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težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Visiems Kriaučiams ir 
Fabrikų Darbininkams
Pirmą Gegužės bus de

monstracija nuo Union Sq., 
Komunistų Partijos centro. 
Leidimas del demonstraci
jos gautas iš miesto val
džios. Visi organizuoti ir 
neorganizuoti darbininkai 
stengkitės dalyvauti de
monstracijoj. Jau per dau
gelį metų iki šiam laikui jo
kios 1 d. gegužes demon
stracijos nebuvo. Tad da
bar yra rengiama demon
struoti su savo darbininkiš
kais reikalavimais miesto 
gatvėmis. Visi ir visos da
lyvaukime ten! Parodyki
me, kad darbininkų vieny
be yra ganėtinai tvirta, ku- 

T ri grūmoja skriaudėjams!
Lietuviai kliaučiai 1 d. 

gegužes švenčia. Tad visi 
neleiskite veltui laiką, bet 
dalyvaukite demonstracijo
se. Vakare nepamirškite 
lietuvių parengimo, Millers 
Grand Assembly svetainėj, 
Bus puikus koncertas, pra
kalbos. Po demonstracijos 
susirinkite į Millers Grand 
Assembly, apkalbėti savus 
reikalus.

J. Buivydas.

Bombay Generalis Strei
kas Plečiasi; Dar 20,- 

000 Darbininkų 
' Sustreikavo

BOMBAY, India.— 
tekstilės darbininkų 
ralis streikas plečiasi. Ke
lios dienos atgal sustreika
vo 100,000 darbininkų prieš 
darbdavių puolimą ant or
ganizuotų darbininkų. Da
bar dar 20,000 darbininkų 

Jf(r/ sustreikavo.
Nežiūrint, kad konserva- 

tyviška tekstiliečių unija 
deda pastangas palaikyti 
darbininkus prie darbo, 
darbininkai meta darbą ir 
dedasi prie streikierių.

Raitieji ir pėstieji policis- 
tai, apsiginklavę kulkasvai- 
džiais, puola streikierius 
tekstilės dirbtuvių distrik- 
te.

šeštadienį įvyko susikir- 
# timas tarp streikierių ir at

gabentų skebų. Du asme
nys žuvo ir šešiolika sužeis
ta. Skebai buvo parinkti iš 
mahometonų, nes čia darbi
ninkai didžiumoj yra indu- 
sai. Valdžia stengiasi pa
versti darbininkų kovą į 
religines riaušes tarp indu- 
sų ir mahometonų. •

Čia 
gene-

Areštai Kaune
“Lietuvos Žinios” • prane

ša, kad balandžio 8 d. poli
cija įsiveržė į Berksonaitės 
Sonės butą, Birštono gat
vėj 1 N r. ir ten esančius 
žmones suareštavo. Polici
ja sako, kad tai buvęs ko
munistų organizacijos na
rių susirinkimas. Suarešta
vo sekančius asmenius:

Berksonaitę Sonę, Šocho- 
tą Joselį, Deleckaitę Miną, 
Šaltuperaitę Fridą, Zaksą 
Šmuilą ir Nagerį Abromą.

O paskui padarė kratą 
kitur ir dar suareštavo 
šiuos asmenius:

Šaltuperį Giršą, Palecą 
Chaimą ir Markevičių Ig
ną.

Fašistai pasmerks juos 
ant ilgų metų katorgon už 
komunistinį veikimą.

“Laisvės” Skaitytojams
Trečiadieni, gegužės 1 d., 

“Laisvės” darbininkai ne
dirbs iš priežasties Pirmos 
Gegužės šventės. Todėl ket
virtadienį “Laisvė” neišeis.

DALYVAUKITE 1 GEGUŽES DEMONSTRACIJOJE
Iš Skurdo Moteris Būtlege- 

riavo; Gręsia Ilgų Metų 
Kalėjimas

CHICAGO.— Moteris Ce- 
celia Black, kun tapo sua
reštuota už degtinės parda
vinėjimą, prisipažino, kad 
ji užsiėmė butlegeryste, bet 
sakė, kad ją prie to priver
tė didelis skurdas. “Aš už
siėmiau butlegeryste, kad 
užlaikyti tris savo vaiku
čius,” sake ji.

Jai gręsia ilgų mefų ka
lėjimas sulig nesenai išleis
to Jones įstatymo.

Numirė Riebiausias Vyras.

BUDAPEST, Vengrija.— 
Bučeris Matthias Sticz, rie
biausias vyras Europoj, nu
mirė nuo kulkos žaisdų. 
Kelios dienos atgal jis pa
leido sau šūvį, kad nusižu
dyti del nevykusios meilės.

Jo grabas buvo astuonių 
pėdų ilgumo ir trijų pėdų 
platumo.

Orlaiviai Nužudė 30
Meksikos Sukilėlių

MEXICO CITY.— Pasak 
čia gautų pranešimų, val
džios lakūnai nužudė 30 su
kilėlių Lamorita mieste.

Pranešama, kad valdžios 
kariniai laivai Progreso ir 
Bravo tebebombarduoja su
kilėlių traukinius, kuriais 
sukilėliai bando važiuoti 
šiaurių link iš Guaymas.

Lietuvoj Rasta Senobinių
Pinigų ir Kitų Retenybių

Perlojos miestavietėj, va
lant šulinį, rasta 140(5) m. 
lietuviška moneta. Tai yra 
juodo metalo žalvariu deng
tas, netaisyklingas, su vy
ties antspauda ir data 10 
centimetrų dydžio pinigėlis. 
Vienas pinigėlio šonas su
gadintas.

Šioje miestavietėje ran
dama XVI—XVIII a. a. len
kiškų ir vokiškų monetų. 
Pereitą vasarą vienas as
muo daržuose pririnko virš 
30 tokių monetų. Randama 
ir akmens kirvukų. Bažny
čiai pamatus kasant, rastas 
senoviškas molinis apeigų 
puodas. ■ Minėtas asmuo ra
do ornamentuotų koklių ga
balus su 1724 m. data, brie
džių graviūromis ir neiš
skaitomais užrašais. Taipo
gi rastas panašus į reples 
žalvarinis.- nežinia kuriam 
reikalui skirtas įrankis. ,

Senas Žulikas
Areštavo 81 metų senį, Wm. 

H. Seabury, kad jis pardavė 
už $230 suklastuotų pašto 
markių Maxui Merkeriui. Tas 
markes jis įsiūlė būk kaipo 
labai senas ir brangias, su
rinktas iš įvairių šalių.

VIENA, Austrija.— Pra
nešama, kad įtakingų kari
ninkų grupė planuoja fašis
tinį perversmą Rumunijoj.

Draugas Bimba Greitu Laiku Lankysis
Rochester, Clevelande ir Detroite

Drg. A. Bimba, važiuoda
mas i Chicagą darbuotis 
prie “Vilnies”, svarbiais or
ganizacijų reikalais apsi
stos sekamuose miestuose: 
Rochestery gegužės 7 d.; 
Toronto (Kanadoj) gegužes 
8 d.; Clevelande gegužės 9 
d.; Detroite gegužės 10 ir

Incidentas Vilniuj del 
Vaiko “Žydą Macams”
VILNIUS.— Žycie Ludu” 

paduoda žinią apie naują 
antisemitišką incidentą Vil
niuje. Prieš kelias dienas 
gatve pro “Dziennik Wi- 
lenski” redakciją ėjo jau
nas žydas, vesdamas už 
rankos mažą vaiką, kuris 
rėkė: “noriu pas mamą”. 
Vaiko verksmas ir semitiš
ka jo globėjo išvaizda at
kreipė praeivių dėmesį, ku
rie iškarto pradėjo įtarinė
ti, kad vaikas tam tikru tik
slu buvo pavogtas. Išgąs
dintas tuo nelauktu dalyko 
pakrypimu, žydas su vaiku 
bėgo i čia pat buvusius na
mus, bet praeiviai sekė jį ir 
ten ir pradėjo belstis į du
ris. Žydas tuomet per už
pakalines duris išbėgo į gat
vę ir pranešė policijai. Ši 
išaiškino, kad vaikas vienos 
krikščionės ponios buvo pa
liktas gerai pažystamoj žy
dų šeimoj ir kuomet, inci
dentui kilus, ji atbėgo vai
ką pasiimti, minia vis dėlto 
nenorėjo patikėti, kad yra 
motina ir garsiai šūkavo: 
“Tur būt ii pati pardavė žy
dams vaiką macams”. Vi
sas tas charakteringas inci
dentas 
licijos.

Dar 
mano, 
krikščionių kraują macams.

buvo likviduotas po-

yra fanatikų, kurie 
būk žydai naudoja

SUĖMĖ MEKSIKOS SU
KILĖLIŲ ARMIJĄ

MEXICO CITY. — čia 
gauta pranešimąs, kad val
džios spėkos suėmė 1,000 
sukilėlių kareivių , Sonėra 
valstijoj.

. Generolas Calles pranešė, 
kad sukilimas Sonora vals
tijoj jau užslopintas.

Vokietijos Komunistai Kovoja Prieš 
Uždraudimą Pirmos Gegužės Susirinkimo

BERLYNAS.— . Vokieti
jos socialdemokratinė val
džia išleido patvarkymą, 
uždraudžiantį darbinin
kams demonstruoti ir masi
nius susirinkimus laikyti 
Pirmą Gegužės.

* Komunistų partija atsi
šaukė į darbininkus, ragin
dama demonstruoti, kad

Tose kolonijose bus su-

kuopų narių ir mūsų laik
raščių skaitytojų susirinki
mai. Drg. Bimba praneš 
svarbių dalykų apie mūsų 
centrų veikimą.

Tų kolonijų draugai pasi
rūpinkite, k^d susirinkimai 
būtų skaitlingi.

Dar 200 Tekstiliečiy
Sustreikavo Pietuose

GASTONIA, N. C.—Bes
semer City, netoli nuo čia, 
šeštadienį sustreikavo 200 
darbininkų, dirbančių Gam- 
brill-Melville kompanijos 
dirbtuvėj. Tai jau keturių 
dirbtuvių darbininkai strei-

Penktadienį suvirs 
darbininkų, kurie 
Manville-Jenckes 
dirbtuvėj iki šiol, 
streiką. A

Loray 
išėjo į

Vokietijos ^Komunistai 
Laimi Dirbtuvių Tarybų 

Rinkimuose
BERLYNAS,— Komunis

tai laimi rinkimuose dirb
tuvių tarybų visoj Vokieti
joj. Komunistai pilnai lai
mėjo rinkimus nekuriose 
didžiausiose dirbtuvėse.

Rinkimai didžiajam 
pramonės centre, Halle, už
sibaigė ir rinkimų pasek
mės tokios: komunistų iš
rinkta į dirbtuvių tarybas 
234; komunistų simpatikų 
148; socialdemokratų 137; 
socialdemokratų simpatikų 
46; ne partijinių 32; krikš
čionių socialistų 3; įvairių 
kitų 26.

Tuo ! būdu komunistai ir 
komunistų simpatikai turės 
382 vietas dirbtuvių tarybo
se, daugiau negu visos ki
tos grupės kartu, kuomet 
socialdemokratai su savo 
simpatikais turės 183 vie
tas, perpus mažiau negu 
komunistai. ,

Rinkimai tarp. Genėralės 
Elektr. Komp. darbininkų 
Berlyne dar tebesitęsia, 
manoma, kad daug vieztų 
laimės kairysis sparnas.

privertus valdžią • .atšaukti 
tokį patvarkymą. Įvyko' 
milžiniškos darbininkų de
monstracijos.

Policija brutališkai puolė 
demonstracijas, kur tik ga
lėjo. Šeštadienio vakarą 
suareštuota 49 • komunistai 
kalbėtojai.

Sovietai Dalyvaus Konferen
cijoj del Kovos prieš

Falšyvus Pinigus
MASKVA.— Sovietų val

džia nutarė dalyvauti tarp
tautinėj konferencijoj, ku
ri šaukiama išdirbimui bū
dų kovai prieš dirbimą fal- 
šyvų pinigų. Konferenciją 
šaukia Tautų Lyga. Ji įvyks 
Genevoj.

Sovietai taipgi priėmė pa
kvietimą dalyvauti Londo
no konferencijoj, kuri per
taisys sutartį, padarytą 
1914 metais, del apsaugoji
mo gyvasties ant jūrų.

Pametė 4 Metų Mergaitę

KAUNAS. — Bal. 10 d. 
vakare 10 vai. Rotušės aik
štėje rasta 4 metų mergai
tė. Prie jos paliktas rašte
lis: “Motinos neieškokite, 
kitaip neišėjo. Pati neturiu 
ką valgyti ir vaiko negaliu 
išmaitinti. Kur norite, ten 
dėkite. Vardas Liulė 4 me
tų.” Mergaitė padėta “Lop
šeliu”.

Nori Padidinti Apsivedimo
. . Amžių
LONDONAS.— Lordų bu- 

to komitetas rekomendavo, 
kad apsivedimo amžius bū
tų padidintas Anglijoj: kad 
minimum amžius apsivedi- 
mui vaikinams ir mergi
noms būtų nustatytas iki 
16 metų. Dabar minimum 
amžius merginoms dvylika 
metų, vaikinams keturioli
ka metu, v

Išrado Būdą įvedimui Tele
fono tarp Europos ir 

Amerikos
COLOGNE, Vokietija. — 

Dr. G. Zapf, vietos moksli
ninkas, yra išdirbęs specia- 
lę vielą, kurią būtų galima 
panaudoti įtaisymui susisie
kimo telefonu tarp Euro
pos ir Amerikos, čia eks
pertai mano, kad techniki
niai būtų galima įtaisyti te
lefono sistemą tarp Ameri
kos ir Europos.

Gauja Nuplakė Negrą
RICHMOND, Mo.— Gau- 

ja baltųjų, susidedanti iš 
150 apsimaskavusių vyrų, 
apsupo kalėjimą, dvylika 
vyrų įėjo į kalėjimą ir pa
sigriebė Fred Allen, negrą, 
kuris buvo įkalintas del už- 
gavimo dviejų baltųjų mo
terų. Govėda nusigabeno ji 
į tam tikrą vietą ir per dvi 
valandas plakė. Jis buvo 
pusgyvis, kuomet tapo at
gabentas į kalėjimą.

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Čia Komunistų Partija da
lyvauja miesto rinkimuose 
po obalsiu “Klasė prieš kla
sę.” Komunistų kandidatai 
yra: Tom Foley kandida
tas į ipajoro vietą; David 
Moses ir Nicholas1 Maki 
kandidatai į aldermanųs.

TŪKSTANČIAI NEW YORKO DARBI 
NINKU DEMONSTRUOS GATVĖMIS į

Lietuviai Darbininkai Privalo Skaitlingai Dalyvauti; De
monstracija Prasidės 1-mą Valandą Po Pietų .

Komunistų Partijos Ant-'prasidės 1 vai. po pietų, 
ras- Distriktas išreikalavo 
New Yorko miesto valdžios 
leidimą demonstruoti. Taigi 
rytoj, Pirma Gegužės, New 
Yorko darbininkai pirmu 
kartu nuo 1916 m. gatvė
mis demonstruodami ap
vaikščios darbininkų tarp
tautinę šventę.

Tūkstančiai New Yorko 
darbininkų dalyvaus de- L, n. 
monstracijoj. Įvairių orga- *’ 10nx- 
nizacijų nariai susirinks' Vakare, Brooklyn bus lip
ant Union Square, New I tuvių darbininkų masinis 
Yorke, 10:30 vai. ryte. Ten' parengimas, Millers Grand 
prisirengus, demonstracija i Assembly svetainėj.

Morganas ir Young Klebonas Išvarė 
Grasina Vokietijai Išbadėjus} Darbininką

PARYŽIUS.— Praneša- 
ma, kad Owen D. Young ir 
J. P. Morgan, Amerikos de
legatai reparacijų konfe
rencijoj, deda pastangas, 
kad reparacijų derybas pri
vesti prie sėkmingos už
baigos.

Sakoma, kad Morganas ir 
Young grasina Vokietijos 
delegacijai, kad jeigu dery
bos galutinai pakriks, tai 
Vokietijai gali prisieiti 
brangiai už tai užmokėti.

Dr. Schacht, Vokietijos 
atstovas, sekmadienį vėl iš
vyko į Berlyną pasitarti. 
Manoma, kad jis sugrįžęs 
patieks naują pasiūlymą.

3 ŽUVO, VIRŠ 30 SUŽEIS
TA TRAUKINIU NELAI

MĖJ NEW YORKE

NEW YORK.— Pirma
dienį trys asmenys žuvo ir 
virš 30 sužeista, kuomet 
Lexington Ave. “subway” 
(požeminio gelžkelio) eks
presas susikūlė į Ninth A v. 
“eleveiterio” ekspresą, už 
dviejų blokų nuo 167 St. 
stoties, Jerome Ave. sekci
joj. Nelaimė įvyko 8:15 v. 
ryte. Abu traukiniai buvo 
užsigrūdę žmonėmis. '

' Sakoma, kad “subway” 
traukinys buvo paleistas ne
atsižvelgiant į raudoną sig
nalą, kad nevažiuoti.

------ ---------- 1---------- į-----

Didelis Tranzitas per Lietuvą
KAUNAS— Paskutiniu 

laiku Lietuvos geležinke
liais eina didelis tranzitas 
iš Vokietijos Rusijon ir 
priešingai. Iš Vokietijos 
gabenama automobiliai, 
įvairios mašinos, trąšos, 
šiek tiek javų ir kit., iš Ru
sijos popiermalkės, muštos 
žąsys ir tt. Rusijon, rodos, 
daugiau vežama, kain iš 
Rusijos Vokietijon, šioks 
toks tranzitas eina ir Pa
baltijo valstybėms. Bend
rai kasdieną Lietuvoš gele
žinkeliais pravažiuoja apie 
100 tranzito vagonų.

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės 1 Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re-

Įvairių New Yorko darbo 
unijų nariai mobilizuojąs! 
dalyvauti.

Lietuviai darbininkai taip
gi privalo skaitlingai daly
vauti. Visi vyrai ir mote
rys Pirmą Gegužės trauki
te į Union Square!

Masinis mitingas bus 4 
vai. po pietų, Coliseum, 177

“Lietuvos Žinių” Nr. 75 
(š. m.) vienas Lietuvos be
darbių, J. K. rašo: r

1929 m., kovo 17 d. apke
liavau pėsčias į Tauragę iš 
Ruglaičių kaimo, Šidlavos 
valse., Raseinių apsky., j ieš
kodamas darbo. Darbo ne
pavyko rasti, valgyti ir gi 
mažai kas tedavė, tat ken
tėjau badą. Pernakvojęs 
Tauragės stotyje rytojauš 
dieną (kovo 18 d.) 2 vai. p. 
p. nuėjau pas Tauragės kle
boną, kun. Dichavičių ir pa
prašiau: “Tėveli dvasiškas, 
susimylėk ant manęs bied- 
no. Esu nuo vakar nieko 
nevalgęs”... Tolesnių paaiš
kinimų nesuskubau ir duo
ti, • kain mane išvarė.

Tą dieną (kovo 18) Tau
ragės bažnyčioj buvo reKST 
lekcijos ir per jas buvo ren
kamos nuo nederliaus ne
kentė j usiem s aukos. ‘IX

Be reikalo per rekolekci
jas skelbia Kristaus žodį, 
artimo meilę, be reikalo. 
Patys visai ką kitą daro: 
vietoj duonos duoda akme
nį.

PHILADELPHIA, PA,

Pirmos dienos gegužes ap- 
vaikščiojimas atsibus New 
Btoadway Arena, Broad St. 
and Christian Str., 900 
South. Kalbės “Daily Wor
ker” redaktorius Minor ir 
kiti. Bus puiki programa. 
Dainuos ir lietuvių Lyros 
choras. Pradžia bus 7:30 
vai. vakare.

Komisija. ’*

BALTIMORIEČIAMS.
*

Pirmąją Gegužės Lietu
vių svetainėje, ant Hollins 
St, įvyks prakalbos, kurias 
rengia Lietuvių Amalga- 
meitų skyrius. { tas pra
kalbas užkviečiami . kaip 
siuvėjai, taip ir ne-siuvėjai.

Kalbėtojum bus L. Pro* 
seika, “Darbo” redaktorius, 
Pardžia 8 vai. vakare. 11: ’S

•* 'JI ’ V 9 •’v.jH
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GEGUŽINĖ DEMONSTRACIJA NEW 
YORKO GATVĖSE

Rytoj, trečiadienį, New 
Yorke bus laikoma Pirmo
sios Gegužes demonstracija. 
Tai pirma gegužinė demon
stracija New Yorko gatvė
se nuo 1916 m. Ištisus try
lika metų New Yorko dar
bininkai negalėjo pasirodyti 
gatvėse, kad apvaikščiojus 
savo šventę, kad parodžius 
savo klasinį solidarumą. 
Kasmet Komunistų Partija 
reikalaudavo teisės demon
struoti gatvėse, bet valdžia 
griežtai reikalavimą atmes
davo. Bet šiandien ta tei
sė tapo laimėta. Pagaliaus 
revoliucinis darbininkų ju
dėjimas, vadovaujamas Ko
munistų Partijos, privertė 
valdžią padaryti nusileidi
mą. Tai didžiausias laimė
jimas komunistinio judėji
mo.

Žinoma, valdžia stengiasi 
demopstraciją suvaržyti. 
Policijos viršininkas Wha
len "skiria demonstracijai 
tik kelias gatves, tik kelio
lika blokų ir tokioj vietoj, 
kur nesiranda didelių dirb
tuvių bei kur nėra tirštai 
darbininkai apgyvenę. Ne
žiūrint to, pasirodymas gat
vėse New Yorko revoliuci
nių darbininkų šioj Pirmoj 
Gegužės yra istorinis. Pa
rodo jų didelį išaugimą, 
nuo 1916 metų. Parodo, 
kad komunistų vadovauja
mos darbininkų masės lai
mėjo didelį mūšį su buržua
zine valdžia.

Šių metų Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojimo rengi
mo konferencijoj dalyvauja 
atstovai nuo organizacijų, 
turinčių virš 20,000 narių. 
Joje dalyvavo kairioji rūb- 
siuvių .darbo unija. O re
akcinės socialistinės darbo

unijos ir Socialistų Parti
ja atsisakė prisidėti prie 
ap vaikščiojimo Pirmosios 
Gegužės.

Labai svarbu pabrėžti 
tas, kad Socialistų Partija 
ištisus trylika hietų, kuo
met buvo valdžios uždraus-; 
ta apvaikščioti ' gegužinę 
šventę gatvėse, nepajudino 
nė piršto, kad atgal laimė
jus teisę demonstruoti. Bė
gyje viso to laikotarpio so
cialistai nė nebandė reika
lauti teisės demonstruoti. 
Mat, jiems gegužinė nieka
dos nebuvo ir nėra šiandien 
šventė darbininkų kovos ir 
klasinio solidarumo. Visa 
jų energija atkreipta kovai 
prieš komunistus. Visą šį 
laikotarpį jie ėjo ranka 
rankon su valdžia ir darbo 
unijų biurokratija prieš 
kairįjį, revoliucinį, komuni
stinį darbininkų judėjimą.

Šį mūsų laimėjimą de
monstruoti New Yorko gat-' 
vėse turime tinkamai išnau
doti. Mūsų pareiga dabar 
parodyti savo solidarumą.

Tegul skamba New Yor
ko gatvės nuo revoliucinių 
šūkių!

Tegul sudreba tie augš- 
tieji mūrai nuo darbininkų 
galybės!

Tegul demonstracija ‘bū^ 
na milžiniška !

Lietuviai': darbininkai, ir 
darbininkės, New Yorko, 
Brooklyn o ir visos apielin- 
kės! Eikite į demonstraci
ją, eikite masėmis! Atitrau
kite rankas nuo varstoto 
rytoj ir ’stokite į demon
straciją su visais kitais A- 
merikos darbininkais! Pa
rodykime savo klasinį soli
darumą! •

Visi traukite į Union 
Square!

Anot tos patarlės!,—patrauk 
vieną siūlą, velkasi visas tink
las.

Darbininkų Padėtis
Naujoji pramonė teikia mil

žiniškus fabrikantams pelnus 
ir numatoma trumpoj ateityj 
sieks iki 3,000 nuošimčių už 
įdėtą kapitalą. Darbininkai 
gauna nuo 50 iki 85 centų va
landai ; moterys, kurios dau
ginusia dirba prie gaminimo 
japvalkalų sparnams, gauna di- 
idžiųmojcį 35 centus valandai. 
’Valandas dirbai be skaįčiąųs, 
kas kiek, tnorį.■ Darbo linijos 

gyVUoja kdmpaničnos' 
unijos. ” Fabrikantai leidžia 
specialius laikraščius darbinin-

Dvidešimts penki metai atgal 
buvo padirbta^ tam tikras in
strumentas, kuriuomi žmogus 
iškilo oran ir nulėkė šimtą mas
tų. šitą instrumentą pa
vadino oro laivu, arba aeropla
nu. Per dvidešimts penkius
metus išvystė tą instrumentą, 
orlaivį, padirbtą iš skeletono, 
pavojingo lentgalių rinkinio, 
audeklo, ir smuiko plieninių 
stygų—į puikiai dabar apdirb
tą, saugų, greitą susisiekimo 
įrankį. Ketvirtadalį ; amžiaus 
atgal du žmonės dirbo; su men
kos vertės įrankiais savo darbi
nėj minimą instrumentą, šian
dien 25,000 darbininkų 1 dirba ''derą 
tiesioginiai orlaivių budavojimo 
pramonėj, o kiti 50,000 darbi- ____ _________ _
ninku, apdirbinėja žalįą medžią- ]<ų mulkinimui ir vasaros metu 
gą orlaivių gamybai.: Orlaivių t J__
pramonė šiandieną talpina sa- moję reikia patiems įžangos ti-

surengia piknikui, kur didžiu-

Savikritika mums yra rei
kalinga. Del jos nugąstau
ti nėra pamato. Vienok yra 
pas mus ir tokių žmonių, 
kurie kito paklaidą gatavi 
kartoti ant kiekvieno kam
po, o savo klaidų nemato ir 
net labai kvailai teisina.

Kartą diskusijose d. G. 
Zinovjevas (1927 m.) ėmė 
labai prikaišiot d. N. Bu- 
charinui jo klaidas, už gu
rias Buchariną smarkiai; 
kritikavo Leninas. Buchari- 
nas atsakė:- “Ką, ar iš mano 
klaidų nori ’būdavoti sieną, 
kad paslėpus savo dabarti- 
ne$ klaidas*? Juk visa par
tija ir< aš patsai žinau, kad 
klydau tais klausimais.” Ir 
tai tiesa, kurią daugeliui 
reikėtų įsidėti į galvą.

MORGANTOWN, W. VA. O. Liery. Jis pirmiausiai pa
sako prakalbų tikslą ir tuo-

Sirvydas apie Vitaitį
Savo įspūdžiuose iš Lie

tuvos senis Sirvydas skaito 
Vitaitį lenkams ir rusams 
parsidavusiu. Tarp kitko', 
jis sako:

/I
Nežinau, ar daug Amerikos 

laikraščių j pasidavė lenkų 
provokacijai ir šiuos lenkų 
blynus savo špaltose perkepė; 
tik ‘Tėvynėje’’, kurią gaunu 
kaip SLA. nąlrypj maciąu tuos 
plepalus išspausdintus An Ex
tensa (pilnaty. , Labai nusi
stebėjau, kad, Tėvynė’ labiau 
Varšavos provokatoriams tiki, 

negu savo įautdą Pasiuntinybei 
Washingtone aį’ba savo tautos 
laikraščiams einantiems pa
čioje Lietuvoje; rimtas laik
raštis privalo atsiklausti auto
ritetingų informacijų, o ne 
pakibti ant meškerės kokių 
ten išgamų ar parsidavėlių 
lakštams, spausdinamiems už 
lenką* zlotus ir Maskvos čer
voncus Rygoje, Karaliaučiuje, 
ar kur kitur.

Vitaitis bažijasi ir sako, 
Jcad jis ne truputėliu nepra- 
rižengė prieš Lietuvos 
ttnurtininkų valdžią. Gir- 
S/“Lietuvos kariškoji cen- 

ra neįžiūrėjo ‘Tėvynėje’

vyje 75,000 vyrų ir moterų, ku
rie ten. pelnija duonos kąsnį 
sau ir savo šeimynoms.

Orlaivių pramonei nebuvo 
lemta tokio ūmaus išsivystymo, 
kąip kad automobilių pramonė
je, kur padaryta pasakiškas 
gamybos spartumas. Tačiifus į 
oro sparnų gamybą atkreipta 
ypatingos domės ir per pasta
ruosius keletą metų ši pramo
nė kyla, kaip ant mielių. 
5,000 orlaivių tapo pagaminta 
pereitais metais; 2,000 užper
nai ; šiemet veikiausia išlėks 
10,000 orlaivių iš darbo rankų.

Jau šiandien orlaivių gamy
ba nepatenkina reikalavimų ir 
yra numatoma, kad orlaivių ga
mybai rinka augs. Ekspertai 
perėjo iš spėliojimo į konkre
čius planus, kurie žada orlai
viais pavaduoti ne tik pasažic- 
rinius traukinius, kontinenta
lius busus ir automobilius, bet 
taip jau garlaivius. Jau dabar 
galima įsigyti orlaivį įmokėjus 
$500 ir kas mėnuo po 
rą dalį mokant, iki 
pilnai^ $1,800.

Saugumo žvilgsniu, 
palyginančiai saugiau 
skristi, negu automobiliu žeme 
važiuoti. ’ Orlaivininkas, paki
lęs oran ir nustatęs mašineriją 
atatinkamon veikmėn, gali ne 
tik ' pasiliuosuoti nuo valdymo 
užsirūkant cigaretą, bet taip 
jau perlipti iš pirmgalinės sė
dynės į užpakalinę, ir tame jo
kio pavojaus nėra. Bet to ne
padarysi automobilyje.

kietus pasipirkti, kad gavus 
progą tyru oru pakvėpuoti. 
Darbiiiinkai netppį jokios indu
strinės laisvės; apie žodžio, su
sirinkimų ir darbininkiškos 
spaudos laisvę nėra nei kalbos

Bekeliaudamas, 21 d. balan- jaus pradeda bliauti apie Nau- 
džio pribuvau j Morgantown jaja Nacionalę Mainierių Uni- 
ir, eidamas j kasyklų rajoną,, 
pamačiau ant stulpų išlipintus 
pranešimus senosios U. M. W. 
of A. unijos, kad 2 valandą 
šaukiamas masinis mitingas, 
kuriame kalbės vyriausias kal
bėtojas Van Beettner. Suma
niau nuvykti ir 
ką jis pasakys.

Paskirtu laiku 
rodyton vieton. 
Teatro namo būriai darbinin
kų šnekučiuojasi tarpe savęs. 
Klausau, ką darbininkai tarpe 
savęs kalbasi. Mums ten be
stovint, ant Liberty Teatro iš
kėlė tris dideles radio triūbas 
ir pradėjo taisyti, kad visa su
sirinkusi publika girdėtų. Su
kaliojasi- ir pustuzinis polici
jos, tik ne tokioj baisioj iš
vaizdoj, kaip pora, metų atgal 
jie laužė tą pačią uniją, 
tomai, prisirengę ginti 
sios unijos biurokratus, 
reikalas bus.

pasiklausyti,

nuvykau nu- 
Prie Liberty

Drg. Bestraigiškis,: nusi
gandęs del savikritikos, sa- 

!ko, kad jau mums reikės 
įvesti ausinę, nes daug grie- 
šijame. Manau, drauge, kad 

| visi tie griekai sudegs ant
Laikas Pradėti Veikimą I komunistinės savikritikos_____  ______

liepsnos. Nėra to judėji-, į svetainę visų nesutalpinti.

Ma- 
seno- 
jeigu

ją. Bet jam ploja tik keli 
vaikai ir pora juodveidžių. 
Pasirodo ir pats Beettner. Jis 
tuojaus pasako, kad mūs nie
kas neareštųos, nes mes nori
me atbudavoti uniją, kuri su
griuvo ir mūsų tikslas jus ne
vesti prie streiko, bet prie at- 
budavojimo unijos, kad jūs 
duokles mokėtumėte, o jūsų 
vadai galės prie vieno stalo 
sėdėti su anglių savininkais ir 
iškovos jums geras algas. Tuo- 
met ne tik jums, bet ir biznie- 
■riams bus geras gyvenimas. 
'Dar pridūrė, kad jfeigu jis bū- 
■ tų tokioj šalyj, kur komunis
tai valdžią savo rankose turi, 
tai darytų taip, kaip jo val
džia lieptų. Bet, girdi, kokią 
tiesą jie turi lysti į šią šalį ir 
vesti darbininkus prie betvar
kės? Taip sakydamas manė, 
kad iš susirinkusiųjų gaus pri
tarimą, bet vos vienas juodvei- 
dis suplojo. Bet kuomet kal- 

'bėjo apie perorganizavimą uni-Tnu niiqp no dvipiu o .ucjv um-• - , j •’i • ° lj°s ir kada liepe atsistoti, ku-inp ji n vi u sr. p darbininkai no-/. ' i. .. r........................... .tainė apytuštė, darbininkai ne-, 
sirenka, nors rengėjai tikėjosi

tam tik- 
išmokėsi

esą, ne-
orlaiviu

nieko priešingo Lietuvai ir 
tą ‘Tėvynės’ numerį pralei
do, bet p. Sirvydas užsima
nė būti budresniu ir už Lie- 

j tuvos cenzorius.” Taip, taip, 
'Vitaitis šiandien taip.puu 
kiai veda “Tėvynę”, kad, 
anot jo paties žodžių, ji pa
rinka net kruvinosios Sme- 
' tonos valdžios kariškai cen
zūrai. Tuomi Vitaitis giria* 
si ir didžiuojasi/^

. .. 4 ( y t /
Sirvydas norėtų, kad “Tė

vynė” virstų' tokiu Smeto
nos organų, kokiu yra “Vie*' 
nyb'ė”. Bet Vitaitis mano, 
kad jis “Lietuvai”, tai yra,, 
kruviniesiems. . fašistams, 
geriau pasitarnauja, šiek 
tiek atsargiau ir gudriau 
juos gindamas ir remda
mas; Jis mano, kad fašis
tų kariška cenzūra geriau 
supranta, kaip naudinga 
fašistams yra “Tėvynė”, ne- 

jgu senis Širvydas, kuris vi- 
i suomet atsižymi žioplumu. 
'Tai tik toks skirtumas tar
pe Vitaičio ir širvydo. Abu
du jiedu varžosi už įtikimą 
Smetonai.

Koncentruojasi Didelės 
Spėkos

Per pastaruosius keliolika 
metų fabrikantai sėmėsi milži
niškus pČlnus iš automobilių 
pramonės; tad mažai buvo 
kreipta domės į orlaivininkys- 
tės pramonę. Išsitobulinus au
tomobilių gamybai, . automobi
lių perviršis 'perpildė rinkas, jų 
kainos pradėjo pulti ir tiek 
pelnų nenumatoma, kiek jų bu
vo artimoj praeityj. Todėl 
didysis kapitalas atkreipė ypa
tingos domės į šią naują orlai
vių pramonę, kuri žada naujus 
šaltinius pelno. * *

Susidomėjus fabrikantams 
orlaivių gamyba, prasidėjo jun
gimosi procesas. Smulkieji pra
moninkai stumiami laukan ir 
jų vietas gamyboje užima stam
busis 'kapitalas,.j Pratt ^Yhįt?* 
ney ’s; New ; i įųąąiįį./; 
Wright, Patekim; \ N. Į J,Pū4 
ties,, Buffalo M B( 
Chahce Voughjr’.. i ■"’ r ■ . j' ' , c j V 7 .

ląnd City ir daugelis!Jutimi šu- 
sijungė į United Aircraffyand 
Transport Korporaciją, į įkuri 
sudaro 1 $150,000,600 viehe^ą, 
kontrolėje National City Bank;

šitos ^naujos korporacijos di
rektoriuose yra atstovybė npp 
General Motors, r Ford, ' Stan
dard Oil ir National Bank. 
Tiesioginiai biznio reikalą - su 
nauja korporacija turi sekan
čios biznio įmonės: A. 0.Spark 
Plug, Aluminum, American' 
Telephon ir Telegraph* DuPont, 
Eastman Kodak, Elgin Watch, 
General Electric, Radio Korp., 
Roebling Sons, Travelers In
surance, U. S. Steel, Westing
house, Winchester ir visos alie
jaus kompanijos. Priešakyj to 
viso stovi ir bendrus. .kapitalis
tų /reikalus tvarko Aeronautic 
cal Chamber of Commerce.

Jeigu dairbi ninkai tuojaus 
pradėtų veikimą, būtų visai ne
sunku susiorganizuoti ir atsiek
ti tuoj autinius reikalavimus. 
Kuomet pramonė dai’ jaunutė, 
bedarbių armijos tame darbe 
nesiranda ir kuohiėt kol kas 
nesiranda šnipinėjimo išvysty
tos sistemos, o čia milžiniški 
reikalavimai produktų,—-tąi su
stojus trijuose inžinų dirbimo 
skyriuose, būtų suparalyžiuota 
visa gamyba, ptreįkas ilgai 
negalėtų užsįtęstii-;'įrJ būtų ga
lima pasiekti'pagėidaųja*mų pa
sekmių. Bet; kas organizavimo. 
darbą pHd^s,? i

Amerikos Darbo ■ Federacijoj 
vadai pereitą; vasalą <sayo susi- 
rinkime Atlantic; pity nuskyrė 
komisiją tyrinėjimui tos pra
monės. Bet ; New Orleans su
sirinkime jokio raporto neišda
vė. Mat, tiems ponams ims 25 
metus laiko, kol jie išspręs, ku
riai amatinei unijai .priklauso 
teisė organizuoti orlaivių pra
monės darbininkiis. Tiek pat 
laiko jiems ėmė automobilių 
pramonės studijavimas, ir vis 
darbas nepradėtas.

Orlaivių pramonėj didžiumo
je vokiečiai, pokariniai ateiviai 
dirba, čia vokietys darbinin
kas mąsto, kodėl •’jam čia nėra 
unijos Amerikoje, kaip kad jis 
turėjo savo gimtoj šalyj “Me- 
talarbeitėr Verband”, kur jun
gėsi visi metalų pramonės dar
bininkai. Tai buvo jo unija, 
kuri gynė nuo algų kapojimo, 
neleido be stambios priežasties 
prašalinti iš darbo ir visuomet 
statė fabrikantams naujus rei
kalavimus pagerinimui jo bui
ties. čia Amerikoj nėra uni
jos, kuriai jis galėtų prisira
šyti. Arba štai John Smith, 
ekspertas mašinistas, kuris dar 
ir dabar nešiojasi mašinistų 
knygutę, pirmiau, ypač laike 
karo,%.priklausė unijai, o dabar 
jau tik “eksas”. “Ištikrųjų 
unija būtų geras daiktas ir ga
lėtum į ją visus sųtraukt. Bet 
kur gi ta unija?”—jis klausia. 
Mat, Darbo Federacijos bosai 
dar neišstudijavo. įr nežino, ku
riai unijai.—metalistų, .mašinįs- 
tąStrąpsportąęijps, dąilydžįų, 

aį’ Ipkiąi. kįtai tąnj; vo- 
yęčįijiV|r Smithuį būtų, leistiną..

: . j , i'
l ęPĄįartįna orlaivių pramonės, 

’iri visų kitų» : prambnių 
d^rbihinkams, nelaukti jokių 
yądų, r profesionalų vadų-išda- 
yįkų iŠ;r Darbo Federacijos, bet 
pradėti organizavimosi dąrbą 
patiems..; Dabar yra’ puikiau
sia proga eiti į kovą ir be di
dėlių pastangų savo kovas lai- 
ttįeti. ‘ ’’
.s ; ... . ........ ,

4. '■__________________ -

Didelis Apiplėšimas

mo, kuris apseitų be savi
kritikos, ir nėra ne tik drau
gų, bet net organizacijų, ku
rios niekad, o niekad neda
rytų klaidų. Ne tas pro
tingas, kas klaidų nedaro 
(nes tokių nėra), bet tas, 
kuris jas laiku pataiso ir jų 
vengia.

Vis dar pas draugus yra 
piktumo linkui “Kibirkš
ties,” kam ji kritikavo “va
gių balius.” Ar “K.” būtų 
kritikavus, ar ne, vis tik gy
venimas būtų atvedęs prie 
tos logikos, kad toki baliai 
netinkami. Palaidokime 
“vagių” balius ir neraudoki
me prie jų kapo.

Tilžės “Balse” pasakyta: 
“ALDLD. dalykai stovi 
taip, kaip keli metai atgal. 
Kaip keli metai atgal mes 
turėjom 6,000-7,000 narių, 
taip ir dabar. Veik kas me
tai gaunam po kokį tūkstan
tį naujų narių, veik tiek pat 
netenkame.” Čia kalba ei
na apie narių skaičių.

Dabar tą patvirtina ir d. 
švenčioniškis. Jis “L.” No. 
90 sako: “Juk mes kas me
tai gauname apie tūkstantį 
naujų narių, ir veik kas 
metai tokio skaičiaus narių 
netenkame.” Žinoma, vei
kiausiai ir tas nepatiks kaip 
kuriems draugams. Bet 
tai .reikėtų pagalvoti. Ma
no supratimu, - čia nėra kal
tė vieno centro, kad drau
gija nepaaugo nariais. Čia 
yra kaltė visų mūsų vado
vaujančių komitetų ir drau
gų. V 

Jau nuo senai pastebėta, 
kad kaip pas kuriuos mūsų 
draugus yra blogas papro
tys susirinkimuose vienu ir 
tuom pačiu klausimu po ke
lis kartus kalbėti ir veik tą 
patį kartoti. . . , .

Tas patsai pasikartoja ir 
spaudoj: Reikia vengti pa
kartojimų, nes iš to nau
dos norą, i

Valstiečio Sūnus. .

Greta manęs sėdi darbininkas, 
kurį užklausiau, kodėl čia dar
bininkai nesirenka į prakal
bas? Jis užkeikė, kad 
randasi Naujoji 
Mainierių Unija ir kuomet ji 
buvo surengus mitingą, tai 
žmonių prisikimšo. Paskui pa
sidžiaugė, kad jie pusiau pra
kalbų juos visus išvaikė. Jiems 
gelbėjo ir policija. Kitoj pu
sėj sėdi jaunas, išrodo ener
gingas, vyrukas, kuris girdė-' 
jo mano klausimą ir to dar
bininko atsakymą ir paskui 
užklausė, ar aš ne vietinis. At-* 
sakiau, kad ne vietinis. Jis 
man patarė ateiti panedėlį, jei 
dar būsiu, į šią vietą, tuomet 
jau bus pilna svetainė darbi
ninkų.

Pasirodo ir prakalbų pirmi
ninkas, kuris pirmiausiai per- 
stato armonistą pagrajyti. Jis 
pagrajino gerai. Kalba Jack

čia 
Nacionalė

rie nori unijos, tai visi atsisto- 
žinoma, visi nori unijos, 

tik ne tokios, kokią organizuo
ja senosios unijos ponai. Da
bar darbdaviai kaip nori, taip 
ir elgiasi. Darbininkams ne
išmoka nei tų. algų, kurias jie 
uždirba. Dalį algų darbinin
kams išmokėjo čekiais, 
kuomet darbininkai tuos 
kius 'išmainė krautuvėse, 
paskui pasirodė, kad jie 
vo beverčiai, nes bankai 
reiškė, kad kompanija neturi 
padėjus pinigų. Jeigu darbi
ninkas išrašytų tokį čekį, tuo
jaus už tai atsidurtų kalėjime, 
bet dabar anglių baronus nie
kas nei pirštu nepaliečia.

JO.

bet 
če- 
tai 
bu- 
pa-

Balandžio 22 d. įvyko Na- 
cionalės Mainierių Unijos mi
tingas ir buvo labai pasekmin
gas. Darbininkų suėjo labai 
daug ir be skelbimų. Tai bu
vo atsakymas.. ponui Beettne- 
riui. i.;, . .

Angliakasių Draugas.

KORESPONDENCIJOS IŠ UETUVOS
Buožės Daro, Ką Nori

PANEVĖŽYS.—Buožė Lie- 
vinca žadėjo mokėti miške 
nuo sienojo po 50 centų, o su
mokėjo po 35 centus. Tokiu 
būdu mes, dirbdami nuo tam
sos iki tamsai, tegavome už
dirbti tik po du litu 50 centų 
darbo dienai. «Be to, ir už
dirbtų centų dar nėra galima 
laiku gauti, o tenka po kelio- 
liką kartų vaikščioti ir prašy
ti, tartum išmaldos, savo kru
vinu prakaitu uždirbtų centų.

partija, kaip vienintelis išban
dytas proletariato kovos va
das. Dalyvis.

<r

Sąlantai.— Kovo men.t _______ 31
d. (yelykų pirmos dienos 
rytą), 'Salantų valse. Kal
niškių kaime, nežinomi pik
tadariai apiplėšę to paties 
kaimo gyventoją Simutaitę, 
atimdami iš jos apie 500 
:aukso r: rublių. k Kaltininkai

/

r •

Amerikos fašistai nė kiek 
neatsilieka nuo Europos, fa
šistų. Vienok dar daugelis 
aklai tvirtina, būk čia seno
viška demokratija gyvuoja, 
kur žmonės gali ’ramiu 
streiku išreikalauti didesnę 
algą, geresnes darbo sąly
gas. .

Paskutinių savaičių davi
niai parodo visai ką kitą. 
Apsimaskavę, niekas kitas, 
kaip, buržujų sūnūs, su poli
cijos pagelba užgriebia 
streikierių susirinkimus ir 
darbininkai varu kemšami 
atgal į dirbtuvę. Kitur kir
viais naikina unijistų turtą, 
žudo streikierių vadus.

\ Bestraigiškis.

Jau ir Mes Streikuojam

ŽEMBIŠKIS. — žembiškio 
(Krakių vals.) miške iš viso 
dirba 50 darbininkų. Darbo 
sąlygos nepakenčiamos: dir
bame nuo tamsos iki tamsai ir 
per dieną uždirbame tik 4 li
tus, kitą dieną ir dar mažiau. 
Darbininkai, vargo nukamuoti, 
paskelbė streiką ir pasiryžo 
žūt-būt kovoti ir , laimėti. 
Darbdavys darbininkams pa
sakė: “Jeigu jūs nenorite, ne
dirbkite, o aš kitus dar pigiau 
pasamdysiu.” Darbininkai ne
nusiminė, ir atkirto, kad jie 
niekam neleis miške dirbti, kol 
jiems nebus pakeltas mokestis, 
,o jei kas eis dirbti, tai' toks 
atsidurs ant sausos šakos. 
Darbdavys pamatęs, kad dar
bininkai tvirtai, laikosi, nusilei
do. Mes streiką išlošėm. Ga
vom 25 nuoš. priedo, t. y., vie- Valstiečių 
nu litu brangiau. Streikui va
dovavo vietos*komunistų orga
nizacija. Jurgis.

Bjaurus Išnaudojimas
KĖDAINIŲ DVARAS.— 

Dirbame viso 8 ordinarninkai. 
Darbo diena—nuo tamsos iki 
tamsos. Ordinarijos metams 
—180 litų ir 30 centnerių ja
vų. Už tą pačią ordinariją 
turi dirbti ir žmona; jei del 
ligos žmona negali eiti dar
ban, tai dvarininkas verčia 
ordinarninką pasamdysi jos 
vieton kitą darbininkę. Ordi- 
narninkui pasipriešinus tam 
dvarininko reikalavimui, grą- 
sina atstatyti nuo darbo. Or- 
dinarninkų butai be langų, pe
čiai sugriuvę.

Ordinarninkas.

Tyčiojasi
REMENTIŠKIAI. — Dvarą 

valdo Savickas. Darbininkai 
bjauriai išnaudojami. Jei dar
bininkas kiek pavėluoja į dar
bą, tai dvarininkas tuoj ima 
perkūnus laidyti.- Jei višta iš
sprunka iš trobos, tai Savickas 
tuoj ją nušauna. Darbininkų 
butai visąi sugriuvę ir nieks jų 
netaiso. Savickas i stačiai sa
ko, kad jei darbininkui duosi 
geresnes darbo sąlygas, tai jis 
dar geresnių norėsiąs.

Dvarokas.

Mūsų Susirinkimas

PLUNGE.—Susirinkime 
lyvavom 10 žemės ūkio darbi
ninkų. Aptarėm savo klausi
mus, nustatėme, kas darytina, 
kad įgalėtume atremt buožių 
puolimą ir iškovot geresnes 
darbo sąlygas. Vienbalsiai 
pasisakėme, kad mūsų kovai 
už’ geresnes darbo sąlygas ir 
kovai deli fašistų valdžios nu
vertimo turi vadovauti kom-

da-

Gynėjas”
JUNIŠKIS, Biržų valse.—Šia

me vienkiemy dabar įsitaisė bu
vęs seimo atstovas liaudininkas 
Kregždė. Prieš seimo 'rinkimus 
Kregždė savo mitinguose labai 
karštai 
reikalus ir begales gerybių pri
žadėdavo, 
doriauja”’ 
reiškia 
fašistų valdžia, 
tiečiai, tai mums geras liaudi
ninkų vadų pavyzdys. Kur gi 
dabar jų pasiryžimas mus gin
ti? z Valstietis.

“Balsas” (

gindavo” valstiečių

O šiandien “gaspa- 
70 hektarų ūky ir 

didelio pasitenkinimo 
Draugai vals-
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KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels yra lengvi ir priimnųs.

Camels skonis švelnus ir patenkinus.

Camels kvapsnis viduj ir lauke visada malonus.

Jų skonis nenuvargina ir nepalieka cigaretinio skonies.

i Naujausios Mados Žemiausia Kaina
d.13

net dviem jaunuolių orkes-

CASTON ROPSEV1CH

BAYONNE, N. J.

Bvisi 
dalyvaukite šia- 

Rengia vietine 
sekcija.
Viską Patyręs.

mažytė lietuvių 
chorui pasilaikyti 
nes daug pinigiš-

Bet

Reiškia, visuomenė Haver-

balandžio Laisvės

Camels yra gaminami iš rinktiniausių tabakų, augintų, 
ištobūlintų ir maišytų, žinovams prižiūrint.

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

gerumui pažymėti

vime.
Laisvės Choras darbuojasi

proletarinėj dailėj 
ir ant toliau.
Choro Metinio Kon

certo

Camels yra vėsus ir gaiviną.

HAVERHILL, MASS.
Iš

"gerąja 
tenka#

zmo viešpatavimas, ver- 
iek tokius politiniai nu-

© 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.

supratimu, klysta, 
“susipratėliai” ne 
jau nuo senai yra 
tokius
šiol ir lošia

M
H

IM
E

Antradienis, Bal. 30, 1929
. J.

BOSTONO IR AP1EL1NKĖS 
y žinios Cigaretų LIETUVIS GRAB0R1US

Puslapis Trečias

MONTELLO, MASS.
Apie Politinius Ligonius
Nelabai senai A. L. D. L. D.

6 kuopos diskusijose taip va
dinami kriaučiūniniai piktai

i pakalbėjo, kad iš mūsų koloni
jos yra rašomos “Laisvėje” ne
teisingos korespondencijos.

Taigi, kas čia kaltas, jeigu 
Į kriaučiūninių “ministerijos” 
seJę^torius rašo tokias netei- 

! singas korespondencijas. Juk 
vieną tokią neteisingą ko-

I respondenciją “Laisvė” sugrą
žino pačiam Kriaučiūnui. Pas
kiau jis ją pasiuntė į “Kelei
vį”. . . O kurios koresponden- 

j’eijbs, jų rašytos, ir tilpo “Lais
vėje,” tai beveik kiekvienos 
korespondencijos žymesnes 
klaidas jie patys vėliau atšau
kė. Tai galima spręsti iš to,

1 kiek tos korespondencijos bu- 
| vo atpelnai teisingai parašytos.

O jeigu mūsų rašytos kores- 
■ pondfftcijos yra neteisingos, 
i tai tie žmonės, taip sakydami^ 
tik meluoja. Juk net ir tiems 
knygų žiūrėtojams buvo leis
ta ir mūsų korespondencijas 
sukritikuoti, betgi net šeši vy-

I rai nieko neįveikė. . . Paga- 
I liaus, tiems žmonėms yra pro-į 

ga ateiti ir į korespondentų !
į biurą’ir parodyti, kur yra taip j 
jau pameluota.

Pereitame A. L. D. L. D. 
6 kuopos mėnesiniame susirin- 
kkfie# korespondentų biuro 
žmones raportavo, kad tame 
biure yra veikiama, tačiaus ne 1 
taip, kaip tose diskusijose} 
“ministerijos” sekretorius nu- 
plepėjo. . . Jei bent ta klaida, 
kad to biuro žmonės perma- 
žai rašo korespondencijų? 
Betgi niekas neprašnekėjo, 
kad korespondencijos neteisin
gos. Tas parodo, kad kores
pondencijos buvo teisingos.

Tose diskusijose tie šiaudi- 
ninės politikos pamušalai, ly
ginai taip pat, kaip ir kores
pondencijų klausimu, nušnekė
ję ir apie kitus dalykus, pasi
tyčiojo iš tarptautinės darbi
ninkų šventės—Pirmos Gegu
žės ir dar metė kabliuką į 
Bimbos bylos gynimo fondą...

Well, tokiems pasakoriams 
gali patikėti tik tokie, kurie 
yra užsimanę eiti į anų žmo- 

‘ nių kiemą nusidrožti kabliu
ką... Pagalinus, Visgi tie poli
tikos šposininkai darbuojasi 
tuomi, kad kiek pakenkus au
kų rinkimui del gelbėjimo Lie
tuvos darbininkų nuo bad6 ir 
fašizmo. . .

Nereikia manyti, kad tokios 
diskusijos buvo A. L. D. L. D. 
6 kuopos susirinkime. Betgi 
šeštos'į(uopos buvo jos sureng
tos—viešos.

Kurie mano, kad tokiomis 
diskusijomis galima pertikrin
ti tuos žmones, kurie dirbti
nais kabliukais apsiginklavę, 
tai, mano 
Juk tokie 
dabar, bet 
nusidrožę 
kuriais iki
kų rolę. Pagalinus, tie 
knygų žiūrėtojai, per 
klaidas ir žioplumą, po 
“Knygų žiūrėtojai,” 

•juokingą komediją iš ‘
vįimo” knygų peržiūrėjimo. . . 
Irstai tokių politinių ligonių 
yra ne tik čia, bet ir kitose kas, bet roles progrese lošia' 
koToni/ose panašių randasi, vienodas. / ‘
Tai pas tokius yra stoka pra-|ką galima rašyti, nes patys 
silavinimo, supratimo klasinės nieko neveikia, neturi pritarė- 
sąmonės. Ir nors tokie savo jų, tik pagiežos pilni del kitų

• laiku ir sakėsi esą “susipratę,” 
bet ištikrųjų mažai susipažinę 

/apie darbininkų reikalus bei 
apie discipliną. Ir tokie tik 
darbavosi, veikė, taip sakant, 
“gerais norais.” Tokiems už-

kaip Camels

. A /f T-1 r ( . A Ai jfc I

praktikas, rengia šokius, pasi-ijie už metų kitų dapildys mū-|kad nėra buvę čion streikų, 
daro iš veikimo išlaidas apsi- sų eiles.
dengti.

Pavydas plačiai išsišakojęs1 praeitį ir ateitį, mes perma- 
mūsų priešuose, nors Laisvės; tome, kad mūsų į užtikrintas 

įveikimas 
Mes turi-(veikti bus

Choras jiems po kojų nesipi-į
na jau antri metai.
me porą šeimynų, kurios per-'jg Laisves 
mato mūsų veikimo eigą visai 
kitaip, tai M. Gaziukevičius 
leidžia savo dukteris prie mū
sų choro ir yra artimesnis mū- Choras turėjo metinį koncer- 
sų rėmėjas. Antra, tai M. Ma-.tą. Koncertas buvo gražus

—Red.) irgi nešoka dailės žvilgsniu, nors jame da- . Ii • V • 1 1

Laisvės Choro Bėgamojo 
Gyvenimo

Senokai maniau šį tą para
šyti į spaudą apie Laisvės Cho
ro bėgamąjį gyvenimą, bet 
aplinkybės neleido.

Laisvės Choras mūsų mažy
tėj kolonijoj lošia labai svar
bią rolę progresyviame judė
jime. Nors nemažai turime 
pašelpinių arba politinių orga- toneis ( ?■ 
nizacijų, bet tos organizacijos nors atvirai į mūsų akis savo lyvavo programos išpildyme 
regali pavaduoti dailės darbe priešinimesi dailės dąrbo grio- didžiuma vietinių spėkų, 
chorą.

Mūsų chorui neturėtų būt 
jokių -priešų, 1 
daugybę, kurie

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukites 
past

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

j žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nefvų Preparatas.” Nervų li- 

Į ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

kabliukus, 
peštu- 
patys 
savo 

vardu 
sulošė 
tautos

darbavimosi.
Virš metai praslinko, kaip 

“socialistai” pas mus gyvavo 
nors ant popieros. Tuomet dė
jo pastangas, kad Laisvės 
Chorą išvijus iš L. U. G. Kliu- 

►rieno susirinkimo nepa- bo svetainės. Mat, chorą, kai- 
tinkantis tarimas bei kokio as- po dailės organizaciją, kliubas 
mens ypatiškas negeras išsi-į priglaudė savo svetainėj, leis- 
reiškimas, tai ir pradeda prie- damas mokintis ir nereikalau- 
šingai veikti. Ir galimas daik- damas atlyginimo. Tuo laiku, 
tas, kad ir Lietuvos klausimas keliems “socialistams” pakliu

vus į valdybą, pasisekė laisvie- 
čius išvyti. Bet ir dabar nesi- 
gėdina visuomenę mulkinti, 
būk tai Laisvės Choras pats 
pabėgęs. Tai akių, dūmimas 
vietos gyventojams, kurie “so
cialistų” politikavimo neper- 
mato.

Bet Laisvės Choras ant prie
šų užsimojimo pakenkti nenu
siminė, gavo svetainiukę pasi- 
randavot ir jau antri metai, 
kaip savoje saliukėje turi

pulti.
Tai yra mūsų visuomeninio 

gyvenimo pelai, anot K. Va
lomo pasakymo.

“Vilnies” balandžio 12 d., 
No. 86, po antgalviu “Kasdie
ną,” K. Valonis puikiai nusa- 
ko^ĮĮpie tokius “susipratėlius,” 
^'y'ir mūsiškius. Būtinai 

Y >a apie tai pasiskaityti.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, eczema, odos išbėrimų, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr. 

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo 

110 East 16th Street, N. Y 
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

Laisvės Choras pasirodė su 
naujomis dainomis, i Seserys 

bet jų turime patsai, negaili ir del kitų dai- įPauhukoniūtės išpildė duetus j 
• išvirkščiomis lės darbe veikti. Savo svetai- 

akimis žiūri, nors jie vadinasi niukėje duoda laikyti pamokas 
lietuvystės mylėtojai.

Kenkėjų pilna pakelė, kurie trom svetimtaučių, nereikalau- 
nepermato pasišventimo dar- damas jokio atlyginimo nei už 
buotėj. “Keleivio” raugo pa- šviesą, 
rapijonų, “socialistų,” mes čia 
turime keletą, kurie vadinasi hillio laisviečių veikimą turėtų 
“apšviestais” ir prakilnesniais I atskirti, kaipo pažangesnį už 
už bažnytinių skiepų davat- “socialistų.”

Haverhill
Apie juos mažai į kolonija ir 

yra sunku, 
kai reikia išsikaštuoti, 
virš dešimties metų, choras gy
vuoja puikiai.

Gerų muzikantų, daininin
kių esame turėję ir dabar tu
rime. Seserys Pauliukoniūtės 
—geras duetas ir jei jos New 
Yorke arba Chicagoj būtų, 
apie jas matytume daug rek
lamų, bet mes nuošaliai glū
di m.

Laisvės Choras yra prara
dęs porą savo buvusių muzika
lių draugių, tai £. Gaidimavi- 
čiūtę—pianistę, ir S. Bieksiū- 
tę—smuikininkę. Nabagės į- 
puolė į šeimyniško gyvenimo 
glėbį, paliko mus.

Minėtų draugių vieton atei
na pas mus kiti, tai jaunuoliai, 
muzikos žiedai—J. Jurelioniū
tė, pianistė ir mandalinos 
skambintoja; Robert Kvada- 
raučiukas, smuikininkas; A. 
Kazlauskiūtė, pianistė. Šie 
jaunuoliai talentuoti muzikan
tai ir progresyvių tėvų vaikai;

(Lietuvių nedaug joje dirba.
Perbėgus Laisvės Choro j Tarptautiška gegužės šventė 

bus apvaikščiojama balandžio 
30 d., 7 vai. vakare, Jefferson 
Club Hali, 35—37 E. 21st St.

Taipogi yra rengiamas drg. 
B. Stankevičiui išleistuvių va
karėlis su puikia programa, su- 
batos vakare, gegužės 4 d., apie 
7 vai., 197 Ave E ir 19th St. 
Norintieji išgirsti gražių dainų, 
muzikos ir prakalbų ir 
simpatizatoriai 
me vakarėlyje.
A. D. Partijos

rusų balalaikų orkestrą iš 
Lawrence; J. Jurelioniūtė, A. 
Kazlauskiūtė ir Robert Kvada- 
raučiukas—muzikalis trietas; 
T. Baltulionis, smuikorius; L. 
Steponaučiūtė, šokikė, iš Law
rence; Airina Tebich, iš Brad- 
fordo, šokikė, ir amerikonų 
jaunuolių “jazz” orkestrą.

Orkestrų, dainininkų, muzi
kantų ir šokikių buvo deda
mos artistiškos spėkos ir vis
kas nusisekė. Tik gaila, kad 
mažokai atsilankė publikos. 
Mat, kaip girdėjome iš pašali
nių mūsų rėmėjų, tai' priešai 
dėjo pastangų, kad pakehkus 
mūsų chorui. Bet, išlaidas pa
dengus, liks keletas dolerių 
pelno. ( Vienas iš Choristų.

Kaip visur, taip ir čia darbi
ninkų skurdus būvis verčia 
juos kovot. Kelios dienos atgal 
iškilo streikas Safety Cable 
Company. Apie 400 darbinin
kų metė darbą, reikalaudami I 
žmoniškesnio atlyginimo. Kom
panijos superintendentas J. T. 
Faucett kalba, kad jis nori dar
bininkus užganėdint, tik bėda, 
kad biznis sumažėjęs. Darbi
ninkai laikosi tvirtai. Dirbtu
vėje ne streiko laiku dirba apie 
500-600 darbininkų ir dar nie-

Dublinas, Airija.— Ang
lijos valdžia planuoja su
teikti subsidiją orlaivių 
kompanijai, kuri čia nese
nai susidarė del įsteigimo 
orlaivių linijos tarp Londo
no ir Dublino. •

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sntui- 
ko». Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitžs J 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. . Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj. laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis, ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldienmis nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

FORNICI AI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 J SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
Jme negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
I statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkėie.
IĮTurime didelį štorruimį, kuriame laiko 
Ime daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuve atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare
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MOLINE, ILL
'f

dasi 6161 Wheeler St., W. 
Philadelphia.

Dabartiniu laiku plūgų dirb
tuvėje darbai eina neprasčiau
siai. Kai kurte skyriai dirba 
ir viršlaikį. Bet už viršlaikius 
brangiau nemoka; kad ir šven
tadieniais dirba, tai gauna pa
prastą mokestį. Darbas visur i 
nuo šmotų ir labai menkai ap- į 
mokamas. Darbai labai sun
kūs. Darbininkas, išdirbęs die
ną, vakare parėjęs namo net ir 
vakarienės nenori valgyti, tuo
jaus krinta lovon.

Nors šią žiemą darbai ėjo 
neblogiausiai, bet už dirbtuvės 
vartų visuomet randasi bedar
bių būriai. Mat, jeigu darbi
ninkas jau perviršijo 40 metų 
amžiaus, tai skaito jį netinka
mu darbui, iš jo jau iščiulpta 
sveikata. Kai kurie darbinin-

• , kai vartoja visokias gudrybes, 1
kad tik savo amžį ir išvaizdą 

. , pajauninus ir darbo gavus. Vie
nas darbininkas čia išrodė ne
senos išvaizdos, bet buvo jau■ 
pražilęs, todėl niekur negalėjo 

" - -darbo gauti. Jis nusidažė plau-
* kus rudai ir gavo darbo. Bet

padirbėjus ilgiau, jo plaukai 
vėl pradėjo žilti ir kuomet dar-

. bas sumažėjo, tai jį pirmiau-
‘ šiai atleido.

žinoma, jeigu darbininkai bū
tų organizuoti, tuomet jie galė-

tų geriau kovoti ir už savo rei
kalus ir darbdaviai negalėtų 
taip su jais elgtis, kaip dabar 
elgiasi. Dabar darbininkai de
juoja, skundžiasi, kad sunku 
gyventi, bet apie organizavimo
si nei nepagalvoja. O jeigu 
kas pasako, kad reikia organi
zuotis, tai nei klausyti nenori.

Mūsų.ąpielinkėj lietuvių tar
pe darbininkiškas veikimas 
silpnas. 'Labai įsigalėję ypa- 
tiškumai, tai darbininkų prie
šai ir džiaugiasi iš tokių mūsų 
nesusipratimų. Todėl mums, 
darbininkams, reiktų mesti į 
šalį visus ypatiškumus, o su
glaudus savo jogas darbuotis 
del darbininkų labo. Tik orga
nizuotai galėsime ką nors at
siekti.

* * *

aukojo $11.50 “Vilnies” rašti
nės atstatymo fondan ir Lietu
vos baduoliams paskyrė $10.

Gerai būtų, kad dar tie “Lai
svės” skaitytojai, kurie nepri
klauso prie šios draugijos, pa
sistengtų prisirašyti.

Priešą Nebijąs.^

NANTICOKE, PA.
Kovo 10 d. įvyko L. D. S. 

A; 63 kuopos susirinkimas. 
Smagu žymėti, kad veik visos 
draugės dalyvavo šiame susi
rinkime, Svarstyta daug nau
dingų klausimų. Nutarta už
sisakyti 10 egz. “Darbininkių 
Balso” išplatinimui. Iš kuo
pos iždo paaukota i Agitaci
jos Fondą $10; Priešfašisti- 
niam Komitetui $5; “Daily 
Worker” $5 ir “Vilniai” $5. 
Nutarta surengti balių 11 d. 
gegužės, žadeikio svetainėj, 
150 Pine St., Hanover. , Nutar- 

. pasamdyti gerą orkestrą,
rodei visi ir visos atsilankyki
me. Sekr. Ona Martuziene.

L. D. S. A. 80 kuopos narė 
Petronė Tulkus randasi Mari
jos ligoninėj. Jai padaryta 
didelė operacija. Draugės ją 
privalėtų aplankyti. Lankyti 
galima nedėldieniais, utarnin- 
kais ir ketvergais dieną nuo 
2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki
8 vai. J. J. P.

S. L A. VII Apskričio 
Konferencija

Kuomet man dar pirmu

Teisybės Mylėtojų Pašelpinė 
Draugystė • 13 d. balandžio tu- 
•rėjo parengimą. Statė scenon 
veikalą “Amerika Pirtyje.”

ALDLD. 64 kuopa' rengiasi ta 
prie vasarinio sezono. Jau ir 
komisija tam darbui išrinkta. 
Girdėjau, kad pirmas išvaži-ivi- 
mas bus gegužės menesi. Les
kas ir vieta bus pranešta vė
liau. Šios kuopos parengimus 
turėtų remti visi darbininkai, 
nes jeigu nuo parengimų lieka i ga Jonas Basanavičiukas ir ne
pelno, tai jį sunaudoja dar
bininkiškiems reikalams. Ir pas- „... ___ o._, ___
kuriniame kuopos susirinkime ! vėlina, atlankykite.

PHILADELPHIA, PA.
Jau šešios savaitės, kaip ser-

žinia, kada pasveiks. Drau
gai ir draugės, kam paikas pa- 

. Jis ran-

EKSKURSIJA Į LENINGRADĄ
Rašo JUL. DAUBARAS

Toliaus prasidėjo carienės Elizabetos 
'kabinetai. Elizabeta labai mėgo puotas, 
į valstybės reikalai jai antroj eilėj būdavo.

(Tąsa)
Čia yra dideles kazarmės iš caro laikų j 

palikimo. Yra geri vaiku prieglaudos na-1 7-?
mai, kuriu neteko apžiūrėt Yra krautu- W J °® kabmetai ir kita sudėtis vaizda- 
viu-koopei-atyvų. Nuo stoties ėjome apie vo J°s platų gyvenimą Ekaterina II kad 
3-4 kilometrus iki Ekaterinskam dvorec’ui. l^avo bet ji visgi skaitėsi vąlstybmis 
Prie stoties daugybė įvairios rūšies vežikų | fmogns-daugmus kreipdavo dobies i vals- 
laukė klientu. Vieni jų su gerais važiais Tbes ,re\k?1.u? Komnata .pasiutimų, 
ir arkliais• kiti nanrastai rotomis ir vnls-ikur pasiuntimai pietaudavo.; Kita komną-. ir aiKliaiS, Kili papiasiai logemis ll vais- ąinnns i^dahinfns o-infarii 1 ‘tietiškomis kumelėlėmis. * ta, - kurios sienos išdabintos gintarm za

Mums, keliems Šimtams, iš traukinio kTa™b?Ls’ ^SirpdL
išėjus, apstojo vežikai, vieni ir kiti siūlo 
sėsti. Girdi, privargsite, sėskite, mes už' 
20 kap. nuvešime. Su važiais, tie pataria; 
sėsti pas juos; girdi, už 40-50 kap. nuve
šim ir tt. Mes palikome apie 150 žmonių, . . , , , .
kurie traukėme pėsti su dainomis, kad net }.^inYs: S1.en^?> yei<frodzia!,

# # x 7 hlrf-nvim xTionlriA t oo Ki mi wi m xrinn oirinhi'nvisas Sielo sujudo...
Mums atėjus, jau rado 

kursiją po Ekatęrinos pa] 
randasi didžiausiam ir puikiausiam sode,1 
su puikiausiomis alėjomis. Sako, vasarą! 
•daug fontanų veikia. Mano grupės drau-l

davo. Komnata, kurioje didelis stalas, ant 
i kurio prikrauta pilna įvairių sūdynų: iėkš- 
1 čių, puodukų ir tt. Tie visi specįaliai iš 
Anglijos užsakyti per Ekaterinų II.

Kabinetas vien‘iš sidabro. Tai puikus

rašyta apie Bridgewater Dar
bininkų Kooperacijos čevery- 
kų dirbtuvės dalykus ir išva
dinti 'dirbtuvės viršininkai ir 
bosai “carukais” ir “pasipū
tėliais,” kuomi jie įsižeidė. Da
bar man teko per kitus šios 
dirbtuvės darbininkus sužino
ti, kad dirbtuvės viršininkai 
ir bosai metą kaltybę man už 
parašymą tos korespbndenci- 
jos, būk darbininkas C. Wins
low parašęs. Aš tos kores
pondencijos nerašiau, veikiau
sia parašė tas darbininkas ar 
tie darbininkai, kurie turėjo 
kokį nors reikalą su viršinin
kais.

‘GERAI PATAIKAI
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 5Q0 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tikį' 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli,L 
nes už penkių blokų nuo mano biznio! 
kostumieriai ateina ir saujoms po I 
penkis cigarus ir po daugiau pasi-fi 
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai f 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa-i 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai f 
AROMATIŠKAI kvepį.”

C. Winslow.

M. J. J.
187 Oak Street,! 
Lawrence, Mass., I 
į savo krautuvę | 
kas mėnesis po? 
kelioliką Šimtų 
pasitraukia. Taip.
pat drg. S. Rei-| 

Schuylkill Avenue, Į

pasekminę* ’ 
taip ir įf

I. dar ...
-s 8e“i

■

Scrantone buvo nemažai. Dr. 
Repšys visiems patiko. Ir rei
kia pasakyti, kad vienas iš 
nuoseklių prelegentų, kokį tu1 
rėjo mūsų apielinkė. Taipgi 
konkursas gavimui naujų na
rių eina gerai.

Nienius, fašistų agentėlis, 
patiekia rezoliuciją, kad pra
šalinti Kubilskį nuo apskričio 
pirmininko vietos už tai, kad 
jis yra nubaustas valdžios už 
sulaužymą sausojo įstatymo. 
Vienu balsu daugiaus nubal
suoja jį prašalinti nuo pirmi
ninko vietos.

Kitą rezoliuciją patiekia du 
komisijos nariai, kad būtų, at
šaukta pirmesnės konferenci
jos rezoliucijos, kurios buvo 
priimtos klausime iždininko

kartu tenka dalyvauti S. L. A. Gerdausko, kad P. T. sulaužė 
VII Apskričio konferencijoj, S. L, A. ’^konstituciją skirda

ma Gugį, o ] 
Kalba Galinskas 
kad mes turim atšaukti, 
eitoj konferencijoj 
imtos rezoliucijos, 
nepasitenkinama P. 
rezoliucijos nebuvo 
“Tėvynėn, 
netalpina.
linskas sulaužė konferencijos 
tarimą ir pasielgė diktatoriš
kai. Jei taip būtų pasielgęs 
progresyvis 'narys, tai tuojaus 
būtų buvęs suspenduotas ar iš
mestas iš S. L. A. Kalba de
legatai ir nurodo, kad atšauk
ti pirmesnį tarimą ši rezoliu
cija nieko nepasako 'ir neuž- 
ginčina to fakto, kad P. T. su
laužė S. L. A. konstituciją 
reikale iždininko. Toliaus de
legatai nurodo, kaip kuopose 
nariai kėlė protestus prieš lau
žymą S. L. A. konstitucijos ir 
skyrimą to žmogaus, kurio na
riai nerinko ir jis nebuvo kan
didatu. Kalba Raginskas ii’ 
aiškina, kad tos rezoliucijos 
buvo fabrikuotos, kad kuopų 
rezoliucijos nebuvo tos rezo
liucijos, kurios priimtos konfe
rencijoj. Kuopų delegatai pa
rodo, kad Raginskas nežino, 
ką kalba. Taipgi rezoliucijų 
komisija praeitos konferenci
jos nurodo, kad rezoliucija 
tuo klausimu buvo pagaminta 
remiantis kuopų rezoliucijo
mis i ir P. T. protokolu, kuria
me jau buvo paskelbta, kad 
paskirtas Gugjs. Raginskas 
vėl 'aiškinasi, kaip tai galėję 
būti, kad tokia rezoliucija li
kosi priimta. , Delegatai pra
deda juoktis. Raginskas susi
nervuoja ir daugiau nieko ne
kalba. Didele dauguma bal
sų Nieniaus rezoliuciją atme
tė. Tautininkai manė, kad jie 
pateisins P. T. žygius sulaužy
me konstitucijos, bet apsiriko. 
Nes delegatai jau aiškiai ži
no P. T. žygius ir jiems nepri
taria.

Nutarta kitą konferenciją

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-| 
čiais parsitraukia ir pasekminę* ’ 
miestuose parduoda;
Brooklyne ir kituose miestugr 
yra geri lietuviai ir išmintie 
bininkai, pripažino, kad JOHN 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cejį- 
tų. " ; .

Taip-pat progresyviškas .
■ užlaikytojas general krautuvės ir lai-| 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177®

■ Park St., Hartford, Conn., nuo senai ■ 
užlaiko Jono—John’s Hand Made® 
Cigarus ir Vytauto, kurftios visi nly~W 1

Ji rūkyti ir sako be jų biznyje ne-i 
įgalima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- g 
i gresyvi&ki biznieriai, ne tik Brook-S 

lyne, bet ir kituose miestuose—visur B 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose. S 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei g 
kituose bizniuose lietuvių ifidirbystfis 3 
draugų cigarų viršminėtais vardais, j' 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga- J 
rą, kuris visiems patinka, jog rjury

I damas džiaugsies. Mūsų
Į rantuojami. Cigarus pasiunčiu jant g 
Į pareikalavimo visur į kitus miestus g 
I biznieriams ir privatiškiems žmo- g 
Į nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- g , 
I šas apmokame.

Adresas:,

Naujokų Cigarų Dirbėjai I
I 267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. I

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną- dieną ir nedėlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. i>o pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

tai reikia; pasakyti, kad mūsų 
broliai tautininkai griebiasi 
gana nešvaraus bųc|o, Kad tik 
turėjus didžiumą delegatų 
konferencijoj. Taipgi jiems 
nesvarbu S. L. A; gerovė ir jo 

i auklėjimas,; bet jiems svarbu 
varinėjimas sandariečių poli
tikos, ir niekas daugiaus.

Konferenciją atidaro vice
pirmininkas Nienius ir pareiš
kia, kad pirmininkas yra pa
siųstas “pataisos namuosna.” 
Pasiskirta mandatų komisiją iš 
trijų narių. Kol 'mandatus 
tvarkė, buvo pakviestas žyva
tas pakalbėti, bet žyvatas at
sisakė, kad jis nieko neturįs 
pasakyti. Pakviečia Ragins- 
ką, P. T. .narį, iždo globėjją, 
kuris taiipgi pasisako, kad nie
ko neturįs pasakyti ir nieko 
nežinąs. Pasako tik tiek, kad 
jis buvo P. T. posėdyj ir dar 
tik dabar grįžtąs iš jo, ir jei
gu atsilankys generalis orga
nizatorius, tai mūsų kuopų or
ganizatoriai turį gana daug 
pasidarbuoti dabar, kad paro
džius, jog ir generalis organi
zatorius darbuojasi ir čia turi 
pasekhies. ’ Raginsko suprati
mu, tai kuopų organizatoriai 
turi pasidarbuoti, o generolas 
turės garbę. ! šalia manęs de
legatas pareiškė: “Mažai dur
nių rasi. *Mes dirbsim; o jis 
pasiims’kreditą. , Jei norį gar
bės, tegul ir užsidirba Pa
kviečiu 3kalbėti » M. žajdoką, 
kuris. trumpai nurodo, kds bu
vo veikiama apskrityj ir esa
mus trūkumus, delko S. L. A. 
neauga pasekmingai, kaip jis 
turėtų augti. Taipgi pažymi, 
kad per “Tėvynę” jis visaip 
šmeižiamas ne Susivienijimo 
narių ir dar griežtų S. L. A. 
priešų, Tas neduoda S. L. A. 
naudos ir neduos.

Mandatų komisija raportuo
ja, kad delegatų randasi 
21 kuopos 57. Delegatai 
liekasi priimti.

Išrenkamas pirmininkas 
ginskas, vice-pirmininkas 
drulis.

ne Gerdauską. 
ir aiškina, 

Per
buvo pri

kurtomis 
T., ir tos 
pasiųstos 

nes “Tėvynė” jų 
čia ponas A. Ga-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau> 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su* 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimo.

Klauskite pas optiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Oiatmoat Co.
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S, A.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

5

5

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.' J 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą j 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškal ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu: F

liktoriai, visokie išdabinimai vien sidąbro. 
> nmrlpfa pVc ! Didelė šokių salė—vienoj pušėj lan- 
itis Palociai' ^a1, 0 Pusej dl(^zl^usl veidrodžiai, 
' - ’ - - i kurie taip stebėtinai įtaisyta, kad kaip žiū-

į ri, rodosi, kad langai, tai įtaisyta fontanai.
' i Aukso liktorius, kur suvirs tūkstantis žva- 

gaiJa^buvoVadėję' apHūrgjFmą Zliu'Aš ’ dėdavo Toliaus eina predzalnaja 
greit užsirišau pne kojų minkštas šliures, 
be kurių neleidžia į salę, pribėgau prie sa
vo grupės (mat, jie važiuoti atvažiavo, o 
aš pėsčias, tai ir pasivėlavau). Jie jau bu-' 
vo taip vadinamų Pred-dvorcovajų salę i 
peržiūrėję. Tai puikiausia salė. Iš jos įė
jome į cerkvę, kuri vien auksu apdeng
ta... Išėję iš cerkvės, įėjome į Karinę sa
lę. Ant sienų daug kariškų paveikslų. Be
je, pirma Karinės salės buvome įėję į Cer-! 
kovna salę. Priėmimo kabinetas. Čia rink-1 
davos visokios deputacijos, užsienio diplo
matai. Kabinetas, kuris išklotas XVIII am- . - , ,. , 
žiaus šilku—išpieštomis gėlėmis. (tavo ta jo ą.

Chinų kabinetas’ kuris visas išdabin
tas chinų liaudies kūriniais: chi'nų šilku 
piešiniais, braižiniais, dirbiniais ir tt.

Komnata Petro Pirmojo. Ant sienos 
Petro L paveikslas, antroj pusėj jo žmonos

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius; 253

Brooklyn, N. Y.J
Grove St. >

nuo 
visi

komnata, po to gostinnaja komnata, kurio
je randasi “polsky kovry,” brangūs par- 

i kietai, grindys, durys bronzų išdabintos.
Chinų komnata, kurioje randasi chinų 

! dirbi'niai-rakandai, ant kurių yra įvairūs 
i piešiniai.

Nedidelis Ekatęrinos kabinetas—šali
mai jos gulimasis kambarys, kuriame ran
dasi įvairūs puikiausi piešiniai, sienos ir; 
lubos kokia tai brangia medžiaga išpuošti nrmnn-rirvr ^ipiPirniaTIš 

■-kiekvienam kampe eina lelijavi stulpeliai. Tas pats zirskis
Tabokių kambaris. Tame kambaryje, priduoda kitą mandatą, kur

In_ laikyti Wilkes-Barre, Pa.

i Pasirodo Yla iš Maišo
30 kuopos sekr. Zorskis pri

duoda mandatą, kad randasi 
■jų kuopos išrinkti du delega
tai—Zorskis ir žyvatas, man
datas priimtas. ; Vėliaus dar

Delegatas.

BRIDGEWATER, MASS
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY7, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

$10.00 LOTAI $io.6o
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

U
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Išbandykite šiandien •

Juos išdirba

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

Mano Pareiškimas
Tūlame “Laisvės” numeryje, 

Laisvoje Sakykloje, tilpo tūlo 
“Proletaro” parašyta kores-

Tam reikalui yra tabakier-1 išrinkti. Mandatų komisija 
kos ir kiti įrengimai. Iatmeta pirmąjį mandatą, pa

reikšdama, 'kad po pirmuoju 
nėra parašo, tik po antruoju 
yra valdybos parašai. čia 
kyla ginčai. Delegatai reika
lauja,'kad komisija paaiškin
tų,' kame dalykas. Kelios mi- 
nutos ; įatgal raportavo, kad 
mandatas yra geras tų dviejų 
delegatų, o dabar jau; nege
ras Reikalauja, kad pasiaiš
kintų 30 kuopos sekr. Zorskis, 
kaip jis gavo du mandatu ir 
vienas kitam griežtai priešin
gu? Zorskis tyli. Pirminin
kas ir nenori, kad jo kamaro- 
tas aiškintųsi, nes čia aiški ap
gavystė; Norėta apgauti visa 
konferencija. Mandatų komi
sija tartasi, kas daryti. Ir 
vėl rekomenduoja priimti pen
kių delegatų mandatą, nes po 
juo pasirašo valdyba. Pirmi
ninkas neleidžia daugiaus dis- 
kusuoti,! priima komisijos re
komendaciją.

Iš apskričio valdybos rapor
tų pasirodė, kad paskaitos 
sveikatos klausime davė geras 
pasekmes; skaitė dr. Repšys. 
Wilkes-Barre ir Pittstone bu
vo kiek mažiaus publikos, bet

Daug kambarių ir kitų dalykų nespėjo- 
ipži urėti del stokos laikę.,

AleksadrOvsky Dvorec ;
Paėję kelius šimtus metrų, .per didelius

Mathew P. Kelias 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER
Kuriu Jūs Pageidavot

• grindys brangiausio medžio, lubos nupieš-1 mc keletą raudonarmiečiu, kurie stoveda- 
I; tos įvairių šventųjų ir dailės paveikslais, | mj būrelyje juokavo. Priėjome prie dide- 
Į: .liktoriai, veidrodžiai žiba auksu. . Įlio—ilgo, ant dviejų aukštų muro/prisėjo

Dešinėj pusėj rūmų eina ilga galerija, ;
kurioje vienas prie kito langai; per lartgus 
matosi aikštė ir sodas. Antroj pusėj visų 
eilė kambarių, po įvairiais vardais. Pasa
kojo, kad tų kabinetų papuošalai—grindys, 
architektūra taip, kaip Versaliaus rūmų...

apie 10 minučių koridoriuj laukti savo ei
les, nes kitos grupės irgi tik. ką buvo suėję, 
įėję į persirengimo kambarį, prisirišę šliu
res, pradėjome eiti po kambarius.. Čia jau 
kitokio stiliaus kambariai ir papuošalai, 
nėra tiek įvairių išmarginimų, daugiausiai 

Nekuriu kambarių sienos įvairiais ir bran- brangiais akmenimis, auksu ir sidbaru pa- 
.giais šilkais muštos. Komnata ofeiantų, gražinti. ' >
rZelionaja komnata, Komnata bufetnaja- 
stolovaja. Šiame kambaryje pietuodavo tų 

,laikų caras, carienč ir jų šeimyna su sve
čiais. Buvo įrengtas mechanizuotas stalas, 
kuris tam tikru laiku iškildavo iš apačios 
su įvairiais valgiais ir indais—tiesiog pa
nosėn tiems parazitams. Apačioj būdavo 
kuknia, taip kad tarnai visai negalėdavo 
prieiti. .Pavalgius stalas vėl nusileisdavo 
ir toj vietoj grindys susinerdavo, kad ir 
žymės nelikdavo.

Praėjome daugybes kambarių, kur vie
nas už kitą. įvairesnis, daug brangių įren
gimų: stalai, kėdės, veidrodžiai, bangūs 
parkietai ir tt.

Įėjome laukiamajan kambarin, kuria
me caras Nikalojus II laike vasario revo
liucijos, 1917 m., buvo areštuotas' ir išves
tas į kieme laukiantį automobilių... Tai 
buvo paskutinės dienos Romanovų dinas
tijos...

GRABORIUS
Patamauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. • Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogferiausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Padirbti is suderintų ♦
Havanos Tabakų i 

importuotų tabakų, I 
y

Vidurys vien tik iš

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi! 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo ‘ 

užsakymus (orderius).
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Mažažemių ir vidutinių vai- tiečiams ne bėgti iš Lietuvos 
stiečių būklė Lietuvoj ir se- svetur reikia, bet čia pat Lietu- 
niau buvo nepavydėtina. Prieš , voj pradėti griežtą kovą, kad, 
didįjį karą valstiečius smaugė 
nepakeliamų mokesčių našta, 
dar daugiau—mažažemius ir 
vidutinius valstiečius smaugė 
dvarininkų ir buožių sauvalė 
ir išnaudojimas.

Mažažemis ištisą vasarą ėjo 
karininkui ir -buožei dienas 
už pasėlius, o rudens ir pava- 

v sario metu mažažemiai ir vi
dutiniai valstiečiai verčiami 
buvo įvairias pareigas atlikti 

juž tuos pačius dvarininkus ir 
J buožes, k. a., kelius taisyti, pa

stočių važiuoti ir taip toliau. 
Mažažemiui žiemos sulaukus 
tekdavo pusbadžiu gyventi, o 
vidutiniam valstiečiui, jei ir 
rečiau badmiriauti tekdavo, 
taij^ir šviesesnės dienos jis irgi į 
nematydavo.

Daug kam iš valstiečių ro- 
kad besikuriančioje 

priklausomoje Lietuvoje 
Būklė pagerėsianti. Tos vilties 
kupini, jie vis laukė ir paga
liau, 1926 metais, susilaukė 
fašistų.

Fašistams įsigalėjus, maža
žemiai ir vidutiniai valstiečiai 
tuojau pajuto, kad jų būklė

nuvertus fašistų valdžią, gali
ma būtų sudaryti Lietuvoj dar
bininkų ir valstiečių valdžią ir 
ant visados pašalinti dvarinin
kų ir buožių jungą. O kad toji 
kova sėkmingiau eitų, valstie
čiai turi sudaryti stiprią sąjun- 

su darbininkais.
A. Bekampis.

“Balsas”

gą

WILKES-RARRE, PA

K

ne-
JU

Kas Bus ?
Darbininkų šventė bus šven

čiama pirmą dieną gegužės. 
Yra rengiamas mitingas 7 vai. 
vak., 206 So. Main St., Wilkes- 
Barre, Pa. Kiekvienas darbi
ninkas turėtų dalyvauti minė
tam mitinge. Ne tik kad turė
tų dalyvauti, bet kiekvieno dar
bininko pareiga tą dieną ne
dirbti. Visos kasyklos, visi 
fabrikai turėtų južsidaryti, 
kiekvienas industrijos ratas tu
rėtų sustoti. darbininkai 
daug švenčių švenčia! del ponų

draugas Bimba pas mus jau 
negalės atsilankyti, nes aplei
džia Brooklyną, todėl dabar 
pasistengkime visi atsilankyti 
ir pasiklausyti jo i prakalbos.

Mūsų klerikališkų ir tautiš
kų draugijų sąryšis buvo su
šaukęs visų vietos 'draugijų 
pirmininkų susirinkimą ap
svarstymui, kaip bųtų geriau 
šelpti Lietuvos baduolius ir 
per kokį komitetą siųsti au
kas. i Klerikalai, tautininkai ir 
socialistai stojo, kad aukos 
būtų siunčiamos per Smetonie
nės komitetą, pažangieji stojo, 
kad per darbininkiškų orga
nizacijų įsteigtą komitetą, ku
rio sekretorium yra draugas 
Mizara. Balsuojant, 10 balsa- 

Įvo už Smetonienės komitetą ir 
15 už darbininkiškų organizaci
jų įsteigtą komitetą. Bet sme
toniniai pasiskelbė, kad jie tu
ri 15 balsų nuo draugijų pir-' 
mininkų. . ! ’

sveikimui. Taip kraujas buvo 
apsilpęs, paliko 16 nuošimtis 
kraujo. Kelius kartus leistas 
kito žmogaus kraujas ir pada
ryta operacija. Dabar pa
sveiko.

Kiek laiko tam atgal gavau 
laišką nuo brolio iš Lietuvos, 
kuris prašė, kad prisiųsčiau 
knygelių ir laikraščių. Pasiun
čiau “Laisvės” spaudos Darbi
ninkų Kalendorių 1929 m. ir 
“Argentina ir Ten Gyvenanti 
Lietuviai.” Bet pastaromis 
dienomis sugrįžo atgal.
\Lai visuomenė sprendžia, 

kiek fašistinėj Lietuvoj lais
vės,‘kad tokiai literatūrai irgi 
vietos nėra.

A. Gudzinas.

dalyvavęs užpuolime ant, vie
no apartmento po num. 293 
Prospect Park West, kur per 
susikirtimą žuvo du kazirnin- 
kai ir du plėšikai, gruodyje, 
1928 m.

Ištvirkusio
Vargonininko Byla

H. Stankus.

SCHENECTADY, N. Y

Dalyvavo Mūšyj, 
Kur Krito Keturi

Suėnie Ant. de Marco; jis

West Sayville, Long Island, 
vargonininkas Herbert Leigh- 
Manuel statomas teisman už 
tai, kad, nepersiskyręs su pa
čia, apsivedė su savo jauna 
mokine Martha Van Wyenai- 
te. Jo pati buvo taip jam pa
sivergusi, kad net padėjo jam 
apsivest su ta mergiščia; o 
kuomet liko areštuotas už dvi
mate rystę, tai ji pati užstatė 
$5,000 kauciją už savo išdy
kusi vyrą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS <t>
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LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

TELEFONAI:
Keystone----- --------------Main
Bell Oregon

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell Phone, Poplar 7544
Labai Parankus Kišeninis 
LIETU VIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS
A. F. STANKUS

žymiai pasunkėjo, kad gyven-! išnaudotojų naudps,, bet del sa- 
! vo reikalų turi tik ’vieną šven
tę į metus. Tatai tą šventę tu
ri sunaudoti kuo tinkamiausia 
del savo naudos. Ta diena tu
ri . būt suorganizavimui 
jėgų prieš išnaudotojus, 
pavergėjus, prieš naują 

. Tad visi

ti tapo dar sunkiau, nei prieš 
didįjį karą buvo. Dvarinin
kai ir buožės, pajutę “naują

JSmJL” jiems atėjus, ėmė spaust 
^mažažemius, o drauge su jais 

ir vidutinius valstiečius.
Jei prieš didįjį karą už.bul

vių pūro pasėlį dvarininkas ir rialistinį karą, 
buožė reikalaudavo 4 dienas, už sos dalyvaukite, 
karvės ganiavą 8 dienas ati
dirbti, tai dabar už to paties 
pūro bulvių pasėlį jau reikalau
ja 12 dienų, o už karvės gania
vą 30 dienų atidirbti. Tokiu 
būdu mažažemis už tą pat ga
niavą ir pasėlį dabar yra ver
čiamas jau tris syk daugiau 
dienų dirbti buožei ir dvarinin
kui, nei jam prieš didįjį karą 

J dirbti reikėjo. Drauge su tuo 
auga ir mokesčių našta ir įvai
rios kitos pareigos, kurias ant 
mažažemių ir vidutinių valstie- 
čiij46uožės ir dvarininkai, pasi
naudoję “nauja era,” užkrovė. 
Aimanavo vidutiniai valstiečiai, 
dejavo mažažemiai, bet šiaip 
taip dar vis kentė, vis laukė. 
Pagaliau 1928 metų nederlius 
ir visai pakirto jų būklę.

Visoj Lietuvoj eina skubus 
mažažemių ir vidutinių valstie
čių ūkių likvidavimas. Juos už 
menkniekius supirkinėja buožės 
ir visoji vertelgos, 
riai, negalėdami 
sav 
sav< 
tą, o žemę palieka ir eina, kur 
akys veda.

Štai vasario 26 dieną pro Ka
raliaučių Hamburgo link išva
žiavo daugiau kaip 500 valstie- 

' čių iš įvairių Lietuvos kampų.
Išvažiuojantieji sakėsi metę 
Lietuvoj savo ūkius ir važiuoja, 
kas Argentinon, kas Brazilijon. 
Jie visi mažažemiai, turėjusieji 
2-12 ha žemės. Daugelis jų esą 
už menkniekius pardavę žemę 
buožėms ar išnuomavę speku
liantams, užstatydami visą savo 

•5turtą už paskolintus kelionei 
f ^centus. Jię sakė, kad jau jiems 
^įsibodo pusbadžiu gyventi Lie
tuvoj ir todėl jie ryžosi vykti 
svetur. Esą. fašistams įsigalė
jus mažažemių būkl& liko visai 
nepakenčiama.

Kauno gatvėse ties emigraci
ją3 kontoiomis diena dienon draugijų sudarė komitetą 
būriais renkasi valstiečiai tei- rinkti aukas ir siųsti smurti- 
rautis del išvažiavimo. ninkams, kad daugiau nužu-

Šitos išvykstančių iš Lietuvos dytų Lietuvos darbininkų. Pen- 
a^užemių minios išvaizda aiš- draugijų pirmininkai 
iaWsako, kiek daug jie yra griežtai atsisakė tokiam šelpi- 

vargo matę. Išdžiūvę, pančiais muį jr įsejo—atskilo. Bet dvi 
pilvus susiveržę, lopinių išmar- didžiausios ir pažangiausios 
gintom drapanėlėm prisidengę, draugijos—S.L.A. 57 kp. ir 
tie valstiečiai rodo, koks didelis Liet. Sūnų Draugijos pirminin- 
skurdas privertė juos palikti sa-'i<aį nedalyvavo. Nežinau, ka- 

gūštas. me priežastis, vienok tai svar-
’^Visa tai sudaro labai liūdną bus įvykis.

vaizdą, bet dar liūdniau, kad ši-! '
tiė valstiečiai,užuot kovoję del i 
geresnės ateities, bėga,—ir bė
ga su viltim, kad kitur nubėgę 
jie ir be kovos jau nebus išnau
dojami. Jie nesupranta, kad 
.bėgdami iš Lietuvos nuo buožių

dvarininkų užbėgs ten Brazi
lijoj ar Argentinoj ant planta- 

/ torių, kurie dar labiau yra pa
siryžę čiulpti jų prakaitą. Ma
žažemiams ir vidutiniams vals-

Naujaku- 
rasti pirkikų 

rŽemei, skubiai išparduoda 
judomą ir nejudomą tur-

m

mūsų 
prieš 
impe- 
ir vi-

nauja 
buvę

Balandžio 20, Ellis jliognbu- 
tyje, numirė B. Čyžau^kas, ku
riam padaryta operacija nuo 
vėžio, bet neišlaikė. 23 d. ba
landžio tapo palaidotas ant 
lenkų kapinių. Lydėjo apie 40 
automobilių. Kaip paprastoj 
dienoj, tai gana daug. Gėlė
mis irgi apdovanotas skaitlin
gai giminių, draugų ir drau
gijų, prie kurių/ jis priklausė. 
Puikūs vainikai nuo “Nemu
no” draugystės ir Lietuvių Ap
švietus kliubo. Velionis turėjo 
58 metus, išgyveno šioje ša
lyje suvirs 35 metus. Paėjo 
Kauno gubernijos, Josvainių 
parapijos. Tai buvo draugiš
kas ir gero būdo žmogus. Bu
vo laisvas ir į jokius dievus ir 
velnius netikėjo. Ir man ap
lankius jį ligonbutyj, išpasako
jo atsinešimus kaslink tikėji
mo ir troško laisvai palaidot. 
Mat, nesitikėjo išlikt, nes tai 
pavojinga operacija.

,Klausimas, kodėl palaidotas 
su bažnytinėmis ceremonijo
mis? Jo žmona buvo lenkė, 
su kuria išgyveno suvirs 30 
metų, bet nuo religinių prieš
tarų negalėjo atitraukt. Vai
kai irgi pasekė motiną, išsky-

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug- prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

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

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokią kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietose ir už lemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Gegužės 5 d. bus vėl 
pramoga, kokios ‘ nėra 
Wilkes-Barre, ši pramoga ren
giama Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopos. Tai dar 
pirmą kartą kuopa rengia va
karienė su programa. Vaka
rienė bus ne tam, kad visi pa
valgytų sočiai, bet tam, kad 
daugiau susipažinus su T.DA. 
Visi, kurie skaitote “Laisvę”, 
matėte, kad pastaruoju laiku 
gana daug įvyko areštų. Ne- 
kurie draugai buvo po kelius 
kartus areštuoti ir baudžiami 
vien už tai, kad jie bandė or- . , . v ,
ganizuoti neorganizuotus darbi- 
ninkus audinyčiose, vadovavo 
streiką. Visas bylas veda T. 
D.A.. Gelbsti kiekvieną darbi
ninką, patekusį į kapitalistų 
rankas, kalėjimai!. O kuris gi 
darbininkas gali būti tikras, 
kad jis nepateks kalėjimai! 
vien už tai, kad reikalaus dides
nio duonos kąsnelio del 
ir savo šeimynos?

Bus puiki programa, 
aiškinama, kaip ADF. 
dirba šioj apielinkėj su polici
ja ir bosais prieš streikierius. 
Bus ir šokiai. Tad visi ir vi
sos dalyvaukite gegužės 5 d., 
6 valandą vakare, 206 S. Main 
St. 
gyti

savęs

Bus 
vadai

Pasirūpinkite išanksto įsi- 
tikietus. Tik 50 centų.

M. Ž.

WORCESTER, MASS.
Fašistai Darbuojasi

Bal. 22 d. laike susirinki
mą 18 draugijų pirmininkai 
del susitarimo, kad bendrai 
šelpti Liet, 'baduolius. Buvo 
karštų ginčų, o paskui suski
lo. Social-sandarieČiai atvi
rai prisidėjo prie fašistų ir 
stojo, kad reikia pasitikėti 
Smetonienės komitetu. Ir 13

laisvesnis. Paliko keturis sū
nus ir vieną dukterį. Vyres
nysis iš amato graborius, tai 
motina daugiausiai ir spyrėsi, 
kad sūnaus bizniui nepakenkt, 
tikėdama, kad tėvą palaidos 
laisvai, tai katalikai neims sū
nų graborium.

Velionis turėjo du broliu ir 
seserį čia. Jaunesnis brolis ir 
sesuo nepersenai mirė, paliko 
vyresnis brolis. Brolis neda
lyvavo palaidojime’, nes nepa
tiko, kad su bažnyčios apeigo
mis.

Platokai apie velionį apra
šau, nes su progresyviais da
lyvavo ir paprašius kokiam 
reikale paramos, neatsisaky
davo paaukoti.

Tą pačią dieną, kada lai
dojome Čyžauską, d. P. Ra
monas sugrįžo iš to paties li- 
gonbučio. Drg. P. R. irgi pa
vojingai sirgo. Taip silpnas 
buvo, kad vilties nebuvo pa-

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA
s
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SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA |l.T5e

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

Paraše ; A. BIMBA

H

151H

2

o.

"o'
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT U11

6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilvhsn’e fnlrl Pnurrlprc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UrUdll o vulU lUWUvIo Jjjjo Už 75C už baksą apsigfinkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I 2V Tuke <25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI DU LdA IdUOkitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių jr sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

5
S

5
5

S

S

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo 13-ta kuopa ren
gia iškilmingą p a m i n ė j imą 
Pirmos Gegužės. Paminėji
mas įvyks 4 d. gegužės, 8 vai. 
vakare, lietuvių svetainėj, 29 
Endicott St. Bus puiki pro
grama ir kalbės “Laisvės” re
daktorius, drg. A. Bimba. Tu
rime pasakyti, kad gal greitai

g 
H

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hamburg-American Ihe
B» BROADWAY, NEW YORK

Iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

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

$5 įejgų taksus) 
3-čia klesa •

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas ą revoliuciją nuo 1917 
metų iki Šių dieną.; Plačiai yra ap 
rašyta vįsos Lenino kovos su Troc 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tdilį kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
karybos, kaip jis laužė Komunistą 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją' prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagą ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo koją kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietą Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėją, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

Toje brošiūroje rasite davinių apie 
Trockio ištrėmimą ir vėlesnius jo darbus 
buržuazijos abaze. Tai tragiška drama, 
vaizduojanti revoliucines karjieros saužu 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per 
skaityti šią brošiūrą ir įsitemyti, kodėl re 

1 voliucinis proletariatas pasmerkė Trockį ir 
kode! buržuazija užtaria jį.

Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c.

8
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FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________  ORDER BLANK ______----------------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No. ...St. or Ave.

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 eg
zempliorių, kaina 15 centų; kurie ims ne
mažiau 50 egzempliorių, kaina 12 centų. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems “Lais
ve” apmokės persiuntimo kaštus.

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite \ją 
Gegužinės šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

“LALSyĖ”
■4$ Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

State.Miestas

IISIH

o

"o

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

25 METŲ JUBILĖJUS. Specialis pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbimų karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klases. Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas.

PERSITIKRINKITE! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

DIENĄ IR 
NAKTĮ 

ATDARA

Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

utarninkais

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

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

kYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A Lnln 
LiAllUle Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po G vai.—75c D V vLlHŲ

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

rūšifes maudynes sU moderniškais pagerinimais
čia jtaisyta didelis plaukimui, prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL
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VIETOS ŽINIOS
Iš Čiagimio
Jaunimo Koncerto

Uk rai-

Kodėl Visi Turime 
Dalyvaut Lietuvių Darb. 
Mitinge Pirmojoj Gegužės

Iš Teatralio Lietuviu 
Komunistą Koncerto

li etu-
Kiekvienas darbininkas pri

valo dalyvauti pirmagegužinė- 
se demonstracijose, kurios su
žymėtos pirmame puslapyje. 
Po tų demonstracijų, visiems 
lietuviams darbininkams liks 
pakankamai laiko, kad 7:30 
vai. vakare sueit į Pirmosios 
Gegužės paminėjimo masinį 
mitingą Miller’s Grand As
sembly svetainėj, 318 Grand 
St., Brooklyne. šį paminėji
mą ruošia Didžiojo New Yov- 
ko Darbininkiškų Organizaci
jų Sąryšis su lietuvių Amalga- 
meitų Kriaučių Lokalu 54-tu.

Mitingui kalbės drg. Mizara 
ir kiti. Nušvies ne tik tos 
tarptautinės pasaulio darbinin
kų metinės šventės reikšmę; 
taip pat išdėstys ir opiausius 
proletariatui dienos klausimus 
ir kaip dArbo žmonės turi at
siliepti, kad atmušt išnaudoto
jų pasikėsinimus ant darbinin
ko duonos druskos ir ant jo 
paskutinių laisvės likučių.

Apart prakalbų, bus gausiai 
ir, koncertinių pamarginimų :

Dainuos Aido ir Lyros cho
rai ir solistai: F. Stankūnas, 
K. Menkeliūniūtė, M. E. čes- 
navičiūtė, J. L. Kavaliauskiū- 
tė. Retikevičiaus orkestrą 
grieš atatinkamas tarptautinei 
darbininkų šventei melodijas.

Jžanga veltui.

Davė gerų pasekmių 
vių komunistų sekcijos koncer
tas ir balius pereitą šeštadie
nį, balandžio 27 d., Ukrainų 
Svetainėje, 103 Grand St., 
Brooklyne. Publikos buvo pilo
ną svetainė. Programos at
žvilgiu šis parengimas taipgi 
išėjo ne koncertukas, bet te
atrais koncertas.

Visų pirma suvaidinta veiba
liukas “Pirmoji Gegužės.“ Vi
si aktoriai kaip reikiant lošė: 
J. Nalivaika (seno komunaro 
Ševalė rolėje), E. Sadauskienė 
(ševalienės rol.), Amilija Jes- 
kM/ičiūtė (jųdviejų dukters 
Alizės rol.). Kalvelis buvo 
Viktoras, Alizės mylimasis, o 
V. Paukštys—Alfonsas, ševa- 
lės sūnus.

Dainininkai ir Šokikai
Kuomet vakaro pirmininkas 

drg. V. Januška paskelbė, kad 
dainuos operos dainininkė, uk
rainietė Koretzka, kai kurie 
nusišypsojo, nesitikėdami ši
čia operinės spėkos. Bet jai 
pradėjus, tuojaus visi įsitikino 
augštu josios talentu ir išsila
vinimu. Apart kitatautiškų 
dainų, jinai puikiai sudainavo 
ir vieną lietuvišką, tokia aiš
kia ir gryna kalba, kad reikė
jo stebėtis; kad ji buvo išmo
kusi ne tik dainos žodžius, bet 
ir jos prasmę, tatai rodė tiks
liausi josios nudavimai ir įvai-

Kiekvieno lietuvio darbinin-Irinojamas jautrumas, 
ko ir darbininkės vieta 1 d. dainos minties.
gegužės (vakare būti Miller’s Labai gražiai išėjo 
Grand Assembly svetainėje, mylimosios dainininkės

Pereitą sekmadienį, 
niečių salėje, Brooklyne, įvy
ko S. L. A. 38 kuopos suruoš
tas koncertas su šokiais, ku
riame programą išpildė tik 
čiagimis lietuvių jaunimas. 
Apie tai verta pasakyti keli 
žodžiai, nes koncertas buvo 
smarkiai garsinamas net ir 
mūsų spaudoje. Nors vyriau
siais programos dalyviais tur
ėjo pasirodyti esanti prie mi
nėtos S. L. A. kuopos vai
kų mokyklėlė su savo choreliu, 
bet nieko panašaus. Chorelis 
—nemažas, bet dainuoja gan 
silpnokai ir be jokios dvasios 
ir entuziazmo. Deklamatorai 
—taip jau nebuvo priruošti 
scenai.

Iš dainininkių vakaro žvaigž
de buvo Marė Bagužiūtė, so
prano. Apie pora metų atgal 
“Laisvėje“ buvo sakyta, kad 
iš jos gali išeiti gera daininin
kė, jei lavinsis. Dabar gali
ma tas pakartoti, pridedant, 
kad p-lė Bagužiūtė yra pažen
gusi pirmyn ir šiuo sykiu ji 
buvo vakaro žvaigžde. Nors 
į priešakį buvo statomar*iš Chi- 
cagos partraukta dainininkė, 
ponia Zosė Krasauskienė, de
ja, tas išėjo jos pačios nenau
dai. O tai todėl, kad ponia 
Krasauskienė, kaipo viešnia, ir 
smarkiai išgarsinta, pasirodė 
užpakalyj Bagužiūtės. 
buvo daugeliui tarsi 
tas 
rie 
tyti 
tę
džiaga (balsas) nebloga’s, 
bet jis dar toli, 
giliai gomuryje; 
lavęs, pasislėpęs, 
čiame šiurkštumo 
kio tai aitrumo, 
klausytoją verčia
tis ir žiūrint į gan patogią fi
gūrą—gailėtis. Nors dainininkė 
dar nesena amžiumi, turi lipš
nią išvaizdą ir gan tinkamai 
interpretuoja tai, ką dainuoja, 
tačiaus jai ims daug laiko ir 
energijos (žinoma, jei lavin
sis) į kol josios balsas bus pa
statytas greta, sakysim, mūsų 
Menkeliūniūtės - Januškienės' 
arba Margaretos česnavičiūtės svarbių reikalų del aptarimo.

Mirė
Mirė Martinas Kazlauskas, 

46 metų amžiaus, gyvenęs 24 
Film ore PL, Brooklyn, N. Y. 
Pašarvotas yra po N36 Mar
cy Ave. Laidojimu rūpinasi 
graborius A. Radzevičius, 
Metropolitan Avė. Kada 
laidojimas, dar nežinoma.

416 
bus

VINČA LAIMĖJO 
į 15 SEKUNDŲ

Lietuvis sunkiasvoris 
tininkas Juozas Vinča pereitą 
subatvakarį j 15 sekundų su
daužė savo oponentą Silvei- 
bergą, New Ridgewood Grove 
svetainėje, Brooklyne. Drožė 
kelis sykius Šilverbergui Į pil
vą, paskui į veidą. , Silverber- 
gas, bijodamas, kad Vinča jo 
neužmuštų, tik susiėmė piršti
nėmis galvą ir leidosi bėgt, o 
Vinča pasivydamas kerta. Re- 
feras, numatydamas didelį Sil- 
verbergo sveikatai, o gal ir pa
čiai gyvybei pavojų, sustabdė 
Vincą, paskelbdamas jį laimė- 
tojum. Vinča svėrė 186 sv., 
o Silverbergas 184>/2 sv.

kumš-.

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų Priešfašistinė 

Konferencija bus nedėlioj, 5 gegužes, 
24th St. ir Michigan Ave., žemuti- 
nėj svetainėj, pradžia 10 vai. ryte. 
Draugijų delegatai, įsitčmykite die- 
rih^ir laiką ir visi būtinai dalyvauki
te paskirtu laiku. ši konferescija 
yra labai svarbi, nes paliečia ir Lie
tuvos baduolių šelpimo klausimą, 
taipgi kovoj su fašizmu turime dau
giau veikti. Kuri draugija išrenka 
delegatus j priešfašistinį veikimą, 
tai tų d raugi ji) sekretoriai prisiųski- 
te 'delegatų antrašus sekančiu ant
rašu: Sekr. K. Terziene, 9025 Man
dale Ave., Detroit, Mich. 101-02

REIKALAVIMAI
REIKALINGOS MERGINOS

Reikalinga merginų išrinkinėt žar- 
žarnas dešroms. Turi turėti paty
rimą. Atsišaukite: Brecht Corp., 174 
Pearl St., New York City. 101-03

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambarių 
apartmentai. Randa $17.00 iki 

$28.00 į menesį. Yra šiltas vanduo. 
Netoli 14-tos gatvės subway (Lor
imer Street stoties). Kreipkitės pas 
janitorių, 72-74 Richardson St., neto
li Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(94-103
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mūsų 
Men-

Negana, kad jūs patys ten da-ikeliūniūtės duetas (Barkaro- 
lyvautumėte; jūsų, kaipo są
moningo darbininko, pareiga 
yra paragint prie to ir visus 
kitus, su kuo tik sueisite.

lė) su Koretzka.
Lyros Choras pasirodė ir su 

dviem naujom dainom, tame 
skaičiuje “Uchnem.” Kaip 
Lyra, taip ir Aidas, vadovau
dami V. Žuko, regis, ypač 
ši Tearta skardžiai ir skambiai 
aidėjo. '

Publikai nepaprastai patiko 
įakrobatiški šokikai Margaret 
įSkučiųkė ir jos mažytis bro-

Smagu yra susitikt seną j liukas Edvardukas. Tai tikri 
žmogų su sveikomis kūno ir Į artistai. Tokių gabių charak- 
proto pajėgomis. Toks žmo-iterinių šokiku retai kur bė
gus pereitą šeštadienį užėjo [matysi ir augštesniuose ameri-

79 Mėty Amžiaus, o 
Studijuoja ir Seka Mūšy 
Literatūrą

j “Laisvę.“ Tai Juozas * Si
mons, 79 metų amžiaus, žy
das, paeinantis iš Nočios, Vil
niaus apskrities. Jis jau 20 
metų Amerikoj. Lietuviškai 
kalba visai gražiu akcentu. 
Pasirodo, kad jis taipgi yra 
“Laisves“ skaitytojas. La
biausia jam patinka pasikal
bėjimas Kunigo $u Jonu. Sa
ko, užtinkąs betgi nebesu
prantamų lietuviškų, žodžių; 
todėl, kad neatsilikt nuo kal
bos, ir nusipirko už trejetą do
lerių mūsų knygų ne tik pa
prastam skaitymui, bet ir stu
dijavimui. Taigi Simons daro 
gėdą tiems mūsų viduram
žiams draugams d a r b i n in
kams, kurie aiškinasi esą per
geni skaityt bei studijuot mū
sų literatūrą. Pasirodė, kad 
užeinąs ir į lietuvių parengi
mus.

Juozas Simons buvo paim
tas j rusų kariuomenę 1878 
tnetais, laike Trukų karo, 
mijoj išmoko feldšeriaut; 
grįžęs namo feldšeriavo 
jpetų.’ Atvykęs Amerikon už- 
sidarbavo kaipo barzdaskutis, 
masažistas, bonkų statytojas ir

su-
40

Jis turi penkis vaikus New 
Yorke.

žmogus vidutinio ūgio, drū
to sudėjimo, su didele patri
archališka barzda, dar ne vi
sai žilas ir turi tankius plau
kus; akinių nenešioja, tik kar
tais įprie skaitymo jais pasi- 
gelbsti; veidas sveikai -raudo- 
nas. ; ; Protiškai jis miklus ir 
parodo miklumą atsakymuose 
j jam statomus klausimus.

Rep.

koniškuose vodeviliuose.
Vos paskelbus, kad dainuos 

oktetas Ufa, publika išanksto 
pradėjo kaitint sau delnus, 
beplodama ufiečiams. Jie, 
kaip ir paprastai, be jokiu ce
remonijų, lengvai, laisvai su- 
raliavo kelias dainas, suteik
dami ir dailiško patenkinimo 
ir iuoko.

Visi liko pasitenkinę pro
grama, tik buvo girdėt, kad 
nerilga; esą, ir geriausio daik
to kartais gali būt perdaug.

Pianu skambino Retikevi- 
čiūtė. Šokiams griežė Retike- 
vičių orkestrą.

Gaspadinės ir Valgių 
Aukotojai

Kaipo gaspadinės prie val
gių suruošimo ir patarnavimo, 
buvo Marijona Vaicekauskiū- 
tė, Zablackienė, Januškienė ir 
Tamošiūnai.

Iškepė ir aukojo pvragus M. 
Vaicekauskiūtė, Zablackienė, 
Cibulskienė. Kazlauskiene, Ja
nuškienė. Tamošiūnienė, Pet- 
rikienė, Deikienė.

Vakarienei taingi aukoip 
duoną duonkepis Balčiūnas; J. 
Sutkus—tris dėžes vaisių (jo 
valgiu krautuvė yra no num. 
428' Lorimer St.) ! Miller ir 
Tabak (77 Grand St.) padova; 
nojo višta, o J. Jakštas—kiau
lienos kumpi: L. Blomsfpld 
(593 Grand St.)—tuziną orin- 
džiu.

Visiems aukotojams reno-ė- 
iai taria ačiū, ir nuoširdžiai 
dėkoja draugėms gaspadi- 
nėms ir visiems nrnpramos iš* 
pildytojams ir darbininkams.

Smarki Vėtra
Nakįų iš f šeštądienio į sek

madienį Ndw Yorke ir apylip* 
kėse ^iautė* smarki vėtra, ki/ri 
Vietomis subraukė net 
io vielas-. • ’t «

Automobilių Aukos
ir

telegra-

New Yorke, brooklyne 
apygardose sekmadienį auto
mobiliais užmušta 4 vyrai, 1 
moteris ir 2 valkai.

Lietuviai Pas Lietuvius
Visais atžvilgiais patarnausime 

jums geriau, negu svetimtaučiai.
Petras Banis ir Vincas Mardosa
16 S. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 4195. 98-103

Tai 
netik e- 

šūvis,—-ypačiai tiems, ku- 
susirinko specialiai pama

tą “garsiąją chicagie- 
dainininkę.” Nors me-

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y, 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tel.9

PASIRANDAVOJA storas 25x30, tin
kamas del Beauty Parlor, nes visi 

įtaisymai yra, taipgi ir viena kresė 
Duosiu ilgą lease—ant penkrn me

ti) ar ilgiau. Randa $30 j mėnesį,- 
715 Fairview Ave., Ridgewood, 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės šiuo ant
rašu: Paul Samulėnas, 802 Wash
ington St., New York City, N. Y., 
arba šaukite telefonu: Chelsea 0585.

93-104

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, per.sitikrin- 
sit.—Pabandykit!-Pabandykit!

417 Lorimer Street

A Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagz 44M

A:S P W H i N'A
A RADZEVIČIUS

GRABORIUS

kažin kur 
neišsiritu- 

Jame jau- 
ir kažin ko
ku ris greit 

naiviai jaus-

KAZYS RUKŠTELIS 
DAR GYVUOJA 

ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patama- 
vima.

K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. - 99-124

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON 
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

arti 168th St. 
BRONX, N. Y.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

Aidiečiai!
šio antradiepio vakarą įvyks 

Aido Choro mėnesinis susirin
kimas, “Laisvės“ svetainėj, 8 

i valandą. Visi būkite, nes yra

del 2PARSIDUODA dviejų augštų
šeimynų namas: 13 kambarių, ga

ro šiluma ir visi įtaisymai. Namas 
pilnai gerame stovyje, 49 Scholes 
St., arti Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

100-02
----- r-r---- ri—■ 1 1 ' J '■ "T~i--------

SALES—PARDAVIMAI

Keistai išrodė ir tas,balsų.
kad ir šiuo tarpu geriau dai
navusi dainininkė buvo išleis
ta tik vieną sykį, o prastesne 
du; pastaroji dargi buvo ap
dovanota ir gėlių bukietu, o 
pirmoji... Bent jau tarpe 
jaunimo nereikėtų panašiai 
daryti.

Gražiai į
Angelė Valenčiūtė (Chanson,ega Ave., Bronx, N. Y.
Russe-Smitho). Tai daug ža-l .visos daugės, nelaukite kitokio, 
dantį pianiste, smarkiai pazen-|rnQSų organizatores dvasia jau So- 
gUSi toj srityj. šis jos pasiro- Į vietijoj, o čia tik kūnas vaikštinėja, 
dymas liudijo buvimą pas jąlTodel ng laiko nebeturės atvi- 
ne tik talento, bet ir turėjimą ™ es ™ • • ......................
technikos. . Kukliai ir įdomiai 
pašoko Izabelė Mičiulytė ir 
Viktorija Valukaitė. Mičiuly
tė pirmiau šoko viena dviem 
atvejais, o trečiu—su Valu- 
kaite. Ypačiai gražiai išėjo 
“Waltz Variation.” (Visos 
minėtosios trys yra mokinės L.
B. šalinaitės).

Gražiai smuiką pagriežė

Valdyba.
EAST NEW YORK, N. Y.

L. D. S. A.'111 kuopos susirinki
mas bus ketverge, 2 gegužes, po No. 
218 Van Siclen Avė., 8 vai. vakare. 

‘Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų.

•PARSIDUODA restoranas,; geroj 
vietoj, prie dirbtuvių, biznis įdirb

tas per 8 metus, galima daryti gerą 
biznį. Kreipkitės po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 98-103

Org. M. K.
(102-103)

NEWYORKIETĖMS Į
Ketvirtadienį, antrą d. gegužės, i ' • ~ . • i •ruonn naqknmhinn *vyks L‘ D' S< A‘ 31 kp‘ susirinki“ piantl _paSKamDliiO rnas pas (jraUgę j[ Malin, 1735 Zer-

Ateikite visos, nes turime išsirinkt 
organizatorę ir iždininkę, nes ir ji
nai yra padavus rezignaciją.

Sekr. K. Sinkevičiūte.
(102-103)

PRANEŠIMAI 15 KITUR
SPRINGFIELD, ILL.

Svarbias prakalbas rengia A. D. 
P. Liet. Sekcija, L. D. S. A. 16 kp. 
ir A. L. D. L. D. 7-ta kuopa sere-

Edna Radžiūtė; piano duetus Iįoį Carpenter Svetainėj,
skambino seserys Ambrazieju
tęs, Kraučiūnaitė ir O. Beržie- 
tytė.

M. Mikolainis pasakė lietu
vių kalba prakalbėlę, kūrios 
turinį, tačiaus, ne visi galėjo 
girdėti, nes negarsiai kalbėjo 
ir svetainėje daug neramumo 
buvo, • ; - i

Vakaro pirmininke specia
liai buvo pakviesta S. L. A.
Centro sekretorė P. Jurgeliū- 
tė, o pianu akompanavo L. B.
Šalinaitė.

7 ir Adams St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus prakalbos lietuvių ir 
anglų kalbose. Kviečiame visus dar
bininkus atsilankyti ir paminėti dar
bininkų šventę.

> Komitetas.

Reporteris.

Smuklėje Du Nudurti

smu- 
New

Per muštynes slaptoje 
klėje, 310 East 32nd St., 
Yorke, žuvo vienas užėjęs įsi
geri šoferis ir tos. vietos tar
nautojas, 60 metų senis. Jų
dviejų lavonus rado peiliais

BAYONNE, N. J.
A. D. K. P. vietinė kuopa rengia 

dideles ir svarbias prakalbas pami
nėjimui darbininkų šventes pirmosios 
gegužės. Kalbės R. Mizara. Taipgi 
bus puiki programa: skambins jau
nuolių mandalinų orkestrą, po vado
vyste prof. Vizedomini; taipgi daly
vaus programoje dainininkas A. Viš- 
niauskas, baritonas, vietinis; įvyks 
utarninke, 30 d. balandžių, 6:30 vai. 
vakare. Jefferson Democratic Club 
svetainėj, 35-37 E. 23rd St. -Broliai 
ir seserys darbininkai ir darbininkės! 
Kiekvieno iš mūsų, kuris tik pelny- 
ja sau pragyvenimą pūslėtom ran
kom, yra privalumas apvaikščiot 
tarptautinę darbininkų šventę—pir
mą gegužes. Mūsų visų pareiga 
rinktis į masinius mitingus, kad ben
drai apkalbėjus mūsų reikalus ir pa
rodžius mūsų išnaudotojams, kad ga
las jų viešpatavimui artinasi, 
ga visiems veltui. Užkviečia 
tetas.

J.žan- 
komi- 

301-02

( CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 2' gegužės, Lie
tuvių Kliubo name, 339 E. 4th Št.

Visi nariaisubadytus. Nežinia, ar viens Pradžia 8 vai. vakare, 
kitą užmušė, ar krito kovoje ateikit, nes šis susirinkimas bus la- 
su ‘kitais smuklėje buvusiaispAašarauskls. 
gaivalais.

Atsiveškit ir naujų 
. . ‘ 101-02

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC*

ACADEMY
I

Mokiname Piano, Balso 
Muzikos Teorijos 

L. Bernice šahniūte
Vadovė

411 Evergreen Avenue 
(Gates /ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

ir

Jei Jūs Kenčiate
I

Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje)..

MANO YPATISKA AT Y- (T*-g A DA 
DA IR PATARNAVIMAS jh I I I I III 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi <
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo būčernę 
. ir viską naujai pertvar

kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

. i j ■ \

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDULIU DIAGNO&A 
221 South 4th Street 
(Priešais "Bridge Plaza") 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki C vai.
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS *
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

....... .... ~.................................................................................. • fa

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios 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- 

; i geriausiai patarnauti, pargabėnau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų '
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržu našlelių
Devimnečių dumropių
Džiugelių
Dagiliu
Debesini

, Garstyčių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo i 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

■ Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėllų 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių
apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, MW, 1514.




