdkomis.'

Areštavo Socialdemokratą 
Pas J. Ūsą' Sintautuos 

____ kriminale policija padariusi 
paveiksląi parodo, jog tai yrą’kratą jį areštavo ir išsivežė, 
nęapsakomo skaičiaus žvaigž- Teko patirti, kad jis pade- 
įžįų šauliu susįgrupavimas m i- tas kalėjimam Ūsas buvo 
lipnų mylių tofume viėųą nuo | socialdemokrątų vietos kuo- 
kįtos. Ir reikia šimto tūkstan- pos narys.
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DARBO IŠKILME
Lietuvių Darbininkų Koope- nierius, turiu 

ratyvo Piytų Dirbtuvė

evąs, SSSR).

;'jr ■•W^ny? v*z" ,<•■'■*. <'.'.',‘(i’^’ll. i į

Puslapis Trečias

gonetkas; kiti du vyrai laukia i esybes.
N.

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

Švenčioniškis
IŠ 18,00(1 ŽODŽIU

SU

KAINA $1.25

4« Y.

sv.

Kaip jau sakiau, mano akys

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

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

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

Telephone, Greenpoint 2372
stiklo, 
radau

laukan. 
kuris:

ra
ka

greit reikalauk mūsų vaistžolh 
bile vienos žemiau pažymėtų Ii

ten, 
pirmiau

jau turiu užsidėti 
nepermatomus, aki-

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

“LAISVĖ”
Ten Eyck St., Brooklyn, N.

ant antrų lubų, o iš ten į ma
šinas, kad drėkintų molį. Eski- 

kasti 
o tos 
lubų,

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn,

pasakyt, kad ir 
geriau pastatęs 

sustatęs mašinų,
aš nebūčiau 
dirbtuvės ir

I kaip jūsų padaryta.
Darbo apsaugos skyriaus at

stovas sako: Darbininkų pūslė
tos rankos pirmiau ir čia dirbo 

j kapitalistams, dabar jau dirba 
sau; niekam nevertos menševi
kų ir II Internacionalo zaunos, 
būk darbininkai be buržuazijos 
negali statyti ir techniškai to
bulinti industriją.

Drg. Krivickas skaito sveiki
nimo laiškus ir telegramas.

vXBuvo nutarta 1 liepos paleist 
pjarbą mūsų plytnyčią. Jau 
’’vakariai pribūva Odesos lie- 
Ivių organizacijų keletas dele

gatų ir svečių, grupė iš 20 .as
menų.

Sekmadienį 1 liepos 11 vai. 
pradėjo rinktis miesto atstovai, 
valdžios, partijos ir darbininkų 
organizacijų atstovai.
* Odesos apšvietos komisija su
sitarusi su mūsų apšvietos ko
misija išleido dirbtuvės atida
rymui pritaikintą sieninį laik
raštį.

Iš pat ryto ant dirbtuvės ir 
bendrabučio plevėsavo raudonos 
vėliavos. Dirbtuvės atidarymas 
prasideda pusėj dvyliktos. Miš
rus Odesos lietuvių choras su
dainuoja lietuvių kalboj Inter

nacionalą. Drg. Krivickas sa
vo prakalboj nupasakojo dirbtu
vės istoriją, darbuotės procesą 
lig dirbtuvės atidarymo. Jis nu
rodė, kaip sunku buvo pradėti 
darbas; vieni iš atvažiavusios 
iš Amerikos grupės, pabijoję 
sunkaus darbo, pasitraukė iš 
kooperatyvo ir liko tik 6 drau- 
gvai; jie su pagelba atvažiavu
sią iš Amerikos naujų energin
gų, idealių draugų pastatė dirb-1 
tuvę, kuri jau paleista darban, j

Komunistij partijos apygar
dos komiteto atstovas drg. Ce- 
renbergas sako: Viso pasaulio 
dĮarbininkai užinteresuoti socia
lizmo statymu SSRS. Jūs, drau
gai lietuviai amerikiečiai, pa
rodėte, kad darbininkai moka! 
statyt pramonę be buržuazijos 
pagelbos; jūsų pastatyta plytų 
dirbtuvė tvirtins viso pasaulio jo rašyti savo kurjozus.

ii j — r'i ei t i ri T — ! — _ J. - ~ X „ ? „ ___ „ x -

vatorius įsirėžia į kalną 
molį ir pilti į vagonetkas, 
stropiai bėga ant antrų 
nešdamos molį, ir skubiai pila į 
pragarišką mašinų gerklę; tos 
vėl nugriebę viena nuo kitos, 
kaip tigrai staugdamos, tik tri
na, mala, ir bežiūrint iš preso 
ima lįsti keturkampis storas 
molio liežuvis ir skubotai arti
nasi prie kertamojo stalo; čia 
jo laukia drg. Poška su kitais 
draugais. Jie žino, kad iš čia 
nebe molis, bet plytos eis. Kaip 
tik prisiartino ir stalelio ratas 
apsisuko, traukiamojo diržo pa
gautos viena paskui kitą bėga

stiklą, tu o j aute . pridėjau prie , 
dešinies akies, kairę užmer
kiau ir pradėjau žiūrėti ton 
vieton, nuo kurios atitraukiau 
akis bejieškodamas padidina
mo stiklo.

Netikėti apsireiškimai! 
Priešais mane, toj pačioj vie
toj, sėdi dvi esybės, apsigau
busios nuo galvos iki kojų 
juodais drabužiais, apsiraišio
jusios kokiais tai mazguotais 
šniūrais, apsikabinėjusios 
žančiais, o dideli kryžiai 
bo žemiau pilvo. . .

Dairausi šen, dairausi 
nieko nematau, ka 
mačiau.

Išsyk maniau, kad mano pa
didinamasis stiklas mane ap
gaudinėja, todėl greitai jį į- 
kišau į kišenių, bet ir per aki
nius matau tik tas dvi juodas 

savimi, 
vaizdas'

L. Kooperatyvo jačeikos (ko- p]ytOs, tartum manydamos iš- 
munistų grupės) sekretorius Į trūkti. bet čia ju ]aukia keturi 
drg. Juodis atsako į visus pa-|vyrai ir SUgaudę krauna į va- 
sveikinimus: Mes iš tikrųjų esą-J 
me linksmi sulaukę tos dienos, 
kurioje galime parodyti, kad ir 
mes įdedam savo akmenėlį į so
cializmo statymo pamatą. Pas 
mus viena šeimyna, vienas par
tinių ir nepartinių noras. Laiko 
veltui mes neleidžiam. Baigę fi
zinį darbą, griebiamės mokslo, 
žinodami, kad reikia būt ir po
litiniai apsišvietusiais, suprast 
kurlink eina klasių kova, kaip 
sėkmingiau įvykdyt pasaulinę 
Tarybų Respubliką.

* Pagaliau pirmininkas priėjęs 
prie durų kerpa raudoną retežį, 
kuris laikė paslapty viduj maši
neriją. Choras su publika dai
nuoja Internacionalą. Atsida
ro durys. Elektros jėga pagau
na sukti ratus, mašinos ima už- 
fi, vanduo iš šulinio pradeda 
verstis per trūbą į rezervuarą

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
i

pilnų vagonetkų ir, kaip tik jos 
prisipildo, tuoj veža plytas j 
džiovinimo daržines.

Po dirbtuvės atidarymo visi 
dalyviai nuėjo draugiškų, ska
niai pagamintų, švariai patiek
tų pietų. Reikia pasakyti, kad 
draugai amerikiečiai, paprasti 
darbininkai, moka ir valgius ga- jajko važinėjau*
minti.

Kaip per dirbtuvės atidarymo 
iškilmes, taip ir per pietus visų 
ūpas buvo pakilęs, entuziastin
gas.

Jei viskas taip ir toliau sek
sis, tai draugai amerikiečiai at
neš daug naudos kaip ekonomi
nei, taip ir bendrai kultūrinei 
SSRS, statybai.

Kamarauskas.
(“Raudonasis Artojas”)

MANO PRIETIKIAI
(Feljetonėlis)

“Laisvės” reporteris pradė- 
. Vie- 

proletarų tėvynę, SSRS. Jūs 1 name jų rašo, kad matęs mer- 
tikrai parodėte, kad komunistų * ginti ar tai moterų pančiakas, 
partija teisingai sako, jog dar-[kurios nuo kulnų vis ėję ne- 
bininkai gali ne tik sugriaut (švaryn ir nešvi.ryn, vienok nu- 
seną tvarką, bet ir pastatyt nau-[ siskundžia, kad pačių pančia- 

'ky vkšv Jis, supy-
I kęs, liepia merginoms ir mo- f . • f* • • 1 — •

ją ūkį, įvykdyt socializmą, ko- viršų nematęs, 
munizmą. !
r Miesto tarybos atstovas drg. Į terims nors sykį į du mėnesiu 
Radevičius sako: Atvažiavę išsiplauti pančiakas, nes kitaip 
draugai amerikiečiai padeda i Ja® nežiūrėsiąs.
mums pravesti industrializaci- Į1 Ąs nesuprantu, kas čia per 
jos obalsį ne žodžiais, bet dar- • - - -
bais. SSRS, valdžia jums padė- ? 
jo ir toliau padės. Nikolajevo 
miesto vardu sveikinu didvy
rius, kurie per tokį trumpą lai-

. ką pastatė dirbtuvę, kurioje lies 
plytas socializmo pastatymui.

Kalba Pramonės Sąjungos at-

pilvo, čia jau ir susidūriau su 
tuo didžiausiu prietikiu, apie 
kurį pasakoju.

Blauzdos storos, kaip arbū
zai ir aptemptos pančiakomis, 
kurių galai užraityti viršuje 
kelių. Sijonėlio padalkos per 
pusę pėdos nepasiekia kelių. 
Elektrikin.ės vėdyklės smar
kiai pučia, maišo dulkes, bar
sto nuo veidtj miltelius, suka 
į daiktą natūralius ir dirbti-

imtis gazus, kurių tokiuose 
’traukiniuose užtektinai yra, o 

’ J geresnio kvapo, prideda 
dar česnakų, cibulių ir kito- 

; kių panašios rūšies kvepalų.Iš 
O gal reporteris atsisako į jas viso mišinio pasidaro savo 
žiūrėti už tai, kad nematė pa-'1.18168 ebesiai, kurie slankio- 

jeigu!Ja P° va&on3 ir Juose per visą

kurjozas, kad' jis matė ne- 
, ir kodėl 

! del to atsisakyti žiūrėti į jas?; 
I /-x 1 I • 1 • 1

čių pančiakų viršų ?
taip, tai turi pamato.

Dabar aš noriu papasakoti
[apie savo prietikį, kuris buvo

kelionę randasi keliauninkai. 
Bet eikime prie dalyko. Tai- 

: gi, vėdyklių vėjas, begamin- 
Stovas drg. Korosin : Jūs drau-i dauglidesniš“ jr'si"teises^ damas tuos debesius, neužmi
gai, vykdote obaty: per koope-1 mis pasekmgmis negu išvystj sta pajudinti ir sijonėlių, nuo- 

4 ru 4 TTici vinviA ' ... _ I I O I Q 1 1 1 CJ 1710 Iznlln 1 V» Irolin i. raciją į socializmą”. Jūs paro- 
* dėt tiems, kurie nesupranta, kad 

tai ne tušti žodžiai — pramonės 
kooperacija lošia svarbią rolę 
socializmo statyme.

Raudongvardiečių ir Odesos 
lietuvių komfrakcijos atstovas 
<g. Smaižys sako: Lietuviai 

rbininkai eina drauge su viso 
pasaulio revoliuciniais darbinin-l 
kais, jie drauge su Rusijos dar-| 
bininkais dalyvavo caro ir bur- na ir valanda, bet pasitaikė 
fazinės valdžios nuvertime, laimė, nes savo sėdynę visgi 
dalyvavo pilietiniam kare... tai- galėjau prigla.usti prie gelž- 

kelio kompanijos įtaisyto suo
lo.

Atsisėdęs pradėjau dairytis, 
žvalgytis, kaip sakoma, šau
dyti akimis. Savo akimis šo
viau tiesiai, žvilgsnis atsimu
šė netikėtai į taikinį (cielių).

Savo sėdynę,

purvinas pančiakas. i latos juos vis kelia ir kelia į
Man pasitaikė važiuoti gar-lvlrsy’. .t?rtum "orėdamas visai 

siuoju New Yorke Canarsie! uzverstl*
traukiniu, kuris pirmiausia Kaip jau sakiau, mano akys 
važiuoja žeme, paskui iškyla nuslinko jau žemiau pilvo, at- 
'į viršų ir vėl nusileidžia po sidūrė palei kulnis ir paskui 

Vadinasi, pereina vi-j vėl palengva pradėjožeme.
sus gyvenimo laipsnius—jau
nystę, subrendimą ir senat
vę. . .

Nežinau, kokia tai buvo die-

Netikėdamas 
nusiėmiau akinius, bet 
nepersikeitė. ( 

Mano elektrikuotas 
pradėjo mažėti, ūpas,
buvo pasiekęs ąugščiausį čiu-i 
kurį, nupuolė. Aš galvą nulei- 
džiau, nosį pakabinau ir pra
dėjau snausti. . .

Kaip ilgai snaudžiau ir kiek
, nei pats ne

žinau. Nes kada mane kon
duktorius pažadino, tai jau 
Canarsie traukinys ėjo į Ca- 
narsie balas ant nakvynės.

Namo sugrįžau apie trečią 
valandą ryte. Rodosi ne taip 
jau vėlai, bet pati man tokią 
pirtį suruošė, kad dabar važi
nėdamas 
juodus, 
nius. . .

Neseni tie laikai, kuomet’ 
ponas Strimaitis siuntinėjo’ 
prisiektus dokumentus, nuro-l 
dydamas Bagočiaus darbelius! 
Susivienijime. O dabar tas 
pats Strimaitis duoda skundus 
prieš tuos, kurie prisimena 
apie Bagočiaus tuos pačius 
darbelius, kuriuos jis pats pir
miau skleidė.

Kaip greitai tie žmonės, jei
gu taip galima juos pavadinti, 
susidraugauja! i

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
1150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTV
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertes tūkstanči< 
dolerių. Ką tas tūkstanti# doleri* 
žmogui reižkia, jeigu jis yra apini 
tas kokios nors ligos bei vidurių 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas Ir įvairių nesmagu 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų 
ir auksinį kalną parodytum, tai Jan 
malenesnė būtų sveikata, negu ta 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai 
nuo 
gu ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečn 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulk 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo p< 

| krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
1 mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ii 
, kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gaus 

vaistžolių, kurios jums sugrąžin 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti' nervų suirimą, galvo» 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
(nūs “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet mC 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikaling 
mūsų žolių pardavinėtojai visuo«» 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet St., Spencerport, N. Y !

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

CASTON ROPSEVICH

i' z -

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Ava. ir Irvins Placa

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedtliomis: 9 iki 4 po riet*.

GARSINKITĖS

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornisiu

FIRE SAI F1 111 Ei U A Ll Li
kilti 

augštyn. Nagi, žiūriu, kad 
mano taikinys, nežinau kokiu 
tai išrokavimu, besirengdamas 
kelionėn, užmiršo užsidėti.ne
užmirštamąsias, o be jų visą 

♦savo privatinę nuosavybę iš
statė ant parodos. ..

i Mokslininkai tvirtina, kad 
Į žmogaus kūnas darąs aplinkui 
j save du metru elektrikuoto 
lauko. Aš manau, kad tuomet 
mano kūnas galėjo padaryti 
elektrikuoto lauko ne du, bet 
dvyliką metrų. Aš pradėjau 
bijoti, kad mano ta elektra, 
pakliuvus į vėdyklių nešioja
mus debesius, nesusijungtų 
su priešingais elementais — 
negatyve jėga su pozityve ir 
pozityve su negatyve ir neį
vyktų ekplozija, kurios auka 
ir aš tapčiau.

Vėdyklių nešiojami debesiai 
pradėjo darytis tirštesni, tam
sesni; atmosfera pradėjo sun
kėti, kaip prieš kokią audrą. 
Man jau reikėjo apleisti trau
kinį, bet apie tai užmiršau. 
Nors mano akiniai įvairius 
daiktus dikčiai padidina, pri
traukia, bet aš automatiniai 

j pradėjau po kišenius grabalio- 
• T-Jr. na /I iri in a m n afilr-

• T / 'gi ir ši istorinė diena tebus pa
vyzdžiu visiems, kad savo išleis
tomis plytomis daužysite kapita
lizmą, kaip mes daužėm buržua
zijos galvas šautuvais laike 
griežtos klasių kovos už prole
tarų revoliucijos laimėjimą.

Odesos lietuvių kliubo apšvie- Tai buvo ji.
tos komisijos narys drg. Vedrin- kaip ir aš, pasidėjus ant kom- 
skas pažymi, kad kooperatyvo panijos suolo, sėdėjo išdidžiai 
nariai yra pažengę’ ne tik eko- ir skaitė kokį tai žurnalą. Jos 

plaukai riogsojo ant, galvos, 
kaip virkščių kupeta; antakiai 
juodai nudažyti, iš po kurių 
akys žvilgėjo; nosis riestoka 
ir bulvės išvaizdą turėjo; vei
das baltai nudažytas, o lūpos 
raudohai ir dar laku padeng
tos, kad maliavą negalima bū
tų liežuviu nulaižyti, kurį ji 
nuolatos kaišiojo.

Apžiūrėjęs visą viršų, savo 
akis ir dar akiniais pabalno
tas, pradėjau leisti žemyn.

Kaklas ilgas, plikas ir visas
miltais apibarstytas taip sto-'tis ir jieškoti padidinamo stik- 
rai, kad jau nieku būdu nega-[lo. Mat, jau žmogaus tokia 
Įima įmatyti purvų. Krūtys’prigimtis: jeigu gerai matai, 
augštos, didelės ir pusiau nuo-1 tai nori dar geriau matyti. O 
gos. Mano akys automatiniai kuomet jau visai arti prisiar- 
pradėjo leistis žemyn. Atsi- 

’dūrę ant pilvo ilgai nesilaikė.

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

npmikoj, bet ir klasinėj apšvie- 
toj; tliri gražų raudonąjį kam
pelį,, didelę biblioteką, tūri savo 
oiftcną — sieninį laikraštį, po- 
litgramotos mokyklą.

Nuo Odesos lietuvių jaunuo- 
‘ lių sveikina drg. Ryliškaitė; ją 

yftsi pasitiko ir palydėjo aplo- 
'(TOmentais. Nuo lietuvių stu
dentų kunmziečių sveikino drg. 

’ ,Ryliškis. Nuo lietuvių darbi
ninkų Odesos korkų dirbtuvės 
sveikino drg. Samsonas. Nuo 

* Nikolajevo dirbtuvės “Plug i 
Molot” darbininkų sveikino drg.

^Rugajevskis.
IW Pramonės Skyriaus atstovas 
f sąko: Garbė jums, draugai ame

rikiečiai, kad jūs parodėt bur- 
j žuaziniams specialistams, jog 
F' T.me gali apsieit ir be jų. Jūs esa- 

te paprasti darbininkai, neturi
te diplomų, o aš, būdamas inži-

darbininkai pramonės atstaty- j nes ten nieko ypatingo negali-
ma buvo pastebėti.

Bet štai, akių fokusas susi
koncentruoja jau biskį žemiau

tini, tai nepasitenkini matymu, 
bet nori ir paliesti.

Tuo tarpu privažiavome 
stotį. Aš buvau užimtas jieš- 
kojimu ' padidinamo 
Traukiniui sustojus,

MACYS BROS. FURNITURE CO



BENDRI VISU LIETU 
VIŲ REIKALAI

Puslapis Ketvirtas

tavos lietuviams negelbsti pa
kilti į augštesnį laipsnį kul
tūros ir apšvietos.

Dr. A. L. Graičiūnas.

siu
Sei-

Birželio 30-tą dieną, 
metų, atsibuvo Lietuvoj 
mas Draugijos Kovai su 
berkuliozu (džiova). Randa
ma apie tai pranešta tik “Me
dicinos” No. 7 š. m. platesnis 
aprašymas eigos seimo, iš nu
veiktų darbų ir žadamų atei
tyje veikti. •

Perskaičius atydžiai dar
buotę draugijos narių, stačiai 
norisi, viską mesti ir eiti su 
jais sykiu dirbti.

Kovai su Tuberkuliozu į- 
trauktos' geriausios medikališ- 
kos jėgos. Turi savo dešim
tį skyrių, išsimėčiusių po visą 
Lietuvą. Tik stoka didesnių lė
šų, kad Draugija Kovai su 
Tuberkuliozu galėtų ne tik 
globoti visais susirgusiais 
džiova, bet paskleisti kompe- 
tentiškus prelegentus, kad 
pamokinus piliečius, kaip ap
sisaugoti, kad nesusirgus džio
va.

Nežiūrint kokia valdžia Lie
tuvoj yra ar būtų, vistiek svar
bu, kad sumažinti ligotingumą 
ir mirtingumą Lietuvos pilie
čių.

štai, “Medicina” iškelia 
viešumon visokius trūkumus, 
kur belaikinė negalia ir mirtis 
skina .Lietuvos piliečius.

Gaila ir skaudu priminti, 
kad Amerikoje randasi suvirs 
160 gerbiamų lietuvių Dakta
rų medikų ir dentistų ir ne
skaito ir neužsiprenumeruoja 
“Medicinos” žurnalo, todėl 
nežino, kas veikiama Lietuvo
je, kokios pastangos yra de
damos tenaitinių gydytojų pa
gerinimui piliečių sveikatin
gumo. Štai, ką rašo “Medi
cinos” No. 6 š.m., pusi 448. 

“Medicinos” prenumerata 
Amerikos lietuvių gydytojų 
tarpe.

“Medicinos” š. m. 1-2-3 ir 
4 numeriai buvo pasiųsti su
sipažinti daugiau kaip šimtui 
Amerikos lietuvių gydytojų, 
kurių adresus maloniai yra su
teikęs gerb. Dr. A. L. Grai
čiūnas. Mat, buvo manyta, 
kad Amerikos lietuvių gydyto
jų dauguma, susipažinę su 
“Medicina,” panorės ją nuo
latos skaityti, todėl ją užsipre
numeruos ir tuo būdu materia-1 tai. 
liai sustiprins šita vienintelį,, c, 
leidžiama lietuvių kalba, spe-Į _S5nata!^‘akas^; dirbęs jau 
cialų medicinos žurnalą. Ta
čiau Redakcijos viltys toli gra
žu neišsipildė: naujų prenu
meratorių tepribuvo vos pen
ki: (1) Dr. A. Petriką, dantį] 
gyd. iš Brooklyno, (2) Dr. P. 
Z. Zalatoris iš Chicagos, (3) 

Vitkus iš Clevelan-j 
Dr. B.
dantų gyd. iš Chi-

SHENANDOAH, PA.
“Laisvė” ir “Vilnis” ne sykį 

ragino savo korespondentus kuo 
daugiausiai suteikti žinių iš 
darbaviečių, iš kasdieninio mū
sų gyvenimo ir kovos už būvį, 
bet, kol kas, tokių žinių labai 
mažai pasirodo. Didelė didžiu
ma korespondencijų, tai aprašy
mai visokių parengimų ir susi
rinkimų, o kaip kada ir visai 
beverčių dalykų. Kodėl taip y- 
ra? Atsakymas ar tik nebus 
tame, kad mūsų korespondentai, 
didžiumoj būdami savamoksliai, 
paprasti darbininkai, nesugebi 
aiškiai ant popieros išdėstyti 
savo skriaudas ir vargus, o čia 
vėl norint kokį prietikį aprašy
ti iš darbavietės, prisieina su- ‘

savaitės tam tikrą skaičių dar
bininkų priverčia pirkti “bete- 
res”, už kurias ši kompanija 
dar geriau už kitas pasinaudo
ja, nes kuomet po Paud R C and 
I. Coal Co. už tokią pat “bete- 
rę” atrokuoja 15 dol., tai čion 
lupa 18 dol. šios kasyklos uni
jos lokalas atsisako ką nors 
šiuo klausimu veikti, nes niekas 
ligi šiol nepadarė didelio spau- 
dimo. Tiesa, vienas kitas susi- 

į rinkime paburčina, bet lokalo 
valdyba atsako:’ nekelkit to 
klausimo, nes kaip bus visiems, 
taip ir mums.

Silpnutis.

BOSTONO IR APIEUNKES 
SKYRIUS

MONTELLO, MASS.
Apie Viską

ti iš darbavietės, prisieina su-1, sezonas jau užsi
minėti darbo įrankius, kuriems 1 Pasekmingesms pikm-
lietuviu kalboj nežinai, o gal ir | kas-isvaziavimas buvo Liuosy- 
nėra, užvadinimo, tai atsiduri,bes Chor?- kurls W1™ 3 d- 
keblioje padėtyje. (

( darau pagal save.) Bandai pa
rašyti, sudarkai porą lapų po
pieros ir pameti rašęs, lauki gal 
kas kitas parašys. Kad tarp y- 
ra, tai aš manau, kad daug kas 
pripažins.

Nuo kurio tai laiko šioj apie- 
linkėj tarpe angliakasių, kur tik 
nepasisuksi, vis išgirsi kalbant 
ir diskusuojant apie naują pa
tvarkymą, kurį būk tai išleido 
valstijos kietųjų angliakasyklų 
inspektorius Glasgow, kad viso
se kasyklose kietųjų anglių dis- 
trikte būtų panaikinta anglių 
šaudymas arba dinamito užtren- 
kimui ligi šiol vartojamas kna
tas ir pistonas (Fuse and cap) 
ir į jo* vietą įvesta “Battery’’ 
sistema, tai yra, vartoti užtren- 
kimui dinamito elektros pagel- 
bą. Kaip kuriose kasyklose ta 
sistema jau senai vartojama, 
kur randasi gazų ir kur negali
ma atdaras liepsnas užžiebti, 
kad neuždegus gazą. Bet dabar 
bandoma tą įvesti visur ar yra 
gazų ar ne, ir dar darbininkai 
verčiami pirktis nuo kompanijos 
“bettres”, kurios kainuoja nuo 
15 iki 18 dol., tai darbininkai 
tam priešingi. Kadangi šiuo 
klausimu angliakasiai dabarti
niu laiku daugiausiai kalba, tai naudai. 
bandžiau pasiteirauti pas senus; dainininkų iš Italijos,

fSnvpndimn lrugsčj°, Liet. Tautiško Namo
Parke. Nes publikos buvo

silanko į tokius parengimus, j 
Lietuvių pionierių kuopa tu

ri pamokas sykį į savaitę, 
ketvergų vakarais, lietuvių 
svetainėje ant Hollins St., ant
ros lubos. Prie kuopos pri
klauso sugabių vaikų, kurie 
rimtai riša įvairius darbinin
kiškus klausimus. Prie kuo
pos priklauso virš 30 vaiku
čių.

Reikia pastebėti ir tai, kad 
kai kurie tėvai bijosi vaiku
čius leisti prie pionierių kuo
pos, nes, girdi, ten nieko dau
giau nemokina, kaip tik bol
ševizmo. Kai kurios kūmutės 
pasakoja, kad ten daugiau 
nieko neišmokins, kaip tik 
bombas dėlioti, todėl ir bijosi 
savo vaikučius leisti prie pio
nierių kuopos.

Kurie taip mano, kad ten 
daugiau nieko nemokina, kaip 
tik bombas dėlioti, kviečiami 
atsilankyti į pamokas ir per-i 
sitikrinti, kaip vaikučiai moki-1 
narni. Ten vaikučius mokina 
vien tik susipažinti su darbi
ninkiškais klausimais ir kaip 
reikia darbininkų būvį page
rinti. O juk tokie klausimai! 
kiekvienam darbininkui apei
na, nes kapitalistai visus ly
giai išnaudoja.

Beje, kai kurie sako, kad 
jeigu ten mokintų lietuvių kal
bos ir abelnai lietuviškai, tuo
met galima būtų leisti. Taip 
sakydami irgi klystate. čia 
augantiems vaikams lietuvių 
kalba nereikalinga • ir jie su 
ja nesiskaito. Jiems reikalin
ga susipažinti su darbininkiš
kais klausimais, nes kuomet 
jie užaugs, tai ir juos darbda
viai išnaudos.

Mokestis labai menka. Ku
rie vaikai dar neturi 10 metų 
amžiaus, tiems nereikia jokios 
mokesties, katrie turi 10 ir 
daugiau metų, tie moka tik po 
10 centų į mėnesį. Todėl nie
kas negali skųstis, kad sunkios 
išlygos ir todėl negali leisti 
savo vaikučių.

Vaikams mokytojauja jau
na sugabi mergina, Rebecca 
Sklar ir vaikai ją labai myli.

kurie nori

Bridgewaetr Darbininkų
Ko-operatyvė Draugovė rįjj£

angliakasius, ką jie mano apie

do; (4) 
(Rutkus), 
cagos, ir 
Jonaitis iš Chicagos. 
“Medicina 
liau. Tuo 
“Mediciną
kartu su senaisiais, iš viso 14 
prenumeratorių, iš kurių dar 
ne visi yra sumokėję prenu
meratą šiems metams.”

Ko gi mes norime nuo pa
prastų tamsių žmonelių, kada 
čia tie, kurie turėtų būti su
sirūpinę sveikata savo brolių 
lietuvių,\ net ir “Medicinos”

Jiems 
siunčiama ir to- 

Tuo būdu šiuo metu 
” turi Amerikoje,

24 m. kasyklose, užklaustas, ką 
mano apie šį patvarkymą, atsa
kė :

“Blogai, vaikeli, ir kasdien 
mūsų, angliakasių, gyvenimas 
eina blogyn. Man jau senatve; 
taip mažai uždribdavau, o dabar 
tai jau nežinau ar apmokėjus 

Rooth į kompanijai už viską liks kokis 
I centas ar ne. Privertė pirkti 
“beterę”, už kurią reiks užmo
kėti 15 dol.; “eksploderiai” kai
nuoja po 5c. vienas, o kur dra- 
tai? O/čia vėl daug gaišti lai
ko iki sutaisai dratus, nes šūvis 
sutrauko. Daug geriau buvo 
knatu.’’

Užklausus kitą, 11 metų dir
bantį kasykloj, ką mano, atsa
kė: “Dar “betrės” neėmiau, 
nors ir kelius sykius bosas ra
gino. Bet ir neimsiu, geriau 
darbą mesiu ir važiuosiu kur į 
viršines. Jau dabar mažai už-

nepaprastai daug. Mat, cho
rai, atvažiuodami, atsivežė ir 
šiaip nemažai publikos. O 
diena buvo puiki, giedri, kas 
visiems buvo malonu linksmai 
laiką praleisti.’..

Tarptautinio Apsigynimo 
organizacijos sekretorius drg. 
Žalm pasakė trumpą prakal
bą apie New Bedford streikie- 
rių padėtį. 32 doleriai su 
centais surinkta del streikie- 
rių ir del politinių kalinių.

Tiems streikieriams aukų 
rinkimas eina ir plačiau, nes 
jiems aukos renkamos drau
gijų susirinkimuose ir kitur, 
kur tik galima. Tie draugai, 
kurie ima tokį darbą dirbti, 
verti pagyrimo. Jie jau ra
portavo apie aukų rinkimą A. 
L.D.L.D. 6-tos kuopos susirin
kime, kuris buvo 10 d. rugsė
jo. Pasirodo, kad tam tikslui 
jau esą surinkta arti dviejų 
šimtų dolerių tarpe lietuvių. 
O kitataučiai darbininkai irgi 
neatsilieka nuo to darbo, nes! Yra tokių vaikų/ J/l 
tas aukų .rinkimas eina po vi-1 lanfcyti tą mokyklą, bet tėvai 
są Brocktoną, kad ir ne taipi jų neleidžia. ....................
smarkiai.

A.L.D.L.D. 6 kp. paskutinia-į 
me susirinkime nutarė sureng-- 
ti gerą koncertą “Laisvės” 

Nes manome gauti 
, kurie 

dar nėra buvę mūsų kolonijoj. 
Todėl laukiame to iškilmingo 
parengimo.

Taipgi nutarta rengtis prie 
A.L.D.L.D. agitacijos mėnesio, 
kad jisai būtų kiek nors pa
sekmingas. Pageidaujamą, 
kad drg. Mizarai būtų prakal-l 
bu maršrutas surengtas. !

Tie draugai, kurie buvo su
sirinkime, gavo po naują kny
gą “Ugnyje.” Tai knyga, ku
rioje rašoma apie pasaulinio 
karo vaizdus. Verta skaityti.

Šiame susirinkime reikėjo 
daug komisijų išrinktų nes 
žiemos se,zonas čia pat.

Tai labai blogas 
tėvų pasielgimas.

Mokykloj Buvęs

VISIEMS PATINKA
Nors politiškąjį ir ekonoiniškan 

klausime lietuviųNkuomoncs nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGAIll, 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yri 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po lOe arba PETRO—tai faktas.

Draugas fi 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūf> 
labai patinka Ci
garai žmonėms I 
J. T. Vaitekūnas, Į 
670 N. Main St., ■
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Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamas 
kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai 
“specials,” tai nesvietiškai brangiai už
ima.

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eeze” kurpalio (Last), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikri
name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom.

Daugiau kaip 300 Over 
Globe čeverykų dirbtu
vėj samdoma darbinin
kų, kurie turi ilgų metų 
patyrimų autuvų dirbi
me. Algos nustatomos 
Boot & Shoe Workers 
Unijos, kurios antspau
do yra ant pado iš vi
daus su No. 170.
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WORKERS UNION

UNION/HSTAMP

s

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir

£1 s

OVER GLOBE yra is 
dirbami per pageriu 
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welt”

GLOBE čeverykus iš

k •

OVER 
dirba Bridgewater Darbininkų 
Kooperatyve Draugovė, kurios^, 
dalininkais yra virš 600 lietu- 
vių darbininkų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu- i 

voje. -

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS
I

3

neskaito, neužsiprenumeruoja. J dirbu> 0 dar su tąja ‘betre”, tai 
Neturint moksliškų statistinių neį dviejų dolerių nebus galima 
shnnL negahma gi žinoti, kas uždirbti. Tik pamislyk: “eksplo- 

A ’ deris” penki centai. Jeigu tau
Ar ne peididehs indife-, į dįena prisieina apie trisde- 

1?/?^ šimts sykių šauti, tai jau dole- 
Sj ris ir pusė. O kur dinamitas, 
Isjkur įrankiai, šviesa, popiera ir 

kiti galai? Tai tau ir nieko ne
lieka, kiek uždirbai, tiek kom
panijai turi atiduoti.

Tuo tikslu nuėjau į unijos 
General Mine Board susirinki
mą. Ten irgi tuo klausimu dis
kusijos. Skaito laišką nuo uni
jos 9 distr. prezidento C. Goldi- 
no. Jis ragina nuo kožno loka
lo išrinkti po vieną ekspertą 
mainierį ir jis pats važiuosiąs į 
Harrisburgą pas kasyklų in
spektorių ir reikalausią, kad tą 
patvarkymą atšauktų.

Kas iš to išeis, ateitis paro
dys. ' ■

Kehley Run kasykloj, kuri 
priklauso Madera Hill Coal Co., 
jau “beterių” sistema vedama. 
Bet kad darbininkai tam nepa
sipriešintų, tai tas daroma la- 

Amerikos lietuviams, nei Lie-ibai atsargiai—išlėto. Kas dvi

reikia veikti ir kas jau nuveik
ta.
rentiškumas iš pusės j 
gerb. daktarų medikų-dentis- 
tų, kurie 
lietuvių 
net, kad 
A. irgi 
‘‘Medicinos 
kaip sarmata!— Ne 
gerb. daktarų drąsiai sukeikia 
“bolševikus”; vienok prakti
koje pasirodo, kad įtariami 
gerb. daktarai “bolševikais” 
skaito ir užsiprenumeravę tu
ri “Mediciną,” bet tautinin- 
kai-sandarieciai ir katalikai 
ne tik kad “Medicinos” neuž
siprenumeruoja ir neskaito, 
bet ir lietuvių gyvenimu ne- 
siinteresuoja. Jiems svarbu, 
kiek lietuvių pas jį ateina, 
kad galėtų savo puošniam au
tomobiliui “gryzo” nusipirkti 
ir golfo du-tris syk į savaitę 
palošti. Tai štai tau ir veikė
jai—švietėjai liaudies!—Nei

beveik išimtinai iš j 
gyvena? Pasirodo! 
Dr-as-kvotėjas S. L. 
neužsiprenumeravęs 

— tai daugiau, 
vienas

_ , ---------- 9 ------- > t K -----------» --

Tai nuolatos j sa/o didelę krautuvę ga- 
ritivA Qii’nlf’ipi 0*54liti žmonių • laip pat »T. 13<_ilsevice, 51 Shfl*Dtivo sunkiai ganu žmonių rfden gt, wilkes_Barre> Pa#> o 
prie parengimų padirbėti. Tai|L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
labai peiktini tie draugai, ku- Waterbury, Conn., Notary Public, ra- 
rie apsiima tinginiauti. J-. Naujoko, .nuy agei.to nu-

Liet. Tautiškame Name ran- taip ir mano kostumierįams labai pa- 
dasi didelis knygynas, bet jis I tinka, 
baisiai apleistas. ii > .
nors Žiemai besiartinant, ge- į dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau- 
riau prižiūrėti. Ir tegul nebū-!&?h 
na tų žmonių “apetitai 
tenkinti, kurie trokšta, 
knygynas žlugtų.

Liet. Tautiško Namo Drau
govė ir šiemet nutarė rengti 
fėrus, kad padarius kokį tūk
stantį dolerių pelno.

NEW YORK OFFICE.
1328 Broadway 

436 Marbridge Bldg.

BOSTON, MASS., OFFICE:
■ 183 Essex St., Room 307

DETROIT, MICH., OFFICE 
13139 Stoepel Avė. 
(Mr. 0. IV. Lamb)
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io taip: J. Napjoke, nuo agento nu
sipirkau JBs cigarų ir jie kaip man
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PHILADELPHIA, PA

'JHA GORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJ AS

Hall Pkonoi Poplar 7646

ADOLFAS F. STANKUS

Rpikin ii I -Maugyoė Brooklyn* ir kitaout 
rveiKia J G ; miestuose taip dėkavoja už gerų iŠ

, savo miestuose pas biznieriui 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gosė, pas Barbenus, Kliubuose ir čto 
ruošė. Mes visur prisiunčia m ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rflkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB

Brooklyn. N. Y.

pa- 
kad

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 10 d. vietos progre- 

syvės organizacijos buvo su
rengę Wincord Hills pikniką 
del pionierių. Tame piknike 
dalyvavo ir lietuvių pionierių 
kuopa.' Visi lietuvių vaikai 
apie 10 vai. ryte susirinko prie 
lietuvių svetainės. 10:45 vai. 
ryte pribuvo mokytoja ir yisus 
vaikus nusivežė į pikniko vie
tą. . ’ .

Pikniko vieta labai graži, 
yra kalnų, girios, pievos. Per 
visą dieną vaikai žaidė toje 
puikioje vietoje. Vaikų buvo 
labai daug suvažiavusių įvai
rių ■ tautų. Pionierių choras 
sudainavo keletą dainelių. Bu
vo daug ,ir suaugusios publi
kos. Tik iš lietuvių suaugu
sios publikos nebuvo. Tai la
bai prastai, kad lietuviai neat-

Brooklyn LABOR LYCEUM
'MRBININKŲ IŠTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, BusirinKimų (r 
Puikins steičiujj su naujaisiais jtal^ 
sraaiB, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

®4Sk-959 Willoughby
Tat 384? SUsul

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažjstamiem, kad aš atlieku yi- 
sokj darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
tėisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

680
‘l

- N

!

1023 MT. VERNON ST., Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. ti
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg



revolverį. Po

KAVALIAUSKAS

PORTLAND, OREGON

MARCY BATHS
VYRAMS

Dienos

WATERBURY, CONN

RUSIŠKA TURKIŠKA

46 Ton Eyęk Street,

Miestas
Miestas

yra 
giria,

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ 
' DIENOS: 
Panedėlials ir 

Utarninkais

RAPORTAS IŠ BUVUSIOS 
MAINIERIŲ KONVENCIJOS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
gubatomis 
Nedėhomin 
dieną ir naktj

JOHN S.
Valandos: 8-9

1,000 JAUNUOLIŲ 
SUSIRINKIME

KRIKŠČIONIŠKĄ MOKSLĄ 
LIEPIA UŽMIRŠTI

darbininkai 
bet gerai būtų,

Vadinasi, jokio pavo

Naujas Gydytojas
Mūsų mieste apsigyveno ir

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LA IS VE”

informacijomis del gavimo skel- 
anksčiau pradėsite Idar

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALZAMUOTO J Ai

Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki CfJUtŲ

Telephone, Stagg 8326 
9f?45

Bank St. »
Stanislovaitis užbaigė moks

lą Cornell universitete, Ithaca, 
N. Y., gaudamas Bachelor of 
Arts laipsnį 1922 metais. Pas
kui per ketverius metus moki
nosi New Yorke Cornell uni-

TKLKFONAli
--------------- Oregon 5116
---------------- Maia *66*

šiojasi kišeniųje 
licistas neatsiskiriąs su šautu 
vu net ir tuomet, kuomet vaik 
štinėja gatvėmis laisvose dra 
panose.

Trys ‘gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo' vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patamąvimu.
29-31 Moirell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

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

Lietuvos darbininkų ir k 
mo biednųomenės dvi 

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais) /

“BALSAS

• VAIKAI
įleidžiami Utarninkais

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN. N. Y.

SUGEDĘ DANTYS— 
SUIRUS SVEIKATA 

liogzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojanti. 
Taisome ant iimokasčio.

URS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

257 So. 2nd St., .Brooklyn, N. Y. 
(Kampas Haremeyer St.)

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampai 5th Avė.)

Kas, Kur, Ką Veikia 
Apsigynime

17 Kuopa, Brooklyn, N. Y., 
viename savo susirinkime 
svarstė apsigynimo reikalus,

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

127 East 84th Street
Tarp Park jr Lexington Avenues 

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

-Montello, Mass. Drg. A. 
Venslautškas prisiuntė čekį 
ant $25.00 cielei Lietuvos po
litinių kalinių. Auka yra nuo

New York o policijos de 
partmentas skelbia, kad kiek 
vienas policistas visuomet ne

5 k p. Draugų
yra didelis pasi- 
delei Lietuvos

Fdel mainierių sušelpimo.
So. Bend, Ind. A.L.D.L.D. 

35 kp. aukojo $16.50 del mai
nierių sušelpimo. Mažas bū
relis draugų, bet suteikia ne
mažą mainieriams paramą. 
35 kp. veikime yra pasižymė
jus.

Rockford, Ill. Dr-gė V. Ado
maitienė, L.D.S.A. 5 kuopos 

/iždininkė, prisiuntė čekį ant 
$15.p0 del komunistinių rinki
mų kampanijos į Suvienytų 
Valstijų prezidentą. Tai, ■, ro
dos, pirma auka atėjo iš mo
terų tarpo del Darbininkų 
Partijos vajaus šiame distrik-

Savo laiku buvo rašyta, kad 
vietos darbininkiškos organi
zacijos nori įsigyti daržą ir 

j tam tikslui yra pardavinėja- 
’mi Šerai. Rugsėjo 2 d. tarp- 
į tautinė komisija buvo apžiū
rėti daržą, kurį manoma nu
pirkti.

i Vieta labai puiki 
akrų

i pievos 
: medžiais
1 ginoj a, 
tą dalį

! labai švarus. 
pas! du gel'žkeliai

i upę iškeltas

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir ut prieinam* 
(rainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
lauktis prie manę*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Metams ....................$1.75
6 menesiams___.... $1.00

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoni pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

VISI SKAITYTOJAI PRAŠOMI RINKTI 
PRENUMERATAS

Vajus Prasidės su 1 d. Spalių-Octobt
1 d. Lapkričio-N ovemb:

Būkime Gerai Prisirengę ir Nepraleiskime Velt .i 
SKIRIAMA DIDELĖS DOVANOS KON f7.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo* savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

151 Metropolitan Avenue,
Telephone: Greenpoint 1411

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, - Brooklyn, N. Y.
______________ :._______ORDER BLANK:___ ___________________

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

Vardas ---------------------_________________________________ ________

Tel. Lackawanna 218®

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

West of Times Square 
T flW YORK CITY

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

durys jam buvo uždarytos 
Mokyklos superintendentas. 
Dr. Holmes, pasakė tėvams: 
Padėkite savo prietarus į šalj 
ir įčiepykite vaiką.

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe » 

Fotografuoju, Didinu ir Numalia 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną h 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietų

Margarieta Valinėms 
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

I Pereito penktadienio
re, New Yorke, buvo sušauk
tas Jaunųjų Darbininkų (Ko
munistų) Lygos masinis susi
rinkimas. Tai buvo puiki de
monstracija revoliucinės jau
nuomenės. ‘Susirinko virš 
1,000 jaunuolių. Kalbėtojai 
šaukė jaunuosius darbininkus 
stoti po komunizmo vėliava ir 
rengtis kovai prieš ateinantį 
k a ra.

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

žemes 
dalis 

užaugusi
kuri kerta per ketvir- 
akro ilgumo; vanduo 

Šalimais eina 
vienas skersai 
augštai, rodos 

del pagražinimo vaizdo, kitu, 
gelžkeliu eina elektrikiniau 
traukiniai. Yra šaltinis. Vie-'

Prietarų pilni ir tikinti į 
“krikščionišką mokslą,” kad 
maldomis visas ligas galima 
išgydyti, Bųrtnettai atsisakė 
čiepyti savo sūfių, 8 metų am
žiaus. <

DAKTARAS
STANESLOW 
rytą 
po pietų 
vakare 

Nedčliomis pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
WATERBURY, CONN. .

1926 metais gavo medicinos 
daktaro laipsnį.

Užbaigęs medicinos mokslą, 
daktaras Stantslovaitis nuvy
ko į Rochester, N.. Y., ir ten 
Strong Memorial Hospital per 
metus laiko praktikavosi. Lie
pos 1 d., 1927 metais, jau bu
vo paskirtas į State Hospital j 
kaipo assistant physician, kur 
turėjo progą susipažinti su į- 
vairiomis ligomis ir patirti jų 
gydymo būdus. Ten jis išbu
vo 14 mėnesių.

Stanislovaitis yra jaunas ir 
gabus vyras. '• Reikia tikėtis, 
kad jis bus gabus ir gydytojas.

Linkėtina Stanislovaičiui ge
rų pasekmių savo profesijoj, ir 
sykiu nepasitraukti iš darbi
ninkų tarpo.

__ St. ir Avė.
State----- -------
State----- —

pytpai ' ■DAllult Nuo 8 v, ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai
’ M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-TurIJška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 
SULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 

DRUSKINIU VANDENIU 
”~i Panedčliais nuo 12-tos 

valandos dieną per visą 
* naktį 

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

nakties

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONJK: REGENT 2177-1474 “Tai Mokykis nu Reputacija.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiią 
i įdirbimų karus Į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York City

Brooklyn# $7.00 Metams ir $3.50 Pusei Metų
Šiuomi vajum duodama daugiau progos kontestantams pasiekti 
augštesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skel
bimus ir už parduotas knygas.
Už Aplaikytus Pinigus už Naujas Prenumeratas, Knygas ir 
Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę ($5.00) Bus , Skaitoma 
Vienute (1). }
Taigi, apsirūpinkite literatūrą
bimų. Nebus nusidėjimo, jei 'diena 'kitą ir 
buotis. ,Bet pasivėlinę galite nustoti dovaną i .

Dovanos ir Naujiem Skaityto iam
“Laisvė”- duos ągentams veltui knygas: “Badas” ir “Raudonas Juo
kas,” iš kurių vieną ageptai galės duoti dovanų naujiem skaitytojam.

Bet “Ląiąyė” Nesiuntinės Tas Dovanas Prenumeratoriams
Būtų perdaug iškaščių. Siūs tik agentams skaitliuje, kiek reikalaus, 
o agentai tuoj po užsirašymo dienraščio atiduos dovaną prenumera
toriui.

NUPIGINTO AS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

Kurie atsinaujins prenumeratas, tiems kaina $6.00 metams ir $3.00 
pusei metų. Brooklyne $8.00 metam ir $4.00 pusei metų.

Visais Reikalais Rašykite

Ketvirtadienį, rugs., 20 d. 
Central Opera House svetai 

dvylika n®L 67th St. ir Third Ave., N 
lygumos/ Y.C., bus labai svarbus masi- 
gražiais susirinkimas. Tarp kitų 

upė vin- kalbės John Watt, preziden
tas naujosios mainierių unijos 
Jis išduos platų raportą iš į- 
vykusios Pittsburghe mainie
rių konvencijos, kurią užpuo
lė policija ir Lewis’o du šim
tai mušeikų.

Kriminaliniai Nusikaitimai
Kaunas.— Nuo birželio 1 

d. ligi liepos 1 d. padaryta 
tokių nusikaltimų: žmogžu
dysčių 10, kūdikių nužudyta 

Jie sako, kad jų vaiką 16, moterų išniekinta 8, api- 
dievas apsaugos no raupų. Ro- plėšta 11, padaryta įvairių 
bertukas atėjo į mokyklą, bet; vagysčių 923 ir k. Iš jų dau

giau kaip puse išaiškinta.

Pirma $50.00, Antra $35.00, 
Ketvirta $10.00 ir Penkta 

(dovanas duoda greatnpkiečiai)
Draugai ir Draugės! Kurie manote dalyvauti konteste, be ati 
dėliojimo reikalaukite prisiųsti prenumeratom rinkti kortelių.

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

A.L.'D.L.D. 
montelliečių 
darbavimas 
vargdienių gelbėjimo iš kalėji
mų. {

kaip padaryti gyvesnę organi-i So. Bend, Ind. Drg. A. Ur-| 
Priėjo prie išvados, ' bonas rašo platų laišką į a-p- 

prisiunčia aukų 
1 $39.70 ir skirsto sekančiai: 
! $27.00 mainierių sušelpimui 
1 likęs pelnas nuo A.L.D.L.D.
i 35 kuopos parengimo mainie-' 
' rių naudai, $7.50 agitacijos 
'fondui apsigynimo reikaluose, 
j $5.20 delei A.L.D.L.D. 1 Ap- 
' skričio padengimo išlaidų pa- 
! siuntimo delegatų į visuotiną 
i suvažiavimą, buvusį mūsų or
ganizacijos. Draugai pasiro
dė savo veiklumu ir atsižymė
jo aukomis šiame apskrityj.

Draugai aukotojai, kurių 
aukos nepagarsintos gerai ar- 

,/ba visąi nėra pagarsinta, atsi
šaukite į T. D. A. L. S.
Centro Sekr. V. V. Vasys, 

3116 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. V. V. Vasys.

POLICISTAI VISADA
ta randasi 12 mylių nuo Port-.. NEŠIOJASI REVOLVERIUS 
lando.

Komisijos nariai planavo, 
kad būtų galima įtaisyti vietą 
del bolių žaidimo, maudynes; 
galima būtų įsteigti, valteles 
pasivažinėti ir pažuvauti; pa- 
budavoti šokiams svetainę ir 
kitas pasilinksminimo vietas..

Suma, -kurią reikia įmokėti, 
jau baigiama sukelti serais. 
Bet renkant šėrud^pasitaiko iš
girsti visokių nuomonių. Kai 
kurie nusiskundžia, kad jie 
turėjo Šerų kitose įstaigose, tai 
vieni jų labai sumažėjo, kiti 
visai žuvo, tai mano, kad ir 
čia gali žūti. Bet draugas J. 
Valaskas, kuris yra pirkęs Še
rų už šimtą dolerių, pasakė, 
kad jeigu ta vieta bus nupirk
ta ir jeigu jau darbininkai 
nuo jos atsisakytų, ji eitų prie 
bankrūto, tai jis vienas ją pa
imtu ir visiems Šerus apmo
kėtų. • ”
jaus nėra.

Svetimtaučiai 
perka Šerus 
kad ir lietuviai nors po vieną 
šėrą įsigytų.

Portlandiškis.

7,tiwr'T»rrTir“irir..... f... i..

JUOZAS

'’Mzaciją
kad reikia paraginti Lietuvių sigynimą 
Sekcijos centrą, kad jis dau
giau vestų agitacijos apsigyni
mo reikaluose ir padarytų gy
vesnę organizaciją.

Toks paraginimas yra pri
imtinas mūsų darbuotei. Kaip 
tik ir reikia vieną kitą daly- 

w kelį pastebėti, nes iš vidaus 
negalima pamatyti tuos trūku
mus, kurie yra mūsų veikime. 
Čia Brook lyno draugai turėjo 
sveiką pastabą, nes pas mus 
ir buvo perdidelės vakacijos 
paimtos tokiame svarbiame 
momente, kada eina visoj ša
lyj darbininkų .bruzdėjimas, 
streikai ir areštai, o mes tuo 
sykiu mažai Į tai kreipiame 
atydos, kad sudarius gyvesnį 

' veikimą organizacijai.
T.D.A.L.S. centro biuras 

stengiasi ateityje daugiau 
veikti, daugiau suteikti žinių 
apie organizacijos veikimą ir 
jos stovį. Bet tuo sykiu mūsų 
veikėjai ir kuopos daugiau tu
ri dėti pastangų į veikimą, 
kad sudarius stiprų frontą fi-' 

j nansavimui tų draugų, kurie, 
papuola į kalėjimus už dar
bininkų reikalus.

Cambride, Mass. Susitvėrė- 
nauja T.D.A.L.S. 90-ta kuo-' 
pa. Ji gyvuoja neblogai. Jos; 
sekretorium yra drg. S. Rai- 

4 nard, 62 Portland St., Cam
bridge, Mass. Vietos lietu
viai darbininkai, norinti įstoti 
į minimą organizaciją, j 
gauti visas informacijas 
d. Rainardą.

Bridgeport, Conn. Atsigai
vino T.D.A.L.S. 49 kp. Dr-gė 
D. V. Žemaitienė praneša, kad 
atsigaivino minėta kuopa iš 6 
narių. Ji sykiu prisiuntė mo
kestis ir įstojimą naujų narių 
į centrą, kas parodo kuopos 
gyvavimą ir sykiu veikimą. 

f Todėl vietos lietuviai dar
bininkai, suprasdami tos orga-j 

F nizacijos svarbą; būtų gerai,' 
kad prisidėtumėte prie vieti
nės kuopos ir padėtumėte 
veikti draugėms darbininkiš
koj dirvoj. Daugiau infor
macijų kreipkitės prie vieti
nės kuopos sekr. D. V. Že
maitienės, 300 Georgery St., 
Brideporte.

Daugiau , laukiame naujų 
kuopų iš Mass., Pa. ir kitų 
valstijų, kur yra žinoma, kad 
gali kuopos gyvuoti tuose 
miestuose. Stokime, draugai, 
į darbą organizavime naujų 
kuopų.

Rockford, Ill. Drg. J. Ru- 
lis rašo, kad jis su draugais' 
viename piknike susitarė ir| 
padarė agitaciją už Lietuvos 

t politinius kalinius ir surinko 
aukų del to tikslo $16.00. To
kia parama yra nemaža del 
Lietuvos draugų, nes ten cen
tas yra brangus. Rock ford e

c mūsų organizacijos 55 kuopa 
" gyvuoja neblogai, ji žymiai j 

dalyvauja darbininkiškame' 
veikime.

Chicago, Ill. Vieną gražią! 
dieną atėjo d. d. Z. žvingi-j 
la ir J. Masiulis į apsigynimo'ligonius priimdinės naujas lie- 
ofisą ir paaukojo po dolerį į’tuvis gydytojas J. S. Stanislo- 
agitacijos fondą del apsigyni-' vąitis, kurio vieta randasi 799 
mo reikalų.

Waukegan, III., draugai tan
kiai aplanko Chicagą ir mūsų 

'įstąigas. ’Nekurie iš jų ret
karčiais paaukoja vieną kitą 
dolerį delei organizacijų rei- 

- kalų. Drg. Paulauskas atsi- 
^jankė į ofisą ir paaukojo $2’versitete medicinos skyriuje ir

Bei)____
Keystone

Naujovšškiauaia Tos Rūšie* įstaiga Brooklyne
MOTERIMS

Panedėliais dienę 
ir naktį

Utarninkais iki 12
naktie

^>1 tAĮI/M



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
ŠJ VAKARĄ LIETUVIŲ 
KOMUNISTŲ FRAKCIJOS 
SUSIRINKIMAS

[PRASIDEDA “RAUDONOJI
[SAVAITĖ” BROOKLYNE

E A I S V fl Panedelis, Rugsėjo 17, 1

I STEBĖTINA ELEKTROS 
STOTIS

Šiandien, 17 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj įvyksta Lietuvių Ko
munistinės Frakcijos susirinki
mas.

šiame susirinkime privalo 
dalyvauti visi lietuviai Darbi
ninkų Partijos nariai Brook- 
lyno C. Brooklyno, Maspetho 
ir New Yorko.

šalę partijos kampanijos,

Su šiandien prasideda vajus 
rinkimo piliečių parašų 
Darbininkų Partijos 
ne. Visi darbiečiai 
rinkti parašų. Jokio 
nėjimo negali būti ir

del 
Brookly- 
turi eiti 
išsisuki- 
nei vie

nas draugas nepaliuosuojamas 
nuo to darbo. Kurie nenorite 
arba neturite drąsos eiti pa
vieniai. galėsite eiti po du.

Labai smagu yra girdėti, 
kad pereitam Lietuvių Darbi-

kurią tegalima tinkamai pra-Įniūkių Susivienijimo 1 kuopos 
vesti lietuvių darbininkų ma-[ susirinkime daugelis draugių, 
sese per frakcijų veiklų ir ge-|ir ne partijos napių, apsiėmė 
rą sutvarkymą, mes turim dar eiti rinkti parašų del Darbi- 
daugybę savo kalbinių reika- ninku Partijos. Tas parodo, 

kad tos draugės supranta 
svarbą rinkimų* vajaus. . Tiki
mės, kad bus ir daugiau tokių 
darbininkių, kurios nebuvoj 
pereitam 1-mos kuopos susi-, 
rinkime, bet kurios ateis Dar
bininkų Partijai talkon.

Pora dienų atgal Darbinin
kių šeimininkių Taryba laikė 
susirinkimą ir keliolika drau
gių pasižadėjo eiti parašų 
rinkti. Na, o jeigu visi Brook
lyno sekcijos nariai stos dar
ban, tai mes be didelio vargo 
bėgyje šios “Raudonosios Sa
vaitės” surinksime reikalauja
mus du tūkstančiu parašų.

Informacijas ir blankas rin
kimui piliečių parašų gausite 
“Laisvės” ofise.

Draugai darbiečiai ir visi 
komunistiniai darbininkai, pa
sidarbuokite del Darbininkų 
(Komunistų) Partijos.

lų. Vajų, koncertų, apšvietos 
ir mitingavimo sezonas reika
lauja, kad planingai imtume 
veikti.

Be to, drg. Mizara darys 
pranešimą apie Argentinos 
lietuvių darbininkų tenaitinį 
judėjimą.

Visi darbiečiai būkite susi
rinkime.

Sekretorius.

VIEŠNIOS “LAISVĖS” 
REDAKCIJOJ

aplan-“Laisvės” redakciją 
kė draugės Menkeliūniūtė 
(Januškienė) ir Helen Retike- 
vičiūtė. Dainininkė Menke
liūniūtė dabar būna Brookly- 
ne. Sakė, kad pasitrauks iš 
trupės, kuri vaidino veikalą 
“Gypsy Vagabonds.” Jau 
gavus kelis kitus pasiūlymus, 
bet nepriėmus, nes norinti pa
silsėti. žadėjo kada nors pa
rašyti įspūdžius iš teatrų dar
bininkų ir artistų gyvenimo.

Draugė Retikeviciūtė 
baigus mokytojos kursą, 
vietos dar neturinti. ! 
sako, būtinai skubinuosi 
jaus gauti.

SAKO, KAD UNIJA 
REIKALAUJANTI MOTERIS 
VYTI IŠ DARBO

ATNAUJINS KOVĄ 
PRIEŠ MOKYKLŲ 
VIRŠININKUS

yra 
, bet 
Neigi, 

tuo-

Mokyklos No. 50, kuri ran-v " I J cv p Cl 0 A C 1 U c ,

dasi ant kampo South 3rd St.’statymo nuo 
ir Driggs Avę., mokinių tėvai 1 janti

Ką reiškia kompanična uni
ja, galima matyti ■ iš atsitiki
mo reikale Long Island gelž- 
kelių moterų darbininkių. Bu
vo pranešta, kad 
veja laukan vedusias 
ninkes, kurių 
dirba. Tas 
šiurkštų, tai 
ja paskelbė,

žada atnaujinti kovą prieš 
mokyklų viršininkus, kurie šią 

•mokyklą pavertė į “high 
schoolę.” Williamsburgho 
Tėvų Susivienijimas šį vaka
rą laikys masinį susirinkimą 
po atviru dangum ant kampo 
So. 2nd St. ir Union Avė. O 
trečiadienį, rugs. 19, tėvai ir 
vaikai maršuos New Yorkan 
pas miesto majorą reikalauti, 
kad jis suvaldytų mokyklų vir
šininkus.

Tėvai sako, kad jie jokiu 
būdu nesutiks vaikus siųsti į 
tolimas mokyklas.

darbdaviai 
darbi- 

vyrai kur nors 
pasirodė per- 

dabar kompani- 
kad moterų at- 
darbo reikalau-

i “unija,” kuri vadinasi; 
“Clerks’ Association.” Bet 
ta unija yra bosų palaikoma 
organizacija ir taip daro, kaip 
darbdaviai liepia.

Vadinasi, darbdaviai 
apdengti savo žygius unijos 
vardu, kuomet ta unija yra jų 
pačių įrankis kovai su darbi
ninkais. Kiekviena kompa
nična unija yra darbininkų 
priešas. Jas darbdaviai pa-| 
laiko tam, kad apgaudinėti 
darbininkus. ’ Darbininkai turi 
organizuotis į tikras darbo 
unijas.

nori

PIRMAS VAKARĖLIS
VIRĖJAS 
AKIŲ

GAL NETEKS

Peterman, 34 metų 
virėjas, kuris dirbo 
po num. 91 Wyc-

Pra-

mas-

Lyros Choras iš Maspetho 
rengia pirmą vakarėlį šio se
zono. Įvyks šeštadienį, 22 d. 
rugsėjo, National Hall, Clin
ton Ave., kampas Willow 
Ave., Maspeth, N. Y. 
džia 5:30 vai. vakare.

Mes kviečiame visus
pethiečius, brooklyniečius ir 
kitų ąpielinkių draugus ir 
drauges atsilankyti į šį puikų 
vakarėlį ir smagiai praleisti 
laiką su mumis. Apart šokių, 
bus puiki programa: dainuos 
Lyros Choras, taipgi ir “Ufa” 
dubeltavas kvartetas.

Narė.

ZUIKIS IŠGĄSDINO
POL1CISTĄ IR MOTERIŠKĘ

Į Far Rockaway policijos sto
ti atbėgo persigandus moteriš
kė ir gvolto šaukė, kad jinai 
mačius baisų laukinį žvėrį 
lakstant Forest Ave. Policis- 
tąs Gunther, kaipo drąsiau
sias, išsitraukė revolverį ir lįę- 
pė moteriškei vesti jį ten, kur 
ji tą žvėrį matė. Abudu, per
sigandę, priėjo prie tuščio, 
žolėmis apžėlusio loto ir lau
kia žvėries iššokant ant jų. 
Tuo tarpu išsigandęs 
išbėgo ir uodegaitę užrietęs 
husinešdino savais keliais. 
Drąsusis policistas nusispjovė 
ir nuėjo.

zuikelis

keliais.

rė, taip ir virs fašistinė sma
la ‘Vienybėje.’ žinai, kad 
Vytautas nei kiek toliau nenu
žengė už savo senai su ‘com
mon sense’ atsisveikinusį tė- 

stotį ant kampo 138th St. ir va. O Valaitis yra atgabentas 
Spuyten Duyvil Road. Tai iš Lietuvos, kaip ir Pronckus, 
tikrai stebėtina stotis: joje ne-‘Jis atvyko po fašistinio 
bus nei vieno darbininko, o versmo įr sakė, kad jisai pil- 
tačiaus mašinos suksis, pada- nai sutiko su liaudininkais ir 
rys elektrą ir išsiuntinės ją socialdemokratais, kurie 
palei gyventojų stubas. Visas ruoju atidavė valdžią Smeto- 
procesas bus atliekama me- nai. 
chaniškai be jokios žmogaus girdi, visgi 
rankų pagelbos.

Sakoma, kad, laikui bėgant, 
šita viena stotis galės suteikti 
elektros del 300,000 gyvento
jų.

Iš vienos pusės, tai brangus 
ir džiuginantis išradimas, nes 
paliuosuoja žmogų nuo fizinio 
darbo. Bet iš antros pusės, 
tai nauja nelaimė darbinin
kams, būtent^ kelios dešimtys 
o gal keli šimtai neteks darbo. T.ėvai suskato jieškoti, bet vėl- 
Mat, kapitalistinėj sistemoj 
darbo įrankių pagerinimas iš
meta darbininkus iš darbo į 
bedarbių armiją.

New York Edisono kompa
nija atidarė naują elektros

“LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI

Apie Žmogų, Kuris Jieško 
“Laisvės” Ofise Laimės

per-

ge-

Nes Smetonos valdžia, 
lietuvių valdžia. 

Dabar, matyt, Valaitis ‘susi
prato’ ir visai susigiminiavo 
su fašistais.”

Sekite tolimesnius sekretus 
iš fašistų liogerio.

PRAPUOLĖ mergina

Rugs. 12 d. Josephine 
co, 16 metų amžiaus, 
darbo jieškoti ir nebesugrįžo.

Sac- 
isė j o

tūi. Rugs. 14 d. Josephine 
. pranešė motinai per telefoną, 

kad jinai gavus darbą Madi- 
I son Sq. svetainėj už $20 sa- 
įvaitėj, bet turinti ten. ant vie- 
; tos nakvoti. Sakė, kad parei- 
1 sianti namo taip greitai, kaip 
! galima. Bet Madison 1
Garden savininkai 
savo darbininkus ir tokios 
merginos visai nesiranda. Da- 

■ bar tėvai vėl suka galvą ir ne- 
I žino, kur randasi jų jauna 
dukrelė.

I ką, jog Jim Corbett tyčia pasi
davė Fitzsimonsui. Jie tą pa
tį pasakojo apie Fitzsimonsą 
ir Jeffries. Didžiausių paska
lų kumštnyės įvyko tarp Jef- 
ries ir Jack Johnsono. Ar 
jūs prisimenate, kaip tuomet 
buvo pasakojama, kad ‘Jef
fries turi tas kumštynes maj- 
še’?”—Taip rašo N. Y. Wori- 
do sporto rašytojas Hype 
Igoe apie paskalus, kurie pa-| 
plinta beveik po kiekvienų žy-!

, mesnių kumštynių. Paskiau-! 
| šią progą pletkų fabrikuoto-| 
jams suteikė Jack Sharkey-! 
Jack Delaney kumštynės, apiej 
kurias iki šiol priplepėta į- 
vairiausių nebūtų dalykų. Da
bar tie pletkai galutinai likvi
duota, pabrėžiant, kad kalba7 
mas kumštynes Dejaney tei
singai pralaimėjo, o Sharkey 
teisingai > laimėjo. ; i .

Delaney’s dabar atvyko į 
New Yorką, kur užbaigs Still- 
mano gimnazijoj savo treinira- 
vimąsi kumštynėms su italų 
mokytoju-boksininku Nando 
Tassi, kurios įvyks Ebbets 
Fielde sekamos seredos vaka
re. Pats Delaney’s dabar vie-

LIETUVip VALGYKLA
Visokią Rišiv Šviežu Valgiai, Ganiiani Lietuviško • 

i*- Amerikonišku Stiliui
Pavalgias fla malonu Mtl. past- t-* 

inekučiuoti iu kitais, arba ramiai pa- ! 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- I 
rinsit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

J. VARNELIS
651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 10031

Šį sykį turėjau interviu su UŽPULTO DARBININKO^ 
draugu Naudžium, kuris dirba TEISMĄ ATIDĖJO 
“Laisvės” raštinėj. Jis man 
sakė, kad visokių žmonių už
eina ofisan, bet tokis, kokis 
buvo pora dienų atgal, dar ne
buvę. Tegul kalba d. Nau
džius :

Sq. šai pasisako, kad, gal būt, kai- 
peržiūrėjo po sunkiasvoris boksininkas jis 

ir nebuvo toks geras, bet kai
po lengvaus sunkiojo svorio, 
tai jis manąs, kad galįs nu
šluoti visus tos klasės boksi
ninkus. Jei jis eis nuo žo
džių prie darbų, tai ir vėl ga
lės būti to svorio čampionu.

Left Hook.

Teisėjas Smith atidėjo teis
mą Wm.Schiffrino iki 21 rugs, 
d. Jis nepaleidžiamas po jo
kia kaucija. Kaip jau buvo 
rašyta, 'Schiffriną užpuolė so
cialistiniai bučerių unijos mu
šeikos ir jis, besigindamas,

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PAJIEŠKOJIMAI

Tel. Btagg tlOB ,

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoze

221 South 4 th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

16-12 prieš piet;' 2-8 po piet 
Ketvertais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

J. LEVANDAUSKAS
Tel. Jwniper T646

GRABORIUS RAP. KRUCH’AS

“Užėjo į ofisą gražus vyras, 
gražaus subudavoįimo. Atro-į

bet paausiai jau j vieną iš mušeikų nudėjo.do jaunu, I 
truputį žili. Apsidairė, priėjo 
prie langelio ir klausia:

“ ‘Ar jūs žinote, kur čia 
randasi kazyrių išmetėjus?’

“ ‘Veikiausia jūs jieškot to
kių, kurie lošia iš pinigų?’ aš 
paklausiau.

“ ‘O ne,’ 
•Aš j ieškau 
mestų mah 
las, aš neturiu gyvenime pa
sisekimo. Jau senai darbo ne
turiu ir taip viskas nesiseka. 
Noriu, kad kas pasakytų, ko- 
'kia ateitis manęs laukią. Tie 

! kazirninkai visgi šį tą atspė
ja.’ • ’

“ ‘Tokių sutvėrimų aš neži
nau.’ . , '

“ ‘Tai stebėtina, o man žmo
nės sakė, kad čia bus galima 
rasti tokį žmogų, kuris iš kor
tų pasakytų mano ateitį.’

“Aš jam sakau: ‘Darai klai
da, gerbiamasis. Už pinigus. , , , ..
tau visko gali pripasakoti'bi-lardo surengtose lenktynėse

įle kas. Bet jūsų laimė nepa-j 
didės. Priešingai, užmokėsi! 
kokiąm apgavikui penkinę, tai 
ir viskas!’

“ ‘Gerai sakai, tamsta 
rai sakai,’ kalbėdamas 
čias išėjo laukan.”

J SPORTAS
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EL OUAF1 LENKTYNIUOS
SU ANDY PAYNE

PAJIEŠKAU Juozapo Rutkausko.
1912 m. mudu susipažinova Bre

mene, važiuodami Amerikon. Jis, 
rodos, nuvažiavo mainų apielinkėn. 
Norėčiau susirašyti; turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji praneškite.—George Grab- 
liauskas 1208 E. 95th St., Brooklyn, 
N. Y. (222-223)

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg Q783

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 38 ‘ Grand St.)
MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 232*

J. GARŠVA

jis man atsakė, 
žmogaus, kuris iš- 
laimę. žinai, mie-

Ką “Laisves” Reporteris 
Patyrė Apie Permainas 
Fašistų Tarpe.

Peter 
amžiaus, 
valgykloj 
koff Avė., atsuko gazo krane
lį ir norėjo uždegti, bet deg
tukas negreit užsižiebė- Pas
kui gazas staiga užsidegė ir vadas Juozas Sirvydas ; 
pagriebė Petermano burną, sveikina su savo “Vienybe 
Pavojingai išsvijino akis.

ge- 
sve-

Jau esu pranešęs iš pasiti
kimų šaltinių, kad fašistų 

itsi- 
” ir 

traukia Lietuvon prie Smeto
nos. Man parūpo sužinoti, 

•kas bus Juozo įpėdiniu prie 
fašistinės “Vienybės.” O tai 
buvo nelengvas darbas, nes, 
greičiau iš akmens išprašysi 
vandens, negu iš fašistų teisy- 

mąstydamas apie jokį payo-'bes. Tačiau, turiu už garbę 
pa

MOTERIŠKĖ PERSKRODĖ 
PEILIU VYRUI BURNĄ

Vincent Inferrea, 62 
ėjo 193rd St., New Yorke,

m., 
ne-

jų. Tuo tarpu prisivijo jį’padaryti sekamą daliną 
teksė, iššoko gražiai pasipuo-j reiškimą apie tai, kas teko su
šus moteriškė ir pripuolus pei-Į žinoti, 
liu perskrodė jam burną. Nu-, 
gabentas į ligoninę, Inferreal 
sako, tos moteriškės visai ne
pažįstąs.

re-

AŠTUONI ŠIMTAI
PARAŠŲ Į VIENĄ DIENĄ

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Antroji Sekcija, kuri 
apima juodveidžiais apgyven
tą New Yorko distriktą Har
lemą, gali pasididžiuoti smar
kiu veikimu šiuose rinkimuo
se. Nariai labai entuziastiški 
ir visi eina rinkti piliečių pa
rašų. Pavyzdžiui, vieną va
karą jie surinko net 800 para
šų.

i “Vienybės” . vyriausiu* 
daktorium bus Juozo Sirvydo 
sūnus, Vytautas Sirvydas, pu
pų milžinas. Bet kadangi Vy
tauto politinis nugarkaulis 
per silpnas, tai jo pamočnin- 
ku bus sandarietis Valaitis.

Tai būsianti gera kombi- 
nuotė: vieno minkštas nugar
kaulis, o kito minkšta galva. 
Sudėjus abu į daiktą, pasida
rys geras fašistų gazietos re
daktorius.

“Ar bus kokių nors permai
nų ‘Vienybės’ turinyje?” už
klausiau vieno gero žmogaus, 
kuris tas žinias man suteikė.

“Ne, nebus jokių. Kaip vi-

Abdel Baghimel El Ouafi, 
kuris nelabai senai laimėjo 
olimpinį maratono čampiona?

Olandijoj, 
lenktynės

tą Amsterdame, 
pirmos bėgimo 
įvyks, mieste Tulsa, Okla., rug
sėjo mėn. 28 d. Jis įenkty- 
niuos su Andy Paynė iš Clare
more, Okla., laiihėtojų Trans- 
Continental i Derby. •

šios bėgimo lenktynės eis 
pilną maratono distanciją, 
26.3 mylias, apskritu keliu, 
kuris bus padarytas Tulsa 
Baseball Parke. Vėliau ta pa
ti bėgikų pora, gal būt, lenk- 
tyniuos New Yorke, Tex Rick-

PAJIEŠKAU Karolio Janavičiaus ir 
Petro Gabriūno, pirma gyveno 

Bridgeporte, Conn. Važiuoju į Lie
tuvą, tai norėjau dar pasimatyti. su 
senais draugais. Atsišaukite šiuo 
Antrašu1. Antanas Rudis, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(219-224)
PAJIEŠKAU partnerių prie čeverykų 
. taisymo. Kuris nori sau dirbti su 
mažomis išlygomis, malones atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39

PARDAVIMAI

TELEPHONE: STAGG 4409 1

A. RADZEVIČIUS 4
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Graborius- Under taker 
laidotuvių direktorius 

libalzamuoja ir laidoja numlrusiws 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*. 

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. 
264 Front Street 

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

KĄ DABAR DARYS 
PLETKININKAI?

“Ką dabar darys pletkų fa- 
brikuotojai? Jack Delaney 
tapo paįiuosuotas nuo visų a- 
bejojimų kad jis padarė ką to
kio tamsaus savo rungtynėse 
su Jack Sharkey’u.

“Tai turi būt skaudus smū
gis tam ypatingam paukščiui, 
kuris džiaugiasi gavęs progos 
spirti žmogui į galvą dėlto, 
kad jis 
mes.

“Jack 
geresnio 
nan.tis apie jo bokso žygius, 
negalėjo pasivelyti manyti, 
kad jis pasielgė ne taip, kaip 
turėjo. ■

“Yra tokių, kurie sako, jog 
jie žino, kad, jis. tyčia atkišo 
savo smakrą Sharkey’ui. Aš 
jau pirmiau girdėjau panašiai 
bliaunaht. Daug buvo tokių, 
kurieK sakė žiną, kad John L. 
Sullivanas parsidavė Jim Cor- 
bettui. Pleperiai vaikščiojo 
aplink pasakodami savo pasa-

partrenktas ant že-

Delaney yra vertas 
elgimosi su juo. ži-

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.1

ir

PARSIDUODA Farma, 235 akrai ge
ros derlingos žemės. Visur gali

ma naudoti traktorių, nes žemė ly
gi, be akmenų. Gera didelė stuba, 
tik ką numaliavota iš lauko ir ištai
syta iš vidaus; yra vanduo stuboj ir 
palei barnę, 3 barnes, budinkas su
dėjimui mašinerijos ir vežimų, svir
nas grūdams supilti ir automobiliui 
pastatyti. Taipgi yra mažesnių bu- 
dinkų del paukščių, pienui kamba
rys (milk house). Ant farmos yra 
prūdas, yra ir žuvų. Parsiduoda pi
giai, nes turiu greit parduoti. Gali
ma pirkti su gyvuliais ir padarais 
arba vien farmą. Kainą sužinosit 
per laišką arba geriausia pačiam at
važiuoti pamatyti farmą ir susitarti. 
Rašykit arba važiuokit šiuo adre
su: Ignas Mardosa, Chenango Coun
ty, Sherburne, N. Y. (220-225)
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 tik $30.00 į 
mėnesj. Yra. lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po No. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 213-24

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

I

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

I ’ Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliayojs 
visokius paveiks- 
I u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

iiuo adresu:
STOKES

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barberio 
mokslą. Mokinama dienomis jr va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi
me lietuvių mokytojų.

COLUMBIA BARBER COLLEGE 
350—8th Ave., tarp 27 ir 28 gatvių, 

New York City

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino,’ kokią didelę verte Lietuvoje turi 

Visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų’ žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

; kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

Rėmiau paduotus. 
I Apynių 
Aviečių uogų 

Amžių sėklukių 
! Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
CyšČių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesinį 
Garstyčių

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

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

daugybę kitokių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gauti ir Lietuvilką Trejų Devynerią

Phone, Greenpoint 2017, 2860-M14




