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1000 Suareštuota Lietuvoje

bar “visu smarkumu” pra
dėsianti dalinti žemę beže
miams valstiečiams*. Vėl no
ri prižadomis apvilti vals
tiečius, kad jie palaikytų

Kaltina Berlyno Policiją 
Šaudyme į Darbininkus

BERLYNAS.—Ne tik dAr- 
bininkai, bet daugelis šva
resnių žmonių iš buržuazi
jos smarkiai kritikuoja 
Berlyno policiją del jos bru- 
tališkumo Pirmos Gegužės 
apvaikščiojime.

Tyrinėjimas parodo, kad 
darbininkai neturėjo tikslo 
pulti policiją, bet kad polici
ja brutališkai puolė darbi
ninkus ir daug visai nekal
tų darbininkų sužeidė ir nu
žudė. Išegzaminavus dvi
dešimts keturis žuvusių la
vonus, atrasta, kad septy
niolika žuvo nuo policijos 
kulkų. Policija nušovė pen
kias moteris visai nekaltas, 
ir, tik viena iš jų tapo nu
šauta ant gatvės: kitas so
cialdemokratų policija nušo
vė stubose per langą. Mat, 
policijos viršininkas Zoer- 
giebel, socialdemokratas, 
buvo įsakęs policijai šauti 
(darbininkų distrikte) j bile 
vieną, kas tik, laike paskelb
to karo stovio, pasirodys 
tarpdury arba pažiūrės pro 
langą. Policija šventai pil
dė tą socialdemokratų vado 
įsakymą, ir del to daug ne
kaltu žmonių nužudė ir su
žeidė.

Vedant oficialį tyrinėjimą 
negalima buvo išaiškinti, 
kad civiliai žmonės būtų 
nors vieną šūvį paleidę į po
liciją. Tik vienas policistas 
iš suvirš 40 sužeistų policis- 
tų kulkos sužeistas, bet ir 
tą žaizdą jis pats pasidarė 
per nelaimę.

Šimtas penkiasdešimts 
krautuvninkų Wedding dis
trikte, kur, sakoma, susikir
timas buvo didžiausias, ant
radienį pareiškė, kad gat
vės buvo pilnai saugios nuo 
komunistų ekscesų ir kad 
būtų buvę ramu, jeigu poli
cija nebūtų brutališkai įsi
kišus. Tie biznieriai, kurie 
iš principo nepritaria komu
nistams, sako, kad jie ne
matė nei vieno civilio, kuris 
būtų šaudęs į policiją. Biz
nieriai susivieniję reikalau
ja, kad valdžia jiems atly
gintu už nuostolius, kurie 
pasidarė laike susikirtimo, 
susitrukdžius jų bizniui.

1 45 Darbininkai Nuteisti
Nežiūrint, kad darbinin

kai nekalti, kad susikirtimą 
išprovokavo policija, social
demokratų valdžia nuteisė 
45 darbininkus po kelis mė
nesius į kalėjimą už “tai
kos ardymą.”

Komunistų atstovas Reich
stage, Maslowski, pareiškė, 
kad komunistai rengėsi ra
miai apvaikščioti Pirmą Ge
gužės. Jis parodė, kad po
liciją naudojo nelegališkas 
kulkas, kurios sprogdamos 
padaro dideles žaizdas. Jis 
parodė čeveryką, peršautą 
tokia policijos kulka. Tos 
“dųm dum” kulkos yra 
tarptautiniu įstatymu už
draustos naudoti kare, 
socialdemokratai jas panau
dojo prieš darbininkus, kad 
padaryti baisesnes žaizdas 
darbininkų kūnuose, kad 
peršauti darbininkai grei
čiau numirtų.

• Reichstage vidaus reika
lų ministeris Severingas, 
socialdemokratas, išgyrė po
liciją už šaudymą darbinin
kų, atsakydamas į Maslow- 
skio kalbą. Komunistai at
stovai jį pasmerkė kaip šu- 
nį.

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

težins, o Islaimėsit
Pasaulį!

yra

O

Paryžius. — Pranešama, 
kad Anglija priešinga Owen 
D. Young planui del išriši
mo Vokietijos reparacijų 
klausimo. Anglija priešin-

Milžiniška Streikierią 
Demonstracija Elizabethtone

ELIZABETHTON,Term.— 
Kad parodyti, jog American 
Bemberg ir Glanzstoff kom
panijos meluoja, sakydamos, 
būk suvirš 60 nuošimčių 
darbininkų pasirengę grįžti 
darban, antradienį streikie- 
riai surengė milžinišką de
monstraciją, nepaisant lie
taus. Apie 6,000 streikie
rių dalyvavo demonstraci
joj. O kompanijos pradėjo 
operuot dirbtuves tik su 200 
skebų. Milicija 
svaidžiais 
dirbtuves.
net ant dirbtuvių stogų 
statyti.

su kulko- 
laiko apsupus 

Kulkosvaidžiai 
su-

Meta iš Stabą
Sergančias'Šeimynas

GASTONIA, N. C.—Strei
kuojančių tekstiliečių strei
ko komitetas nubalsavo ma
siniai priešintis prieš išme
timą 63 šeimynų iš stubų. 
Antradienį mėtymas strei- 
kierių šeimynų iš stubų tę
sėsi visą dieną. Kuomet 
streikierių šeimynos buvo 
išmetamos iš stubų, streiko 
komitetas vėl jas sukraustė 
į stubas.

Šerifai mėto darbininkus 
iš stubų sulig Manville- 
Jenckes kompanijos įsaky-
mo.

Kompanija siūlo 
pagelbėti streikieriams išsi
kraustyti iš stubų, nuduo
dant, kad ji ^nuoširdžiai” 
atsineša linkui sergančių 
bet streikieriai atmeta tą 
“labdarybę.” 
buvo prižadėjus nemesti iš 
stubų sergančių šeimynų, 
bet dabar tą prižadėjimą 
laužo.

Iš stubų tapo išmesti Va
lentine, streiko komiteto na
rys, Will Truett, unijos lo- 
kalo sekretorius, ir C. J. 
Cox, pikietuotojų kapitonas. 
Kompanija tuo būdu nori 
suardyti streiko vadovybę.

Darbininkų Tarptautinė 
Pašalpa veda smarkia kam
paniją rinkimui aukų, kad 
įtaisyti streikieriams šėtras, i F

trokus

Kompanija

Rado Pakartą Fašistą
ROMA.— Antradienį 

la apielinkej prie kelio 
medžio tapo atrastas pakar
tas jaunas fašistas Innocen- 
te Marini, sūnus turtingo 
fabrikanto. Jis buvo vadas 
jaunųjų fašistų. Marini ka
bojo sukruvintas, galva su
daužyta. Manoma, kad at- 
kersinimui jį nužudė anti
fašistai.

Po- 
ant

Nanking, Chinija.—Chini- 
jos nacionalistų valdžia už
draudė kapoti * galvas pa-

MEKSIKOS KOMUNISTAI KOVOJA 
PRIEŠ VALSTIEČIU NUGINKLAVIMĄ

MEXICO CITY.— Meksi- gu paskelbti, kad ji nuo da- 
kos Komunistų Partijos or
ganas “El Machete” patal
pino Komunistų Partijos 
atsišaukimą į valstiečius, 
kad jie pasipriešintų val
džios bandymui juos nugin
kluoti. j

Valstiečiai, turėdami šau
tuvus ir revolverius, daug 
pagelbėjo valdžiai sukriu- 
šinti militaristus ir klerika
lus, kurie buvo sukilę. Da
bar prezidento Portes Gil 
valdžia atsigrįžta prieš dar
bininkus ir valstiečius ir no- 

{ ri juos nuginkluoti.
Bandyme nuginkluoti val

stiečius ir darbininkus Por
tes Gil seka pėdomis prezi
dento Calles, kuris atsišau
kė j valstiečius laike pir
mesnių militaristų ir kleri
kalų sukilimų 1924 ir 1927 
metais, ir kuomet sukilimai 
tapo sukriušinti, pasiuntė 
savo kareivius į kaimus at
imti ginklus nuo valstiečių. 
Calles bijojo, kad apsigin
klavę valstiečiai gali būt ne
patenkinti perlėtu. žemės da
linimu ir gali per spėką im
ti žemę, kurią žadėjo jiems 
duoti visos “revoliucinės” 
Meksikos valdžios.

Meksikos valdžia prieš 
baigiant nugalėti militaris
tų sukilimą surado reikalin-

Bet tuo pačiu sykiu Por
tes Gil valdžia savo tvirta 
ranka pradeda labiau su
varžyti darbininkus ir vals- 

i’tiečius. Visur įvairiose val
stijose militarises spėkos 
veikia prieš komunistus ir 
komunistų “Nacionalę Val
stiečių Lygą.” Reakcija 
prasidėjo Jalisco valstijoj, 
iš kur keturi komunistai ta
po ištremti; keli komunistai 
sugrūsti kalėjiman Tamau
lipas mieste. Prieš darbi
ninkų vadus sufabrikuoja 
visokius apkaltinimus. Net 
begėdiškai kaltina komunis
tus rėmime militaristų su
kilimo, kuomet komunistai 
visur kovojo prieš tuos 
maištininkus.

Komunistų Partija ragina 
darbininkus ne tik nenusi
ginkluoti, bet dar geriau 
apsiginkluoti. Nes tik gerai 
apsiginklavę darbininkai ir 
valstiečiai gali geriau kovo
ti prieš kapitalistus ir dva
rininkus, kurie persekioja 
darbininkus ir prie kiekvie
nos progos žudo jų vadus.

Meksikos Prezidentas Nori 
Tartis su Klerikalais

MEXICO CITY.— Antra
dienį prezidentas Emilio 
Portes Gil pareiškė, kad jis 
nori tartis bažnyčios klausi
mu su archivyskūpu Leopol
do Ruiz Flores, kuris yra 
vienas iš Meksikos katalikų 
bažnyčios vadų. Gil sako, 
kad del Meksikos “žmonių 
gerovės” valdžia norėtų pri
eiti prie susitaikymo su ka
talikų bažnyčia.

Lietuvos F a š i s t y Pa
ruošti Nauji Įstatymai
Lietuvos fašistinė vyriau

sybė jau paruošė ir netru
kus paskelbs keletą naujų 
įstatymų. Tarp jų vienas 
yra laukų darbininkų sam
dymo įstatymas. Antras 
yra emigracijos suvaržymo 
įstatymas. Labiau bus su
varžyta išeivybė į kai ku
rias šalis, šiuo įstatymu 
nustatomas išeiviams am
žius; neatlikę karinės prie
volės visai negalės išvažiuo-į 
ti. Moterys bus išleidžia
mos ne jaunesnės, kaip 22 
metų. Bus sustiprinta emi
gracijos biurų kontrolė. 
Agentams bus uždrausta 
agituoti žmones, kad va
žiuotų į svetimus kraštus. 
Biurams bus uždėtos dides
nės pareigos emigrantų at-

Sušaudė Klerikalą
Maištininką Vadus

Sovietą Sąjungos
Dideli Užsakymai

Trumpickis.

Butai Vilniuj Tuštėja

FAŠISTAI KAUNE SURENGĖ DEMON
STRACIJĄ SVEIKINIMUI VOLDEMARO
Provokacija Naudodamosi Fašistinė Valdžia Pradėjo Areš

tus Visoj Šaly; Nuo Žaizdą Mirė Voldemaro Posūnis

MEXICO CITY.— Antra
dienį čia gauta pranešimas, 
kad Ignala miesto kapinėse, 
Cuanajuato valstijoj, tapo 
sušaudytas. De La Cueva, 
klerikalų maištininkų va
das, ir jo du leitenantai.

Cueva, pasiskelbęs gene
rolu “liuosuotojų” armijos, 
vadovavo būrį fanatiškų ka
talikų, kunigų sukurstytų, 
kovoje- prieš valdžią. Jie 
stengdavosi išsprogdinti 
traukinius, žudyti unijų va
dus. Jų obalsis buvo “Lai 
gyvuoja Kristus karalius.”

Darbuojasi, Kad Paliuosuo- 
ti Sinclairį iš “Džėlos”

Wichita, Kansas.— Inde
pendence mieste, Kansas, 
buvusieji Harry Sinclairio, 
aliejaus šmugelninko drau
gai, sukruto darbuotis, kad 
paliuosuoti Sinclairį iš kalė
jimo. Jie renka parašus po 
peticijomis prašymui prezi
dento Hooverio, kad dova
notų bausmę tam aliejaus 
magnatui.

Maskva.— Bėgy 1928 me
tų Sovietų Sąjungoj paga
minta pusaštunto miliono 
tonų durpių. Tai yra, su- 

Pa- virš keturis kartus daugiau,ga pasiūlytam sumažinimui smerktiems mirčiai. Pa- virš keturis kartus daugiau, 
Vokietijos karo kontribuci- smerkti mirčiai bus kito- negu buvo pagaminta 1914
♦ 1**1«»1* v — J-

MASKVA.— Sovietų alie
jaus trustas davė didelius 
užsakymus Amerikoj del 
aliejaus pramonės, pasak 
pareiškimo Sovietų atstovo 
Oparin, kuris tik ką sugrį
žo iš New Yorko. Užsaky
mai siekia du milionus dole
rių.

68 Meksikos Maištinin
kai Žuvo Bažnyčioj

MEXICO CITY.— Suvirš 
1,600 klerikalų maištininkų 
smarkiai ■ kovojo Colotlan 
mieste, Jalisco valstijoj, 
prieš valdžios kariuomenę, i 
Maištininkai bandė išlaikyti j 
šv. Mikalojaus bažnyčią sa
vo rankose, bet valdžios ka
riuomenė juos ir “dievo na
me” smarkiai supliekė. Baž
nyčioj maištininkų žuvo 68, 
sužeista 48. Jie iš bažny
čios atsitraukė linkui kapi
nių, kur valdžios kareiviai 
juos atakavo iš užpakalio ir 
likusieji maištininkai pabė
got į kalnus.

Kaunas.— 1928 m. iš Lie
tuvos išvežta: kiaušinių už 
14,435,400 lt, žąsų, ančių, 
vištų ir kitų paukščių 6,- 
957,300 lt., sviesto 20,308,- 
000, kiaulių (ir bekono) 11,- 
505,700.

VILNIUS.—“Vilniaus Ry
tojus” praneša apie 
prastai smarkų butu 
jimą Vilniuj. Prieš 
metus norint gauti 
reikėjo vesti’ derybas
namų savininkais, bet su 
nuomininkais ir nekartą 
duoti jiems gana žymias pi- 

sumas, kad užleistų 
Dabar apie tai jau

nena- 
tuštė- 
8-rius 
butą 

ne su

nigų 
butą.
visai negirdėti, nors naujų 
namų Vilniuj po karo be
veik nepastatyta. Iš to laik
raštis daro išvadą, kad gy
ventojai iš Vilniaus bėga.

Austrijos Fašistai 
Planuoja Demonstraciją

VIENA, Austrija.— Aus
trijos fašistų organizacija 
vardu Heimwehr antradie
nį paskelbė, kad ji ruoš de
monstraciją Vienoj, sekma
dienį, gegužės 12 d.

Miesto majoras Seitz, so
cialdemokratas, pirmadienį 
išleido patvarkymą, uždrau
džiantį ginkluotoms ir uni
formuotoms organizaci
joms, lygiai fašistams ir so
cialistams, demonstruoti. 
Jis sako, kad tą daro, idant 
išvengti nemalonumo su fa
šistais.

Bet fašistų v^dai pareiš
kė, kad demonstracija bus 
rengiama.

o du kiti metę rankines gra
natas, kuomet Voldemaras 
su savo grupe ėjo į teatrą 
išlipę iš automobilio. Vė
liaus atrasta dvi granatos 
prie teatro.

Nekurie asmenys iš to da- • J 
ro išvedimą, kad tai gali 
būt savo rūšies provokacija, 
sudaryta per pačius fašis
tus, kad tuo būdu sudrūtin- |
ti fašistinę valdžią, kuomet |
dabar Lietuvoj didėja skur
das, badas ir auga žmonių 
bruzdėjimas prieš fašistus. ; 
Vėl kai kas mano, kad gal 
tai buvo smetoninių fašistų 
klikos pasikėsinimas ant 
Voldemaro, nes, kaip žino
ma, tarp Voldemaro ir Sme
tonos' nėra geri sąntikiai. 
Sakoma, Smetoniniai fašis
tai kiek laiko atgal planavę 
nuversti Voldemarą. \

Kas liečia komunistes,’ tai 
galima drąsiai tikrinti, kad ' i 
pastarieji nieko bendro ne- I 
turi su pasikėsinimu. Ko
munistai netiki į terorą 

po pietų numirė nuo kulkų i prieš pavienius asmenis. Ži- 
žaizdų, kurias jis apturėjo i j —

laike pasikėsinimo ant Vol
demaro gyvasties pirmadie
nį, einant Voldemarui su 
pačia ir draugais į Valsty
bės Teatrą. Jis buvo vienas 
iš penkių sužeistų. Volde
maro asmeninis sargas ka
pitonas Gudinas ant vietos 
tapo nušautas.

Asmenys, kurie matę pa- 
sikėsintojus, pasakoja, kad 
du vyrai iš revolverių šovę,

LONDONAS. — Trečia
dienį čia gauta pranešimas 
iš Kauno, kad Lietuvos fa
šistinė valdžia jau suarešta
vo suvirš 1000 asmenų sąri- 
šy su pasikėsinimu ant dik
tatoriaus Voldemaro gyvas
ties pirmadienio vakarą. 
Areštai siaučia visoj Lietu
voj. Fašistinė valdžia, nau
dodamosi ta provokacija, 
svarbiausia puola anti-faši- 
stiniai nusistačiusius žmo
nes; ypatingai puola radi- 
kališkesnius darbininkus.

Iš Kauno niekam nelei
džiama išvažiuoti be atatin
kamu dokumentu, ir visi 
tie, kurie neturi gerų įrody
mų, areštuojami.

Antradienio vakarą Kau
ne fašistai surengė demon
straciją sveikinimui Volde
maro, kad jis išliko gyvas. 

{Voldemaras pasakė patrio
tinę prakalbą.

Voldemaro augintinis, 7 
metii vaikutis, antradienį' • J • —

noma, fašistai bandys su
versti visą kaltę ant'komu
nistų, kad pateisinti savo 
terorą prieš Lietuvos radi- 
Kališkesnius darbininkus.

Iš Rygos pranešimai sa
ko, kad suareštuota .keli na
riai Socialdemokratų Parti
jos, kuri nesenai tapo pa
skelbta nelegališka. Fašis
tai pagalios atsimokėjo so
cialdemokratams už gerą 
tarnavimą.

S

Atstovy Bute Įteikta 14 Darbininką Suaręs 
Muitą Pakėlimo Bilius tuota del 1 Gegužės
WASHINGTON. — Ant

radienį atstovų butas aplai- 
kė bilių pakeitimui muitų 
ant įvairių produktų. Bilių 
įteikė atstovų buto lėšų ko
miteto nariai, republikonai.

Tasai bilius nustato aug- 
štesnius muitus ant dauge
lio maisto produktų ir au
deklų. Priėmus jį maisto 
kainos pakiltų.

Republikonai sako, kad 
tas bilius taikomas “apsau
gojimui” farmerių ir kai 
kurių pramonių, kurios ne
galinčios atsilaikyti prieš 
svetimų šalių fabrikantų 
kompeticiją.

Sustreikavo Jūreiviai

BETHLEHEM, Pa.— Čia 
laike Pirmos Gegužės ap- 
vaikšČiojimo tapo suareš
tuota keturiolika darbinin
kų, jų tarpe Michael Bulak, 
14 metų amžiaus, ir jo se
suo Anna, 19 metų amžiaus. 
Jie kaltinami “kėlime” mai
što! Antradienį buvo klaur, 
sinėjimas ir jie tapo sulai
kyti po $5,000 kaucijos,

Michael Bulak ir jo sesuo 
tapo suareštuoti reikalau
jant ponui Lloyd F. Hess, 
augštesniosios mokyklos 
viršininkui. Jis juos i su
areštavo už dalinimą moky
kloj Jaunų Darbininkų (Ko
munistų) Lygos atsišauki
mų del Pirmos Gegužes.

ST. NAZAIRE, Francija. 
— Aštuoni šimtai Transat
lantic Generalės Kompani
jos jūreivių paskelbė strei
ką antradienį, atsisakius 
darbdaviams išpildyti jų 
reikalavimus. Jie reikalavo, 
kad kompanija jiems mokė
tų algas tarp kelionių.

Dzūkas Užmušė Dzūką

Balandžio 3 d. rastas pil. 
VI. Zareckio lavonas? Za- 
reckis kilęs iš Miroslavo v., 
Alytaus apskrities. Jį užmu
šė to paties valsčiaus gy
ventojas Petras.-Kai“ 
Užmušėjas suimtas?metais.kiais būdais žudomi.JU.
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ye^ spėjus susiorganizuo- 
zti Komitetui šelpimui Lie
tuvos Baduolių, kai iš fašis
tinės ir jiems artimos spau-

5 dos pasipylė niekinimai ir 
■ šmeižtai. Ji tatai daro be

jokių faktų ir paisos. Na- 
chališkiausiu pasirodė 
Brooklyno fašistų lapas 
“Vienybė”. Keliuose ly- 
giai numeriuose jis nieki
na mus, skelbdamas nieku j tyse, kur neleidžiama vie- 
nepagrįstų zaunų, kad tikrai, organizuojasi slapta ar- 
labiau pakenkus darbui, ku-lįa, PlJs^au slaP_ta iš pačių 
rj mūs komitetas varo. Sa-1 baduoliij susitverę komite- 
vo num. 48-tam tasai šlamš-^ai* kūne šelpia ne kunigus,

(“Vienybės” num. 54-tam), 
kuriame, prisimygusiai ra
gindami siųsti aukas Sme
tonienės komitetui, jie. vėl 
išplūsta mus, pranešdami, 
kad mūs pinigai Lietuvos 
nepasieks, nes mes neturi
me ten įsteigę nė jokio ko
miteto, per kurį aukas būt 
galima dalinti.

Fašistberniai nežino, kad 
Lietuvos bado apimtose sri-

kapitalistų lapas “Keleivis”, 
pasiėmė viršpaduotą “Vie
nybės” citatą, ir prie jos pri
kergė tokius komentarus, 
kurie neigia mūs komitetą, 
— o užtaria Smetonienės 
Kaune įkurtą kunigų komi
tetą.

Visi mūs priešai susigie
dojo bendrai prieš*mus. Vi
si jie sutartingai moka 
spjaudyti ir šmeižti tuos, 
kurie darbuojasi už 'Lietu
vos varguomenės reikalus, 
kurie kovoja prieš fašistus. 
Nors jie vadinasi save “so
cialistais” bei “liberalais”, 
tačiaus tikrumoj—visi ben
dri fašistų palaikytojai ir 
neprieteliai darbininkų ju
dėjimo. Tik todėl jie siunta 
ir dūksta ant mūs, nežiū
rint kokį darbą mes dirbtu
me.

tas plavoja:
“Pamatę, jog lietuviai visur 

bruzda aukas rinkti ir siųsti 
savo broliams, kuriems į akis 
badas stovi, sukruto ir musų 
raudonieji biznieriai. Jie ži
no, kad žmoniškumo princi
pas musų liaudy, kaip ir kiek
vienoj liaudy, yra giliai įsišak
nijęs: patarlė juk sako, kad 
vargdienis vargdienį visados 

tik sotus- 
Kiekvie- 

išgirs sa-

ponus, bei buožes, ale tuos, 
kuriems pašalpa yra reika
lingiausia. Tokių pačių ba- 
duoliu — bedarbiu ir bernu C V
ir mergų komitetų yra po 
visą šiaurės Lietuvos kraš
tą ir jie tąjį darbą varo, 
laukdami pagelbos iš paša-' 
lies, iš Amerikos lietuvių 
darbininku.

Ir

geriau užjaučia, ir 
alkano, nesupranta, 
nas lietuvis visados 
vo brolio balsą.

' “Tad, šmakšt, musų bolše
vikai sutvėrė komitetą ir pa
sisakė, jog ir jie “šelpsią” 
Lietuvos badaujančius varguo
lius. Prieš tikslą nieko nega
lima patapyti; tikslas prakil- 

T k »žinant musų bolše- 
darbdš praeity, žinant, 
jie savo įvairius fondus'

nūs. 
| vikų 
f kaip

tvarkė, darosi aišku, jog Lie-
* tuvos baduoliai nei vieno cen- 
į to bolševikų iš musų visuome- 
. nes surinktų aukų nematys.

Atsiminkite, kaip jų įkurto 
“Lietuvos darbininkų gelbėji
mo” fondo pinigai nuėjo ne į 
Lietuvą, bet skersai Williams- 
burgo tiltą į New Yorką, kur 
Delancey St. gatvėj p juos pa
siėmė Amerikos komunistų 
partijos atstovas ir suvartojo^ 
čia Amerikoje. Taip bent 
tvirtino vienas to fondo iždi- 

$ ninku ir narių.”
Kas sakinys — melas, kas 

t žodis — prasimanymas.
Komunistai ir jiems arti

mi sukruto rinkti Lietuvos 
vargdieniams aukas daug 
anksčiau, negu kun kita 

; sriovė Jungtinėse Valstijo- 
L se. Mes kalbėjome apie Lie- 
I z tuvos baduolius, apie sunkią
* padėtį jos biednuomenės 

dar tuomet, kada fašistų la-
I pelis visokiais “įrodymais” 
< stengėsi; tiesinti savo pase

kėjus, kad Lietuvoje nebėra 
r jokio bądo pavojaus, kad 
| / ten, viešpataujant fašistinei 
F diktatūrai, viskas einą kai 
t medum patepta.

Dar didesnis melas, tai 
I tauškimas,į biįkf * bolševikai 
I kada tai ;tųrėįę> įsteigę “Lie- 
\ tuvos darbininkų gelbėjimo 
Į fondą”, kurio pinigai nuėję
* “Delancey gatvėje”. Tokio 
į atsitikimo niekuomet nėra 
L dnivę ir tai yra antras tiks- 
[ lūs šmeižtas, kokį gali iš- 
? galvoti tik fašistų pąstum- 
į dėliai iš “Vienybės” štabo.

Clev&ando Fašistų šmeižtai
Clevelandiškiai fašistukai 

dar paikiau ir šlykščiau 
bando šį darbą skerspai- 
niuoti. Negalėdami nieko 
pasakyti prieš mūs komite
tą, jie sufalsifikuoja mūs 
įstaigų atsišaukimus ir iš to 
pasidaro sau argumentą. 
“Dirvos” numeryj 16-tam 
sekančiai balamūtuojama: , ;

Tegul Jie Apsižiūri Ęatys
Ponams iš “Vienybės”, 

“Dirvos” ir “Keleivio” mes 
tiek pasakysim, jog jūs di
džiai klystate, manydami, 
kad atsiras tokių lengvati
kių, kurie patikės jūs zau
noms ir ’ melams. Lietuvių 
darbininkų visuomenė gerai 
atsimena, kaip jūs pasidar
bavote apgavime jos. Jinai 
dar nepamiršo tų gausybės 
bendrovių, kuriom jūs advo
katavote, padėdami pinigus 
iš vargdienių rinkti. Komu
nistai ir jiems artimi tuo
met ‘ir dabar perspėja vi
suomenę prieš viską, kas 
yra apgaulingą, kas tuština 
jų kišenius ir krauna tur
tus šmugelninkams. • Darbi
ninkų visuomenė gerai žino 
mūs pasirįžimą ir norus pa
dėti Lietuvos varguomenei. 
Mes esame surinkę kelioli
ka tūkstančių dolefių prieš- 
fašistinei kovai ir tie pini
gai alei vienam buvo pasių
sti į Lietuvą kovotojams. 
Kvitos tebesiranda' priesfa-

antrašte ‘Lietuvių priešfašisti- 
nio komiteto centro valdyba’ 
pasiskelbia save badaujančiais 
Lietuviais ir prašo “aukų, au
kų kuogreičiausia”. O “Ame
rikos Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos Liet. Frakci
jos centro biuras” savo pa
reiškime Amerikos Lietuviams 
darbininkams sako: “Nei vie
no cento šitam komitetui.” 
Taigi Lietuviai darbininkai ir 
turėtų prisilaikyti to biuro pa
reiškimo ir neduoti nei vieno 
cento tam “priešfašistiniam” 
komitetui.”
Ar reikia begėdingesnio 

melo ? Įsivaizduokit! Ame
rikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos Centro Biu
ras šaukiasi į lietuvius dar
bininkus, kad jis neduotų 
nė vieno cento priešfašisti
niam komitetui! Komunis
tai, vadinasi, eina prieš tuos, 
kurie kovoja prieš fašistus. 
Tik clevelandiškio pienbur
nio galvoj toks sumanymas 
galėjo atsirasti. Šis komu
nistų pareiškimas buvo pa
darytas agituojant neduoti 
pinigų ne į priešfašistinį 
komitetą, bet įi Smetonienės 
įkurtą komitetą Kaune. Lie
tuvių komunistų Biuras vi
suomet šaukė ir tebešaukia 
visus lietuvius darbininkus' 
aukoti per priešfašistinį ko
mitetą.

Tai matot, kaip tiem žmo
nėm rūpi “teisingumas” ir 
“laikraštinė etika”, apie ku
rią jie tiek daug mėgsta 
dažnai kalbėti. Jie gatavi 

To Nepasako sufalsifikuoti by ką, pasi- 
r z . įrengę sumeluoti by kaip,
Į ' Jausdami, kad šito jų me-:kad tiktai pakenkus darbui, 
į lo plati Amerikos lietuvių j naudingam darbininkų ju- 
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I šistiniam komitete, o atskai- 
“Buns alkanų komunistų po'įQS telpa mūs spaudoje.

Šiuo sykiu mes šaukiamės 
pagelbos Lietuvos varguo
menei, kuri 
padėtyj. Mes

4

į darbininkų visuomenė ne- 
į klausys, .kad į tai pažiūrė- 

■ jus, jinį tik nusispjaus, 
kaipo į tikslingą kenkimą 
dideliam ir naudingam 
vargdienių gelbėjimo dar- 
hui, tfe patys peckehai dar 
išpyl.\r_o . vieną • edhorialą

■

dėjimui ir priešingam fašis
tams ir bendrai išnaudoto
jams.

“Keleivis”, Pritaria 
Fašistams

Kaip ir buvo galima tikė
tis; So. Bostono socialistinių

raųdasi bado 
edame pa

stangų gauti leidimą siunti
mui žmogaus į Lietuvą ir 
ten pradėjimą aktyvio šel
pimo darbo. Jei tik fašistų 
vyriausybė leis, greit mes 
turėsime žmogų Lietuvoje, 
kuris tą darbą varys, o mes 
dėsime dideliausių pastangų 
paremti ji. Jei ne — mes 
siusime pinigus esamiems 
Lietuvoje iš baduolių susi
dariusiems komitetais, ku
rie mokės juos sunaudoti.

Smetonienės Komitetas 
Vargšų Nerems

Mūs laikraščiuose jau bu
vo keliais atvejais nurody
ta, kad veikiantysis Lietu
voje t. v. “Centralinis Ko
mitetas”, kurio priešakyje 
stovi Smetonienė ir kun. 
Mironas, yra fašistų pada
ras gelbėti savo kailį, stip
rinti fašizmą, remti buožes 
ir tuos, kurie turi. Net iš 
t. v. socialistų atsiranda in
dividualų, kurie tatai pa
tvirtina. Štai ką sako “Nau
jienų” 105-tam num.; tūlas 
P,. D. Kaunietis:

“Noriu ir aš savo žodį tarti 
del Lietuvos žmonių Šelpimo.

“Mes visi gerai atsimename 
. tuos laikus, kada buvo šelpia
mi nuo karo nukentėjusieji. 
Ar visi nukentėjusieji buvo 
tada lygiai šelpiami? žinoma, 
kad ne. Amerikiečių nusiųs
tus miltus ir kitus maisto pro
duktus globojo visokie klebo
nai, kurie dažnai net bižnį sau 
darė: pardavinėjo maistą.
Biedniokus jis ramino tik ma
loniais pažadais.

“Kas dedasi dabar? Laik
raščiuose dažnai matome Lie-* 
tuvos žmonių nusiskundimus, 
kad valdžia vyriausia šelpia 
tuos, kurie turi žemės. Bied- 
nuomene mažai kas tesirūpi
na. ”
Tai tiesa, kurią jau senai

pa-
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Geria ir Neprageria
—Gėrimas yra geras daly

kas, tik geriant nereikia protą 
. Pavyzdžiui, aš nuo-

Pavojaus Nėra
Viena mergina, žydelkaitė, 

pradėjo labai žiovauti, 
jos stovėdamas vyras 
bėjo:

—Neišsižiok taip

prageriu.
—Lengva tau gerti ir protą 

nepragerti, kuomet tu jo netu
ri.

Harry Sinclair buvo iš s žiaurių bausmių “pilkiems” 
Amerikos valdžios iššmuge-1 piliečiams už paprastus nu- 
liavęs didelius naftos šalti-! sikaltimus.
nius Teapot Dome, su pagel-| Ir ne “ham and eggs,” ne

Šitaip rašo kapitalistų or
ganas “Times.” Niekas ne
sitikėjo ir nesitiki, kad jis 

socialdemokratų!aP.ie, komunistus pasakytų T.i , . nnp iinhan iRipt. tir nrinn.
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Voldemaras ir Bombų Sprogdintojai

Plečkaitis Pasitraukęs' 
iš Vadovybės

garbintas Plečkaitis, kaip 
praneša jo paties įkurtas 
laikraštis “Pirmyn” (lei
džiamas Vilniuj), jau tapęs 
pašalintas iš vadovybės Lie
tuvos politinių emigrantų 
Lenkijoj.’ “Lietuvos Žinios” 
paduoda “Pirmyn” citatą, 
kuri skelbia:

“Jau senai pradėjo kilti 
abejonių del J: Plečkaičio tiks
lų ir planų. Juo toliau, juo tų 

' abejonių* daugėjo ir jau prieš 
kelius mėnesius J. Plečkaitis 
faktiškai nuo vadovavimo po
litinei emigracijai buvo paša
lintas.”
Ir dabar, pasak to laikraš

čio,
“Nebeturėdamas progos or

ganizaciją iš vidaus ardyti ir 
stumti ją į pragaištingus žy
gius, J. ‘Plečkaitis pradėjo iš 
oro organizaciją griauti.”
Kas tie per “pragaištingi 

žygiai,” “Pirmyn” matomai 
nepasako. Užtyli tatai ir 
“Lietuvos Žinios.” Tik pa
žymima, kad Plečkaitis tapo 
išmestas iš socialdemokratų 
partijos. Ką mes iš to ma
tome? Ogi būtent tatai, 
kad Plečkaitis, kaipo tokis, 
čia nebuvo ir nėra svarbus 
— svarbu. ta visa socialde
mokratų “gengė,” kuri pa
bėgo į Vilniją ir ten su Pil
sudskio pagelba bando “iš- 
liuosuoti Lietuvos liaudį”; 
svarbu tas, kad ; plęčkaiti- 
ninkai ir be Plečkaičio varo 
tą patį' bjaurų 
džiais neva kovoja j)rieš 
Lietuvos fašistas, o ■ darbais 
remia Lenkijos) fašistus, iš 
pastarųjų gaudami pinigų.

Kapitalistai ir Socialistai 
Apie Berlyno Skerdynes

Mūs dienraščio Špaltose 
jau keliais atvejais buvo ra
šyta apie Berlyno gatvėse 
skerdynes, kurias papildė 
razbaininkiški Vokietijos 
socialdemokratai, su miesto 
policijos viršininku budeliu 
Zoergiebel priešakyj. Aky
va, kaip į tai reaguoja dar
bininkų priešų spauda. New 
Yorko pintoįratijos orga
nas “Times” (už geg. mėn. 
7 d.) editorialiniame straip- 
Snyj sako:

“Kuomet socialistas Berlyno 
policijos viršininkai numalši
na komunistus sukilėlius savo 
skaudžia ranka ir socialistas 
Prūsijos vidaus reikalų minis- 
teris įsako panaikinti kovin
gas komunistų organizacijas, 
tai Vokietijoj pasikartojo po
karinė istorija. Socialistai 
buvo pilnoj kontrolėj krašto 
vyriausybes 1919 metais, kuo
met komunistų sukilimai pasi
reiškė visoj < .Vokietijoj. Tai 
buvo socialistas Apsaugos mi- 
nisteris -Noskė, kuriš; nesipur- 
tydamas atsuko kulkosvydžius 
ant žmonių, kurie nelabai se
nai buvo broliai-socialistai.”

esame sakę ir nurodę, bet 
kurios nemato fašistai ir 
netgi tie patys jų uodegos 
socialistai; Del to kiekvie
nas ir kiekviena ‘ privalome 
budriau susirūpinti rėmimu 
Komiteto šelpimui Lietuvos 
Baduolių, jei mums ištikro 
rūpi pagelbėti Lietuvos ba- 
duoliams, ir saugotis duoti 
centą į tuos komitetus, ku
riuos garsina fašistai; ku
riuos sutvėrė didžiausi bied
nuomenės neprieteliai —- 
Smetonienė, kunigas Miro
nas ir keli ^.liaudininkai 
dvarponiai.

. r . R, .Mizara,
K.Š.L.B. ’ sekretorius.

prielankiau. Bet jis pripa
žįsta, kad, kaip 1919 metais, 
taip ir šiandien, tais žudy
tojais buvo ne atvira bur
žuazija, ale socialdemokra
tai, kurie skelbiasi esą dar
bininkų draugais.

Visai kitaip nu riečia 
^oergiebelio pasekėjai — 
socialistai. Neinant toliau, 
pakanka priminti Chicagos 
politiniai nusįšmugęliavusį 
“Naujienų” satyrą. Tas 
žmogus taipgi parašė straip
snį apie Berlyno kruvinas 
darbininkų skerdynes ir ja
me visą kaltę už jas meta 
ne ant socialistų, bet ant 
komunistų sekančiu tonu:

“Berlyne desperatiški Mas
kvos pasekėjai užpuolė polici
ją ir iššaukė ginkluotą susirė
mimą, kurio rezultate 15 (Ne 
15, bet 27) žmonių tapo už
mušta ir daugybe sužeista.”
“Socialistas” Grigaitis, va

dinasi, ’ kankiniais pastato 
ne darbininkus, su komuni
stais priešakyje, o Berlyno 
policiją, ginkluotą policiją, 
kurios buvo paruošta Pir
majai Dienai Gegužės net 
15,000 vyrų.
niekšipgesnį ir bjauresnį 
pareiškimą? Verta dar pri
minti, jog Chicagos satyras 
nė žodeliu neprisimena apie 
tai, kad policijos viršininkas 
yra socialdemokratas Zoer
giebel ir kad po jo komanda

Šitokios teorijos minėtu 
klausimu dar nebuvo pareiš
kęs -nė vienas, netgi kapita
listų laikraštis. Visi sutin
ka, kad policija (socialde
mokratai) užpuolė demon
strantus (vadovybėj komu
nistų), o ne pastarieji poli
ciją. Demonstrantai suruo
šė taikią demonstraciją — 
paprastą maršavimą gatvė
se ir tik jiems bemaršuo- 
jant užpuolė socialdemokra
tai budeliai, su Zoergiebel 
priešakyje. Akyvaizdoje to, 
su bent kokia sąžine ir do
ra atsiskyręs Grigaitis 
taip zaunija!

Gegužės 1 d. čia vietos dar
bininkiškos organizacijos bu
vo surengę demonstraciją pa
minėjimui darbininkų šventės 
Pirmos Gegužės. Demonstra
cijoj dalyvavo apie ?,500 dar
bininkų. Kiek lietuvių daly
vavo toje demonstracijoje, ne
galima pasakyti, nes visi buvo 
susimaišę su kitų tautų darbi
ninkais. • Nors A. L. D. L. D. 
217 kuopa buvo, nutarus sky
rium susirinkti, bet tas neį
vyko. t. Būtų demonstracijoj 
daugiau dalyvavę, bet oras bu
vo prastas ir šaltas, todėl ma
žai ir dalyvavo. Antras daly
kas, tai vien*a didžiausių uni
jų ir n'eprigu Įminga darbinin
kų partija neprisidėjo prie tos 
parodos. Mat, čia panodą ren
gė komunistai, tai tos unijos 
ir partijos vadams nepatinka 
ir todėl jie visokiais /būdais 
stengiasi savo narius kvailinti, 
kad neprisidėtų prie komunis
tų partijos parengimų.

Prakalbas sakė vien tik 
glų kalba. Nors buvo ir 
siškai mokančių kalbėti, o
siškos publikos irgi nemažai 
dalyvavo, bet nekalbėjo, nes 
valdžia dabar jau draudžia 
kitomis kalbomis kalbėti, lei
džia tik anglų kalba.

Demonstrantai turėjo iška
bas su įvairiais darbininkiš
kais obalsiais. Abelnai paė
mus, tai neblogas buvo apvaik- 
ščiojimas ir kapitalistinė spau- 

tar labai daug rašė.
Vietinis.

Komunistai nemėto bombųjčios sūnus ir duktė; bet šie 
į atskirus reakcinius valdiniu-1 du ^pastarieji buvo vaisiai pir
kus, negalabija jų pavieniui.

Tai taktika karštakošių “so- 
cialistų-revoliucionierių,” anar
chistų, na, ir provokatorių.

Kas yra tiedu vyrai,, kurie 
sviedė bombas į Lietuvos fa
šistų ministerių galvą Volde
marą, ir kiti du, kurie iš re
volverių į jį pyškino, dar nie
ko nežinoma.

Kartais budeliški valdonai 
susiplanuoja panašius “pasikė
sinimus,”'nuo kurių jie patys 
tiesioginiai nenukenčia. Itali
jos fašistinis caras Mussolini, 
pavyzdžiui, *yra* sudaręs jau 
kelis tokius neva “pasikėsini
mus ant jo gyvybės,” ir kas 
kartą “stebuklingai” išliko gy
vas ir sveikas, kaip ridikas; 
bet jo sargų ir palydovų yra 
kritę per 'tuos Užpuolimus.

Po kiekvienai tokiai š|ukai, 
tačiaus fašistai, metasi 
smarkintas' ablavas priėš la
biau susipratusius darbinin
kus; iki pat plaučių išsižioda
mi rėkia, kad “raudonieji” už
simoję nudėt “tautos vadus.”

Nebūtų dyvai, jeigu ir Vol
demaro valdžia būtų suruošus 
panašią provokaciją, kad gaut 
naują priekabę prieš “raudo
nuosius.”

Nei viena bombų skeveldra, 
nei vienas iš skaitlingų revol
verio šūvių nekliudė nei Vol
demaro nei jo pačios. Tiesa, 
nukirstas liko jo sargas kapi
tonas Gudinas ir sužeistas pa-

Imojb Voldemarienės vyro ir 
^gal būt nelabai malonūs Vol
demarui “gyvieji paminklai...”

Jeigu tai ir yra kruvinajam 
Voldemarui “apgailėtinos as
meninės aukos,” tačiaus jos 
jam apsimoka. Išnaudodama 
tą pasikėsinimą, Lietuvos fa- 
šistija leidžiasi į dar pageles
nę medžioklę prieš komunis
tus ir bile vieną gyventoją, 
kuris neatsako “amen” į Vol- 
demaro-Smetonos “ant amžių 
amžinųjų.’’ Pašoko nauji areš
tai. Fašistiniai kraujašuniai 
tik zuja, tik šniukštinėja po 
visas palėpes, užkampius, miš- . 
kus, sodžius, kalnus ir dau
bas, bejieškodami “maištinin
kų.”

Kuomet šalyj ūkis iki pas
kutinio laipsnio nušpicuotas, 
kuomet minių badas ir juodas 
skurdas stumia jas į įnirtimą 
prieš kriminalę fašistų val
džios šaiką,—tokiame atsitiki
me valdonams kaip tik ir su
teikia minėtas pasikėsinimas 
auksinę priekabę pradėt nau
jus teroro ir priespaudos žy
gius.

Bet kokias žandariškas.gud
rybes benaudotų fašistiniai ti
ronai, neišraus jie komunisti- 
niai-revoliucinio judėjimo iš 
Lietuvos žemės; o tai masinis 
judėjimas, kuris neužsiima pa
vieniais pasikėsinimais ant 
valdininkų, bet kasa duobę vi
sam fašistiniam 'buržuazijos 
režimui.

pyragaičiais 
muose politinius kalinius, 
baudžiamus proletariato ko
votojus ir. .paprastus žmo
nes iš darbininkų klasės. 
Jiems numeta supuvusių, su 
akmenėliais maišytų pupų, 
su žvyrais keptos duonos, 
ašakotos, burną draskan
čios, dantis laužančios ir 
supelėjusios; vietoj sriubos, 
jie gauna kokių tai dvokian
čių, dumblinų pamazgų. 
Juos stato prie katorginių, 
gyslas ištampančių, kaulus 
laužančių darbų. Juos nak
timis ėda gyvi ai-parazi tai 
ir troškina nešvarus, prirū-

ba Failo ir kitų Washingto- 
no ministerių.

Kelis metus teisdariai ne
va gaudę: Sinclairį ir vis 
“negalėję” sugaut.

Dabar, galų gale, tas vals
tybinio šmugelio tigras jau 
patupdytas į klėtką, į vieną 
smagų Washingtono kalėji
mą. Neilgai betgi jAm skir
ta būti kaliniu, tiktai 90 die
nu.

Buvo pasigavęs šimtus mi- 
lionų dolerių vertės šalies 
žibalo, — ir gavo tiktai tris 
mėnesius už grotų.

Bet ir tai jis dar nėra 
baudžiamas už tą milžiniš-i 
ką vagystę. Jis kalėjiman - 
padėtas tik už tai, kad “pa
niekino” senato tyrinėjamą
ją komisiją. Kada komisi
ja užklausė tūlų dalykų 
apie žibalo šmugelį, ponas 
Sinclairis atsakė: tai man 
žinot, o ne jums, Ir į sena
torius pažiūrėjo taip, kaip į 
purvą iš po savo milionie- 
riškų čeverykų.

Jei nebūtų įžeidęs senato-j 
rių unoro, veikiausia nebū-i 
tų gavęs nei 
kalėjimas atrodo iš vidaus. 
Juk Doheney, kitas šalies 
žibalo vagis, išėjo iš bėdos 
su “garbe.”

Bet milionieriui piktada
riui ne vargas ir kalėjime. 
Jam duota darbas vaistinin
ko padėjėjo. Tos įstaigos!__ 
viršininkai jį ponu vadina, pragerti? 
Po Sinclairio kameros lan- ]atos geriu ir niekad proto ne-

Taip, kapitalistinėj tvar
koj net kalėjimas virsta 
viešbučiu turčiui kriminali
stui, o vargšų kilmės žmo
gui, ypač sąmoningam pro
letarui, jis reiškia pačias 
pragaro žiotis.

O vis dėlto randasi tauti
ninkų ir kitų buržujinių la- 
kudrelių, kurie klega, būk 
Amerikoj klasių nėra, būk 
čia viešpatauja visų žmonių

gaiš “žydi gėlės ir žaliuoja 
plati pieva,” rašo New Yor
ko Sun; langai aptaisyti 
gražiomis firankomis. Pus
ryčiams “ham an eggs,” py
ragaičiai ir gera kava, ir tt.

Visai kitaip buržuazinė 
teisdarystė baudžia “apa
čios žmones,” skurdžius, 
darbininkus. Kada vienas 
bedarbis Brooklyne pasiėmė Lnes gali žmogų praryti, 
nuo svetimo slenksčio bon-l —Nebijok; tamsta, žydai 
ką pieno savo badaujan- kiaulienos nevalgo,—atsakė 
tiems kūdikiams, tai jį nu- mergina, 
teisė pustrečių iki 5 metų 
kalėjimo. Kitas bedarbis 
Indianos valstijoj nasmerk- 
taš 25 metams kalėjimo už 
pasiėmimą lašinių kąsnio iš 
farmerio. Pilni dienraščiai

Pas ‘Veterinoriy
—Ar tamsta gydai gyvu

lius ?
—Taip. O ka$ tamstai- 

skauda ?
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^UŽINE IR AREŠTAI
BETHLEHEM. PA.

Gegužės 4 d. J. V. Komu
nistų Partijos vienetas buvo 
surengęs vakarą su programa 
apvaikščiojimui gegužinės, sve
tainėje 1163 Mechanic St. 8 
vai. vakare jau publikos buvo 
veik pilna svetainė. Besiren
giant prie pradėjimo progra
mos ir lūkuriuojant principia- 
lip kalbėtojaus iš Philadelphi- 
joFdrg. Murdocko, staiga du-! 
rys atsiveria ir su didžiausiu 
triukšmu įsiveržia būrys vie
šos ir slaptos policijos ir tuo- 
jaus apsupa visą publiką, 3 ka
zokai atsistoja prie durų, kad 
niekas neišeitų, o kiti narstei 
po visus kampus ir ant antrų 
lubų kambariuose susirinki
mams. Viename iš kambarių, 
kaip vėliaus paaiškėjo, buvo 
laikomas susirinkimas ukrainų 
pašekpinės draugystės vietinės 
kuopos, kurie 'nieko bendro 
neturėjo su šiuo parengimu., 
Bet^'policija, radus susirinki-! 
mą, tai be jokių ceremonijų 
visus areštavo ir kitus, kurie i 
tik nebuvo viešojoj svetainėj. Į
Išlaužė knygyną ir daug 'lite
ratūros konfiskavo, paliko tik 
tuščias sienas. Apsidirbę maž 
daug su susirinkimu, leidosi 
žemyn. Viešojoj svetainėj nu
draskė nuo sienų visus atsišau
kimus, apgarsinimus, Partijos 
obalsius, Markso ir Lenino pa
veikslus nukabino ir viską krū- 

HKn^Judėję pasiėmė. Kuomet 
jau nebeliko nieko draskyti, 
tai policijos viršyla paliepė 
publikai (kuri nerimavo, bet 
neįpuolė j paniką, tik vaikai 
buvo ^nugąsdinti) išsiskirstyti 
ir daugiau nebeateiti. Aplei
džiant svetainę, publika svai
dė paniekos žodžiais policijos 
adresu už tokį žvėriškumą. 
Oro pusėj tuoj tarpu jau buvo 
didžiulė minia žiopsotojų, iš 
kurių buvo girdėtis pasipikti
nimas policija.

Kaip tik publika spėjo ap
leisti svetainę, tuojaus vedė 
suareštuotuosius, viso apie 15 
ypatų, tarpe kurių drg. Brown, 
nesenai pribuvęs iš Philadel- 
phi#>s, ir drg. Murdock, kuris 
tik ulTvo atvykęs pasakyti pra
kalbą, tapo areštuotas ant 
gatvės ir tik už tai, kad jis 
paklausė policisto, “kas čia 
dedasi, kas per trubelis?”

Nugabeno i policijos stotį, 
ten nustatyta kaucija $2,500 
kiekvienam; tardymas paskir
ta ant utarninko, gegužės 7 
d.

Ant rytojaus vietos kapita
listinis dienraštis plačiai ap
rašė apie šį užpuolimą, kad 
visko rasta, kad programa bu
vus full swing” ir kad lai
ku policija padarė puolimą ir 
kitokių nonsensų pažymėta. 
Reiškia, Schwabo karalystė 
tapo “išgelbėta” nuo raudo
nųjų.

Tas parodo, kad buržuazi
ja puola ant darbininkų visu 
frontu, bet nusivils, komunis
tinis veikimas nėra išnaikina
mas taip, kaip neišnaikinama 
darbininkų klasė.

V. Sienius.

Rezoliucija Lietuvos Baduolių 
Šelpimo Klausimu’ -----

Kadangi Lietuvoje siaučia 
didelis badas, labiausia palie
čia Lietuvos biednuomenę, dar
bininkus ir valstiečius, ir Lie
tuvos biednuomenė šaukiasi 
pagelbos svetur;

Kadangi S. L. A. V Apskri
tys savo suvažiavime gavo pa
kvietimą nuo Didžiojo New 
Yorkji Darbininkų Organizaci
jų Sup ysi o komiteto, kad pri
siųstų savo atstovą į New Yor- 
ko ir New Jersey apielinkės 
organizacijų konferenciją, ku
ri bus gegužės 19 d., 1929 
metais, Brooklyn, N. Y.,—tai 
V apskričio suvažiavimas, ap
svarstęs nuodugniai, priėjo
prie išvedimo, kad siuntimas
atstovo, kaipo apskričiui, nė
ra parankus tokiame dienos 
klausime, kuomet apskričio su
važiavimai įvyksta po šešių 
mėnesių.

JTodel S. L. A. V Apskritys 
•♦^^iavime, kuris įvyko ba- 

t landžio 28 d., 1929 metais, 
Linden, N. J., ragina visas S. 
L. A. kuopas, V Apskričio ri-

s
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Pastaba Gera, Bet. . .
“Laisvės” num. 96, mano 

rašinėlyj po antrašte “Viešas! 
Pareiškimas,” kur mano išsi
reikšta, kad Internacionalas 
piknikuose, kur taures žvan
ga, ne vieta dainuoti, redak
cija padėjo pastabą: “Bet ar) 
no geriau prašalinti tas tau-! 
ros?” Pastaba vietoj, bet. . . l

Ar draugas, pastabos rašė- 
jas, mano, kad Internacionalo 
aidas išvaikys iš mūsų krūmų 
“būtlegerius,” kurie bizniavo- 
ja mūsų piknikuose ir “spor
tai,” išgirdę Internacionalą, 
išmėtys iš savo kišenių pantu- 
kes ?

Jeigu draugas pastabos ra- 
šėjas yra tikras, kad Interna
cionalas prašalins “mūnšainą” 
iš piknikų, nieko neturiu prieš 
jo dainavimą.

Bet dainuoti “Pakilkit, ver-

kas kitas. Na, ir del to, kad .koncertą, kurį verta paminėti, 
keletas yra girtų, nedainuoti [Pirmiausiai sudainavo dvi dai- 
Internacionalą, būtų naivu irnas l l. Choras, po vadovys- 
perdaug davatkiška. Girtųjų ^rg. J. Savicko. Antras, 
atsiranda ir “svarbiuose pa-,ukrainų darbininkų choras ir 
rengimuose,” kuriuos drg. S. Ungarų vyrų choras. Be cho- 
V. mini. Tokių nelaimingųjų ru> dalyvavo sekami duetai ir 
gali atsirast visur ir visada, ’solistai: N. Savickiūtė, kontr- 
bet Internacionalas ne jiems :aito, su m. Sagevičiuku, bari- 
dainuojamas. Štai kodėl nega-iįonu> akompanuojant V. Babi- 
lima pravesti ta mintis, jog pinkui. Ukrainietis Berezovski, 
mūs piknikuose arba koncer-; basas, turi stiprų balsą, sudai- 
tuose, į kuriuos mes sutraukia-į navo kelias dainas. Aldona 
me kaip tik skaitlingiausias < Deiviūtė, soprano, labai gra- 
mases darbininkų, neturi būti ^jaj sudainavo dvi daineles.
dainuojamas pasaulio proleta- Pečiulienė su Nele Savickiū- 
riato kovos himnas—Interna- +e taipgi vykusiai 
cionalas. Jis turėtų būti dai-Įc]ueta> r" • • ’ ’
nuo j amas visur, kur tik ran- Į koncertą 
dasi išnaudojamųjų ir kur tik; 
leidžia aplinkybės.

LOS ANGELES, CALIF,
Šaunus Koncertas

Balandžio 28 d., vakare, L.
Laisvės Choras davė šaunu

i sudainavo 
Taipgi labai gražino 

į ungarų trio—piano, 
kanklės ir dainininkė. Dar ke
letas buvo piano solų, bet ne
atmenu vardų. Koncertą už
baigė L. L. Choras, sudainuo
damas tris daineles. Tai visi 
dalyviai atliko labai gerai ir 
publika, kuri buvo skaitlingai 
atsilankius, labai pasitenkino. 
Tai ačiū L. L. Chorui ir jo 
mokytojui Savickui bei komi-

<f>

sijai, kuri taip daug pasidar
bavo surengime to šaunaus 
koncerto. Vienas dalykas yra 
malonus, tai iš mūsų jaunuo
lių, kaip Nelės, Birutes, Aldo
no, Vincento, Adolfo ir Alfon
so, kurie uoliai dalyvauja dai
lės srityje.

Dar pamiršau, kad labai ge
rai sudainavo oktetas porą 
dainelių. Dabar visi turi at
eiti į teatrą, kuris bus 19 d. 
gegužės, S. Park Auditoriume. 
Bus sulošta “Dvi Seserys.” Ne
pamirškite ! Proletaras.

BrooRIp LABOR LYGEI!
OARBI^’NKV ĮSTAIGA.

ealės del Balių, Koncertų, buvr 
Skietų. Vestuvių, ŠusirinKimų Ir 
iPuIku» steičiuH su naujaisiais 
tronibe Keturias bolių alleya.

KAINOS PRIEINAMOS

—959 Willoughby

SKAITYKIT “LAISVĘ”

. ............... . .......
LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Šaukitės 
pas;

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

SI3 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Te!., 8o. Boston 0804 W.

Tel., Greenpoint 5765

lietuviška Akušerė

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

stebuklingų žplių 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 j vairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės'yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū

mine, reumatizmo, plaukų slinkimd^ 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

Uigii. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

jga 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

gai pažemintieji, pasaulis al
kanų žmonių” ten, kur taurės 
žvanga, girti žmonės strapai- 
lioja nei tik užgimęs ėriukas, 

j tai nė dauginus, nė mažiaus, 
’'kaip išjuokimas darbininkų 
[himno, kam aš ir esu griežtai 
priešingas.

Prie tokių aplinkybių dai
nuoti Internacionalą, išeina 

i akurat taip, kaip man vienu 
■kartu pasitaikė matyti lošiant! 
■ dialogą “Kaliniai.” Dialogas 
: perstato katorgos kalėjimą ir 
jame susitinka du broliai re- 

! voliucionieriai kalinio rūbuose 
ir geležiniais pančiais ant ran
ku. Susitikimas broliu kator-įI ...

igoj, su geležiniais pančiais ant 
i rankų ir kojų, gan tragiškas.

Tačiaus dialogo lošėjai išė- 
;jo ant scenos su sportiškais 
■siūtais, prosavotais kalnieriais, 
kaklaraiščiuose žėri auksinės 
spilkutės, o magaryčioms, prie 
atlapų prisisegę po raudoną 
jurginą.

Į ką tai panašu? Tai išjuo
kimas ir autoriaus minties ir 
pasityčiojimas iš kaliniu. Ly
ginai taip jaučiasi ir Interna
cionalas uiūsų piknikuose ar 
parėse ir jis neturi būt ten 
valkiojamas, draugai.

Senas Vincas.
RED. PĄSTABA.—Drg. Se

nas Vincas nori pravesti kažin 
kokią taisyklę, kurios pritaiky
ti nieku būdu nebūtų galima 
prie esamųjų sąlygų. Jis sa
vo rašinyj (“L.” num. 96) 
pareiškė:

“Kas link Internacionalo 
dainavimo piknikuose ar šiaip 
parengimuose, aš esu griežtai 
priešingas, nes ne Internacio
nalo ten vieta. Internaciona
las, kaipo darbininkų himnas, 
neturi būt valkiojamas po vi
sas pakampes. Internaciona
lo vieta tik svarbiuose paren
gimuose, apvaikščiojimuose, 
demonstracijose ir kitose žy
miose sueigose, o ne piknikuo-i 
se ar parėse, kur ‘mūnšaino’ 
taurės žvanga.”

Prie to redakcija pridėjo 
pastabą: “Bet ar negeriau: 
prašalint tas taures?” Ir del' 
jos drg. Senas Vincas duoda 
mums “pamokslą.”

Pastabos rašėjas nebuvo tik
ras, kad tuč tuojau padaina
vus Internacionalą gali būti 
pašalintas iš pikniko “mūnšai- 
nas.” Taip protauti būtų ne
išmintinga. Bet pastabos ra
šėjas mano, kad šiandien mes 
negalime, einant Seno Vinco 
patarimais, parinkti vietą dai
navimui Internacionalo tik 
tokią, kur nebūtu “mūnšaino.” 
Jo visur yra. Gerai žinome, 

[kad mūsų skaitlinguose pikni- 
[kuose, kur dažnai dalyvauja 
po kelis tūkstančius darbinin
kų—darbininkų įvairių pažiū
rų—toli gražu ne visi jie esti 
girti. Tokių gali būti desėt-

bose esančias, šelpti visais ga
limais būdais Lietuvos -bied- 
nuomenę. Siųsti atstovus į min. 
konferenciją ir šelpti finansi
niai, renkant aukas pinigais ir 
drabužiais.

Neduokime pražūti Lietuvos 
biednuomenei. t

Pirm. P. Sakatauskas, 
Sek r. J. Čerkauskas.
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Draugui! “Laisvės” Ekskursija į Darbininkų Šąli—Sovietu Są
jungą jau išvažiuoja

5 dieną Birželio, 1929
Laivu Berengaria j Helsingfors

Atgal bus galima grįžti per Klaipėdą. Tat kurie iš 
ekskursantų norės sustoti Lietuvoje, bus paranku
Bus pilnai apmokėta trečios klasės kelionė laivu, pirmos 

klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukiniais ir automobiliais 
Sovietą Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimai per 10 
dieną.
Taipgi bus padengtos vizos tą salią, per kurias reikės keliauti.

Pirma skelbėme, kad kelionės kainos iš New Yorko į Maskvą $303. Gi 
dabar sutvarkėme, kad galima nuvežti, duoti 10 dienų pragyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir aprodyti teatrus, muzėjus, svarbesnius industrijų centrus 
visuomenines įstaigas Maskvoje ir Leningrade ir atgal parvežti už $385.
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38 Dienų Ekskursija, 10 Dienų Sovietų Rusijoje

už $385.00
Ar negana pigu taip svarbi misija?

Norintieji sustoti Lietuvoje, turėsite patys apsimokėti kelionės kaštus iš M 
kvos į Kauną ir savo I 
kelionė į Ameriką bus apmokėta, 
nų maršrutą Sovietų Sąjungoje.

Lietuvoje galėsite būti, kiek jums patiks. Už vizą iš Sovietų Sąjungos j Lie
tuvą Amerikos piliečiams $10 ant metų. Nepiliečiams $10 už vieną mėnesį, $15 už 
du mėnesiu, $20 už tris mėnesius ir $30 už šešis mėnesius.

Jei kuriem 10 dienų pertrumpa Sovietų Rusijoje, galite 
gauti ant 23 dienų už $535.00

SU NUVAŽIAVIMU IR PARVAŽIAVIMU UŽIMS 51 DIENĄ
Per tas 23 dienas būsite pervežti per sekančius miestus: Maskvą, Char

kovą, Leningradą, Kijevą, Sevastopolį, Jaltą, Qdesą, iki Lenkijos rubežiaus. 
Čia jums bus išrodyta viskas, ką jūs norėsite matyti ir. tuomi būsite labai 
užinteresuoti.

iš
kastais turėsite atvažiuoti į Klaipėdą prie laivo. Iš Klaipėdos 
5 apmokėta. Į Lietuvą galėsite važiuoti tik pervažiavę 10 die-

“Laisvės” Ekskursijų Visu Keliu Tvarkys
WORLD TOURISTS AGENTŪRA

175 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY
Vladas Aleksandras Baginskas

Prezidentas Bridgewater Darbininkų Kooperatyvės Draugijos. Jis važiuoja su 51 ekskursija ir visu 
keliu bus vertėju iš rusų j lietuvių kalbą.

rą, 
vių

Del sutrumpinimo laiko, galintieji rašyti anglų kalboje rašykit tiesiai į agentū- 
klausdami informacijų del važiavimo, ir pažymėkite, kad važiuojate su lietu- 
grupe. Kurie negalite rašyti angliškai, tai rašykite į “Laisvę” savo kalboje.
Ant laivo Berengaria, 5 d. Birželio važiuoja Rusų, Ukrainų ir Lietuvių gru- 
į Sovietų Sąjungą. Tat šiuo kartu važiuodami jausitės kaip Sovietų Sąjungoje,pčs

dar ant laivo būdami.

Tuojau reikalaukite prisiųsti blankų, kurias turėsite išpildyt.
t Reikalaudami blankų, pažymėkite piliečiai Jungtinių Valstijų ar ne. Jei ne 
piliečiai, pažymėkite, ar turite pirmas popieraš.. Atsiminkite, kad esantieji ne pi
liečiai, turėsite įrodyti vardą laivo, kuriuo atvažiavote ir įvažiavimo dieną. Kitaip 
negalėsite gauti leidimo išvažiuoti.

Taip pat pažymėkite, kokia ekskursiją pasiskiriate: 10 dienų ar 23 dienų So
vietų Rusijoje, ir ar norit sustoti Lietuvoj.

Nusiimkite 6 pasportinius paveikslus ir prisiųskite juos WORLD TOURIST 
AGENTŪRAI arba “LAISVEI,” reikalaudami priruošti visas.

3

“LAISVĖ” 46 Ten Eyck Street,, Brooklyn, N. Y.
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Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamčs Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZFNS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

110 East 1601 Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų.
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina
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LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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 rytų iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St^ N. Y.

FORNICIAI 
| PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
Į PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
I Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
jstatome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkėie.
Į Turime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
|me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

§
I

i i I i

Dabar gaunami iš 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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Puslapis Ketvirtas9 Ketvirtad., Gegužes 9, Į

CLEVELAND, OHIO
Trockiniams Nevyksta

Clevelando trockiniai suren
gė apvaikščiojimą 1 d. gegu
žės (žinoma, atskirai nuo Ko
munistų. Partijos). Jie dide
liuose plakatuose, anglų ir lie
tuvių kalba, garsino, kad ap
vaikščiojimą rengia bendrai I. 
W. W. unija, Clevelando Mili
tant Club ir A. D. A. D. Gar
sinta, kad prasidės 7:30, bet 
8 :30 dar buvo visos kėdės tuš
čios, tik aplinkui sustoję apie 
30 žmonių, daugumoj lietu

siai. Po kiek laiko prisirinko 
daugiau ir pradėjo sėstis į kė
dės. Viso galėjo būt apie šim
tas ir vis daugiausia lietuviai. ' 

Mat, įžanga nereikia mokė-! 
ti, tai eina del žingeidumo, ki-;

• taip sakant, trockinių pažiurę-1 
ti. I. W. W. gal būt nei vie-

[. .no nebuvo, kadangi nei kal
bėtojo jų nebuvo.

Apie 9 vai. pirmininkas ati
darė susirinkimų. Krasnickas 
su Mirtos Choru turėjo pasiro
dyti pirmiausia su Internacio
nalu, bet dar nebuvo atėjęs.

• Tuomet pirmininkas prašė, 
.kad kas nors iš publikos, ku
ris bile kiek gali, eitų vado-

• vauti ir visi dainuotų Interna-
. cionalą, bet visi sėdi, tyli, i 

Tuom laiku įeina ir Krasnic- i 
kas, kurį tuoj ir šaukia ant 
scenos. Jis sudainuoja Inter-i

nacionalą solo. Matomai, jo 
choras negali Internacionalą 
dainuoti. Po to sueina visas 
choras ir neva sudainuoja po
rą dainelių. Choras atrodo 
nemažas, bet dauguma tų dai
nininkų visai tyli, matomai, 
nebuvę nei ant vienų prakti
kų, o kurie rėkia, tai nejauku 

[darosi klausant. Su tokiu cho
ru eiti ant scenos, tai reikalin
ga turėt daugiau drąsos, negu 
supratimo. Po to kalba ang
lų kalba John Folley. Jis 
pirmiausia apgailestavo, kad 
Clevelande randasi dviejose 
vietose apvaikščiojimai ir to
dėl, kad esą išdavikų, bet tuoj 
nusuko, nukalbėjo, kad kapi
talistai visur savo šnipus siun
čia ir siundo baltus darbinin
kus prieš juodus ir tt. Pasa
kė, kad nesvarbu, kur priguli, 
kokioj grupėj, vis vien mes 
esame visi prie Trečio Inter
nacionalo ir visi jo įrankiai. 
Jo kalba tuščia, be faktų ir 
vietomis - gana klaidinga, net 
vaikiška. Tai ne kalbėtojas, 
bet pamokslininkas, sektantas.

Pagaliaus, turėjo kalbėti 
Užkuraitis lietuviškai, bet jie 
žino, kad jo kalbą niekas ne
myli, tai prašė Armoną ir tasI 
kalbėjo, bet gana prastai, kaip 
ir bijodamas. Po to kalbėjo, 
J. Braton. Tas pirmiausia pa-, 
sisakė, kad jis nėra tokis, kaip 
jį piešia, jis nebuvo kontr-| 
revoliucionierium ir nebus. Jo

1
kalba buvo kiek geresnė, gi
lesnė, bet; negalima skaityti 
geru kalbėtoju. Tuomi ir pa
sibaigė tas liūdnas, be pasek
mių, apvaikščiojimas. Nors 
aišku, kaip diena, kad čia ren
gė ne kokie kliubai ir I. W. 
W., bet tik Trockio šalininkai. 
Trockistai žiūrėjo, kiek turės 
pasekėjų. Ir stebėtina, kad 
nei vienas nei žodžio neprasi
tarė apie Trockį. Reiškia, pa
sekėjai bijo savo vadą minė
ti. Kas bus toliau, jeigu iš 
pradžių taip nevyksta ?

Augustas.

JOHNSTON CITY, ILL
Darbai mūsų kolonijoje vi

sai sumažėjo: Yra trys dide
lės mainos, bet visos trys už
darytos ir nežinia, kada pra
dės dirbt. Darbininkai, ypač 
lietuviai, išvažinėjo kitur dar
bų jieškot, per- tai Johnston 
City visas veikimas apsistojo.

Nors pas mus yra kelios 
draugijos, bet iš tų vieną su
minėsiu, tai Draugiją D. L. K. 
Keistučio, nes turto pinigiškai 
turi daugiau, kaip $1,200 ir 
nariais skaitlingiausia, turi * 
nuosavą svetainę ir nuosavas 
kapines. Vasario 8 d. tapo 
laikytas minėtos draugijos su
sirinkimas. Naujuose sumany
muose tapo pakeltas klausi
mas, kad paaukot kiek nors iš

draugijos iždo delei nukentė
jusios “Vilnies” redakcijos ofi
so laike gaisro.

Nors susirinkime buvo di
džiuma, taip sakant, susipra
tusių darbininkų, bet įnešimą 
nei vienas neparėmė ii’ taip 
įnešimas nupuolė. Gėda, kad 
mes tik tiek turime užuojautos 
del nukentėjusio mūsų dien
raščio.

Gegužės 1 d., apie 3 vai. po 
pietų, iškilo didelė audra su 
vėju, lietum ir ledais. Ledai 
krito didumo, kaip balandžio! 

[kiaušiniai. Pridarė daug nuo
stolių, apkapojo medžiams ša
kas ir į lapus, daržoves visas 
sunaikino, keletą langų stiklų 
išmušė. Po audrai taip atša
lo, kad per visą naktį ledai 
nesutirpo ir dabar taip d ik či ai 
šalta, kad stubose reikia pe- 

kūrinti.
Senas Mainierys.

ganizuoti ir darbdavių neap
sakomai t išnaudojami. Kiti 
kalbėtojai taipgi nurodinėjo 
darbininkų padėtį ir kvietė vi
sus vietos darbininkus būti 
prisirengusius stoti į kovą, nes 
čia greitu laiku pradės orga
nizuoti darbininkus į uniją.

Turiu pasakyti, kad čia tik 
pirmu kartu įvyko tokios dide
lės prakalbos į apvaikščiojant 
gegužinę. Prakalbose buvo 
slaptosios policijos ir kazokų, 
bet

Gegužės antrą dieną čia ka
talikai buvo surengę koncertą. 
Vienas katalikas ve kaip iš
sireiškė: “Kaip tie velniai bol
ševikai ką nors surengia, tai 
visuomet būna pilna svetainė 
žmonių, o kaip tik mes ką nors 
surengiame, tai visuomet tuš
čia.” Tokiu pasakymu jis pa
rodo, kokios buvo pasekmės jų 
surengto koncerto.

čius

CHESTER, PA,
Gegužės 2 d. įvyko A. L. D.

neišdrįso prakalbas ardyti.
Darbininkas.

D. 30 kuopos susirinkimas, I benas.

BALTIMORE, MD
bib-Gegužės 4 ir 5 d. įvyko 

lijos studentų konferencija. 
Buvo surengę parodą 4 d. ge
gužės. Spauda per kelias die
nas bubnijo, kad tai bus viena 
didžiausių parodų, bus dau
giausia benų. Bet kuomet su
rengė parodą, tai vargiai ir, 
pusė dalyvavo, kiek spauda 
pranašavo, kad dalyvaus. Bu-! 
vo ir benų, kurių -vyriausią vie-Į 
tą užėmė salaveišių armijos

Kaip tik tapo išleistas nau
jas įstatymas baudimui ,'mūn- 
šainierių, tuojaus daugelis lie
tuvių uždarė savo k arei am as. 
Mat, bijo, kad nereikėtų atsi
tūpti ant penkerių metų.

Lietuviškas Skaptukas.

‘GERAI PATAIK^t<
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa,1^ 
užlaikytojas Restorano po num. 9M | 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai mfĮl, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau paši- > 
ima ant syk. VISI supratlyvi vytF/’ 
myli juos rūkyt, nes geriausia ff 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūr 
AROMATIŠKAI kvepį.” /

M. J. J.
187 Oak Street 
Lawrence, Mas*., 
j savo krautufe 
kas mžnesis po 
kelioliką šimtai

I NELAIMINGA... K. JOBARTAS
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kuriame narių buvo mažai. 
Bet susirinkimas įvyko ir dar
bas buvo varomas pirmyn. Iš
rinkta komisija, kuri rinks au
kas Lietuvos badaujantiems 
žmonėms. Išrinktoji komisija 
vakarais vaikštinės po stubas 
ir rinks aukas. Todėl kiekvie
no lietuvio pareiga ,sušelpti 
Lietuvos baduolius.

Gegužės 1 d. apvaikščiojo Įleistų paroduoti, negali 
darbininkai savo šventę. Ap- 1 .................
vaikščiojimas įvyko lietuvių 
svetainėj. Susirinko įvairių 
tautų darbininkų, buvo ir 
juodveidžių. Kalbėtojų buvo 
trys. Be n Thomas nurodė, 
kad darbininkų padėtis, ypa-

Čia randasi ir lietuvių bibli- 
jistų, bet neteko patirti, ar jie 
dalyvavo toje parodoje, ar ne.

Kada darbininkiškos organi
zacijos nori surengti kokias 
nors parodas, tai miesto ponai 
neleidžia, pasakoja, kad jiems 
visą judėjimą sustabdo, biznį 
gadina. Apie tai, kad pirmą, 
dieną gegužės darbininkams', 

i būti 
nei kalbos. Bet kaip biblijos 
studentams, tai viskas galima.'

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duiuli, Galvos skau* 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo 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 aptickorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. 8, A.

(Tąsa) šniokštė. Varlių kurkimas pelkėse nesi- 
i liovė.

Atsimušė į ausis garsas ,iš girios, per- 
lūžusio plono medžio ir vėl ramuma. Vė- 

i liau pradėjo prunkšti arklys, kuriam ant 
[kojų žvangėjo geležiniai pančiai.

Kaž kas ūmai antkrantėj žolėse sušla-

“O ko čia reikia bijoti?”
“Juk čia, sako, vaidinasi...”
“Kas?”
“Piktos dvasios ir mirusieji nenatura-

le mirčia...” ,
“Dar nieko tokio panašaus nemačiau.” niėjo, kad net krūptelėjau vietoj iš baimės.
Ji, sėdėdama netoli manęs ant tilto ga- Žiūriu—lipa į krantą didelis juodmargis 

lo, tylėjo valandėlę, pirštais drūčiai brauk- šuva, priklausantis kurtų veislei, o kadan- 
dama per savo plaukus ant galvos. Atsi- gi t°s veislės šunys,sakoma, žmogui nieko
grįžus į mane, lyg verkiančiu balsu, tarė:

“Bet gali pamatyti ir nusigąsti... 
Taip ir taip, sako, vaidinasi ne tik pas tą 
perkūnijos suplėšytą akmenį, bet ir po šiuo 
tiltu, nes po jo nesenai prigėrė jaunas vai
kinas, ^kurį aš... aš... labai... aš... my
lėjau... Aš... Nelaiminga... Aš... ”

Vėl užviešpatavo ramiausia tyla, kad 
net girdėjosi upės pakraščiuose meldų šla
mėjimas, ar mažų žuvyčių supliauškėji- 
mai.

“Jis mane mylėjo... Tikrai, širdingai 
mylėjo... Jis... jis... o aš... Teodorė- 
li... Tu buvai man, neturinčiai nei moti
nos nei tėvo, užtarėjas... Juk aš esu bied- 
na tarnaitė, visų niekinama ir skriaudžia
ma... o tu mane visuomet užtardavai... 
Brangus tu buvai mano vargingam gyve
nime ... Taip, Teodorius žuvo..

Iš antros gegužės į trečią, 
naktį, siautė didelė viesulą su 
lietum. Labai daug nuostolių 
padaryta ir septyni žmonės 

tingai vietos, yra nepakenčia-1 užmušti. Už miesto vieną stu-
ma. čia randasi didžiausia in-j bą (Sugriovė ir užmušė ketu- 
dustrija, bet darbininkai neor-irius žmones.

DETROIT, MICH.

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir ncdčlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. jx> pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32,* Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

John Naujokas Pat <‘r£’ 
kauskas, 214 Schuylkill Avenuei 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir fijti 
Brooklyne ir kituose miestuc* 
yra geri lietuviai ir ifimintir 
bininkai, pripažino, kad JOB 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų. V

Taip-pat progresyviškas .iRuviS, 
užlaikytojas general krautuves Ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys; 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Matfę 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi m$- 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pr<j- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook* 
lyne, bet ir kituose miestuose—visut 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių iSdirbystAs 
draugų cigarų viršminėtais vardai*, 
tik ‘pakeliant pirštu, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigaru gį* 
rantuojami. Cigarus pasiunčiftft» a^P 
pareikalavimo yisur J kitus miestu* 
biznieriams ir privatiJkiems žmpr 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
Sas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai t 
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.• >

blogo nedaro, tai aš jam; ir nesipriešinau. 
Tokius šunis laiko daugiausiai paukščių 
medžiotojai. Jis, prisiartinęs prie manęs, 
numetė negyvą laukinę antį palei savo pir
mutines kojas ir uostinėjo mano drabu
žius.

“Piemuo, ai’ pilosopas?!...” trenkė 
skardus balsas iš karklyno upės atkrantė
je. Aš pašokau į šalį ir žiūriu, bet prie
tamsyje nieko negalėjo įmatyti, kas jis bu
vo per vienas. Vėl klausė:

“Nesuprantu ir negaliu sau išsiaiškin
ti, kas tu esi ir ko čia tamsoj trankaisi, o 
gal, po paibeliais, nori man nubaidyti at
plaukiančias vandeniu antis?...”

“Vyriausis,” ryžausi jo klausti, “Kur- 
tavėnų grafo perdėtinis ant eigulių, ar ko
kis durnius?”

Po mažos pauzos, sušlamėjo karkly- 
. ir . vis nas> iš kurio pasigirdo da skardesnis bal-i 
su lau-L™.

KONCERTAS IR BALETAS
UŽBAIGIMUI ŽIEMOS SEZONO 

Rengia Aido Choras 
*■

■■■■■■ "■■■ ■ '-•=#

PLATINKITE “LAISVĘ?

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. V.
Grove St.

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

‘ K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriy Jūs PageidavotMENDELO

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti Šiame mėnesyj 2 lo

tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j 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

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

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

per savo neatsargumą. Jis, mat, su jau-!sas:
nais arkliais, dar neįpratusiais 'važinėji-- ’ “Pasiaiškinti tau?... Ne!...”
me, nuvažiuos į malūną, bet... Teodore-į Nusitariau sau daugiau nebeargu men
tis... ” | tuoti su nematomu ir nepažįstamu balsu.'

Jau rengiausi palikti jąją vienų vieną. Einu, bet jis vėl:
“Klausyk, kur eini?. ..”
“Namo.”
“Tai, žinoma, eisi upės krantu ir nu-

per šį nelaimingą' baidysi man antis.”
” ’ v ’ v \ 1 “Tamsoje tamsta gali antį nušauti?...

Teodorėli/. aš i Stebėtinas šaulys!... ”
” į “Galiu aš... galiu, o tu, keverza, eik

namo per lankas... Eisi upės krantu—at-
- - 1 n

ant tilto vasarinio vakaro tyloj, kurioje, • 
protarpiais garsinosi save pelėdos giriose, i 
ar koks šunelis kaime. Ji vėl prabilo:

“Ot, štai, važiavai ;
tiltą... Jauni arkliai pasibaidė, šoko į šalį 
ir, žinoma, tiesiai upėn...
be tavęs!... Aš be tavęs!

Ji apsidairė aplinkui ir tarė: -
“Tu tokis jaunas, tu tokis jaunas, bet mins* savo visą amžių, supranti. .

J sėdi tokioj vietoje, kurioje nelaiminga, vi-i ką darysi, emu per lankas, bnsda- 
sų skriaudžiama, išjuokiama ir neapken-ima? per didelę žolę, kun jau buvo apsibe-

S . v» 7 u i® v* * viioi cmlto Ymcn kvnma oraidTinftaciama, galėtų čia rasti sau amžiną ramy
bę... Teodorėli... Aš be tavęs... aš...”

Jinai tyliai pradėjo verkti, galvą nu
lenkus sau ant krūtinės; pasidarė nejau
ku, nyku ir liūdna. Tiltas, ant kuriu pir
miau ramiai sau sėdėjau ir ilsėjausi, tapo 
baisiu, o po jojo šniokščiantis vanduo vaiz
davosi kokiu tai ryjančiu gyvybes smaku. 
Nedrįsau ją raminti ir klausinėti, ko ji 
verkė, ko liūdėjo, nes, nors ir nevisai aiš
kiai, supratau jos širdies skausmą ir ken
tėjimus.

Stengiausi kuoveikiausiai apleisti tą 
nelaimingą vietą, nes jau pradėję išnykti 
ir saulėlydžiai nuo dangaus. 4Upės kran
tas, rodosi, tas pats, tik jfeie taip buvo

s, kaip dienos metuJiSJau palengva 
krantu linkui namų. * Antroj4 pusėje 
pušynas, lyg ko veikdamas, liūdnai
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rusi šalta rasa. Kvepia žolyųai, atsiduoda 
lankos vikšrynų dumblu; pievų žvingutės, 
kurių rausvi žiedai buvo pripildyti rasos 
pumpurėlių, glaudėsi prie mano nuogų ran
kų, apliedamos jas rasa, tarytum nuskriau
stos našlaitės, maldaudamos kokio didžiū
no susimylėjimo, ar pagalbos, laistė, savo 
ašaras.

Užsnūdo motina-gamta, įmigo jos vai
kai, kurie dienos metu žygius ėjo ir pavar-1 
go. Tik, žinoma, nakties metu žygiuoja tie, 1 
kuriems dienos laike grąso vienokis ar ki
to kis jųjų gyvybei pavojus. Yra ir tokių 
sutvėrimų, kurie nakties laiku naudoda
miesi,’ tyko kitų gyvybę sunaikinti savo 
naudhi.

Upėje laukinės antys sukvarksės, kai
me šuva sulos ir vėl tyku ir vėl ramu. Pri
siminus tą nelaimingą tiltą—liūdna...

’ (Tąsa bus)

J. Skulevičius, Tenoras

Nedėlioj, 12 d. Gegužės-May, 1929
. LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

25-ta Gatvė ir Vernon Highway W.

Prasidės 5 :00 vai. vakare
PO KONCERTUI ŠOKIAI ABIEJOSE SVETAINĖSE

Aido Choras deda visas pastangas, kad šis koncertas 
Detroito ir apielinkės lietuviams liktųsi atmintyje iki at
einančios žiemos sezono, šiame koncerte turėsime pro
gos pasigėrėti šiais dalyviais, kurių dar neesam matę, nei 
girdėję. Bet 12 d. gegužės ir matysime ir girdėsime, kaip 
tai Freiheit Žydų Chorą, Detroito Konservatorijos grupę 
klasiškų šokikių, Dramatic Arts. St. Rimkus, K. Karpus, 
Aido Choras ir Seile Pangoniūtė. Bus ir daugiau.

šilta ar šalta, sniegas ar lietus, bet visi ir visos būki
me koncerte.
Įžanga: Išanksto perkant, tikietas 75c. Prie durų $1.00

Širdingai kviečia Aido Choras.
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78 kp., Central Brooklyn, 

duoklės
La- L. Žvingela, Chicago, Ill.,

1.00
4.45

10.00
3.80

5.20
4.45

N. J.,

Chicago, Ill.,

Lietuvos pol. kai.
Hartford, Conn.,

kp., Pittsfield, 
narių metinės - duo-

$5.00

1.00
Pa., duoklės. 6.46
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A.L.D.L.D. kp., 
Amerikos pol. kai.

Pa., Amerikos pol.

23 kp., Binghamton,
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Puslapis Penktas
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Per J. Kančius, Sam, Idaho, 
i Amerikos pol. kai.
j 55 kp., Rockford, Ill., duoklės 
55 kuopa, Rockford, Ill., Ame

rikos pol. kai.
D. A. L. D. L. D. 4 Apskr., Pitts

burgh, Pa., Amerikos pol.
4 1 kal’

49 kuopos surengė darbininkų 84 kp., Gardner, Mass., 
šventės paminėjimą. Prakal
bas su muzikališka. programa! 
išpildė vietos jaunuoliai.
bai pagirtina, kad tėvai prati-i tuvos P01- kaI- 
na savo jaunuolius prie dar-,Aleksa9 
bininkiškų parengimų.

Įkąramos išpildyme dalyvavo J J 
bočiukas, J. Mockaitukas, N. ( 
Plukytė, V. Tamošiūnytė, 
Mureikytė ir A. Einorytė. Pro-; .uokiėS 
grama susidėjo iš deklamacijų :48 įp„ ° Great Neck, 
ir muzikos gabalėlių. Reikia; duoklės 
pastebėti, kad vis tankiau pra-|48Akp-’ Great N£ck> 
deda pasirodyti jaunuoliai pa- a.l.d.l.d. kp., Hart, 

Amerikos pol. kai.
L. D. S. A. 62 kp., Shenan

doah, 
kai.

L.D.S.A.
N. Y., duoklės už' 1929 m. 

Liet. Draugiškas Kliubas, New
ark, N. J., Amerikos' pol. 
kai.

31 kp., Brighton Park-Chicago, 
III., 'duoklės

Liet. Sūnų ir Dukterų Pašelpos 
Dr-stė, Great Neck, N. Y., 
duoklės

70 kp., Benld, Ill., duoklės 
49 kp., Bridgeport, Conn., 

klės
49 kp., Bridgeport, Conn., 

pol. kai.
8 kp., Elizabeth, 

klės
Charles Grauška, 

Liet. pol. kai.
8 kp., Elizabeth, 

lės
24 kp., So. Bend, 
L.D.S.A. 139 kp., Braddock, Pa.

Amerikos pol. kai. 
12 kp., Hartford, Conn., duo-

i 
mų laisvę su miesto adminis-1 Chicagos miesto komiteto per 

K. Tarulį, Amer. pol. kali
niams

, , ... v. 2. , . . A.L.D.L.D. 225 kp., Southbury,bet reikia žinoti, kad ir j Conn„ duoklės
L. D. S. A. J. Pakušas, Southbury, Conn., 
A. 49 kuo- 

ir dirba,

f e DemwnstracL kietus iš 
jy'Maskvoj

Gegužinės Apvaikščiojimas j
5 d. gegužės A. L. D. I

63, L. D. S. A. 35 ir T. D. A. |

Aleksas Lammech, Harvey,
I Ill., Amerikos pol. kai. 

Pro- Siman Gurilavich, Benton Har-
Į bor, Mich., Amerikos pol. kai. 

-- Per F. Peskaitis, Chicago, Ill., 
į Lietuvos pol. kai.

G. Liet. Sūnų ir Dukterų Broliš
ka Df-te, Worcester, Mass.,

deda pasirodyti jaunuoliai pa
rengimuose, rodos, būtų lai
kas pasirūpinti jų organizavi
mu, 
, V. Bovinas pasakė gerą pra
kalbą, nes buvo gerai ’prisi- 
r^tigęs. Trumpais ruožais per
bėgo gegužinės šventės isto- 
ri^i ir jos reikšmę, apie ren
gimąsi prie naujo karo, ir tt. 
Taipgi prisiminė ir ’apie Lie
tuvos baduolius.

Bridgeporte progresyviškų1 
draugijų veikimas nors nedide
lis, bet nestovi ant vietos. Ren
gia įvairius parengimus, remia,' 
aukoja naudingiems tikslams! 
ir tt. Pažymėtina A. L. D. j 
L. D. 63 kuopos šiame trum
pame laike aukos. Aukota: 
"Daily Workeriui” $5; "Vil
niai” $5; Scrantono draugams, Į 

1 vėtantiems bylą už parengi-.

tracija, $5; Lietuvos baduo- 
liams 85. Nors aukos ma
žos, 
iždas neturtingas.
35 kuopa ir T. D. 

’ pa taipgi aukoja 
kiek galėdamos.

Iš parengimų pažymėtina, 
kad rengiasi prie baliaus ir 
koncerto, kuris bus subatoj, 
gegužės 11 d., 407 Lafayette 
St. Koncertinę programos da
lį išpildys Vilijos Choras iš 
Waterbury, Conn.

'' Jau ir spaudos piknikas ne
toli. Bus birželio 30 d., 
Kuhns Park, Bridgeporte. Čia

duoklės
J. Pakušas, Southbury, Conn., 

Amerikos pol. kai.
i 1 kp., Chicago, Ill., duoklės
A.P.L.A. 49 kp., Brooklyn, N. 

Y., duoklės
Drg. Mengela, New York City, 

Amerikos pol. kak
83 kp., Scranton,
30 kp., Waterbury, Conn., duo

klės
55 kp., Rockford, UI., duoklės 
A.P.L.A. 14 kp., Braddock, Pa., 

Amerikos pol. kai.
A. P. L. A. 14 kp., Braddock, 

Pa., duoklės
Chas Biknis, Cicero, III., 

numerata “Labor

Maskva. —Pereito šešta
dienio vakarą įvyko dideles 
anti-religinės demonstraci
jos. Gatvėse buvo sakomos 
anti-religinės prakalbos.

CASTON ROPSEVICH

Pasažierių direkto- 
Lederer sako, *tai

T. D. A. 87 kuopos mėnesi-! 
nis susirinkimas bus gegužės! 
10 d., 205 S. Main St., Wilkes-j 
Barre, Pa. Tat visi draugai 
ir draugės dalyvaukite minėta
me susirinkime, nes daug da
lykėlių bus svarstoma kas lie
čia T. D. A. Susirinkimas pra
sidės 7 vai. vakare.

"LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVISKAI-ANGLISKAS

Iš 18,000 žodžiu
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA Jl.X6e

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

A. L. D. L. D. XII Apskri
tys rengia pikniką birželio 9 

5.00 d., Valley View Parke. Tat 
i visos organizacijos nerengkite 

dieną, bet dalyvaukite A.
D. L. D. piknike. M. Ž.

isija deda daug energijos, 88 kp., Pittston, Pa., duoklės 
Angliakasių šel. Komiteto 

Pittsburgh, Pa.
A.L.D.L.D. 2 Apskr., Brooklyn, 

N.Y., Lietuvos pol. kai.
A.L.D.L.D. 185 kp., East New 

York, duoklės
V. Paukščio, pavienio nario, 

duoklės už metus 
kp., Elizabeth, N. J., duok
lės 
kp., Philadelphia, Pa., duok
lės 
kp., Philadelphia, Pa.,del ka
linio Adolph Wisnewskio 5.00

S. Dambrausko, East New 
York, N. Y., Amerikos pol. 
kai.

26 kp., Chicago, Ill., duoklės 
Drg. V. Spetila, Roseland, Ill., 

Liet. pol. kai.
Drg. Chas. Jaseliunas, Chica

go, Ill., Liet. pol. kai.
48 kp., Great Neck, N. Y., 

duoklės
[A.L.D.L.D. 72 kp., Great Neck,

kad tą pikniką padaryti tik
rai pasekmingu. Yra užkvie- 
tęv Lyros Chorą iš Maspeth, 
N. Y. Rengiamasi ir pamar- 
ginimų duot į programą. Ren
kami skelbimai į programą, 
kurių jau, rodos, apsčiai yra 
gauta. Taipgi ir komplimentų 
nuo narių ir simpatizatorių tu
rėsime. Daug vietinių simpa
tizatorių aukojo po $1, kad 

Tvardai būtų įdėti, žadėta iš 
i kitų kuopų komplimentų pa
rinkti, bet, kol kas, negirdėt.

'Ritimąsi, kad šiėmet spau
dos piknikas bus pasekminges- 
nis ir našesnis, negu pernai.

Tarptautinio Darbininką
Apsigynimo Lietuviu 

Sekcijos Apyskaita
UŽ Sausio, Vasario ir Kovo 

1929 Metų

ĮPLAUKOS:
Mathew JuŠara, pavienio nario' 

duoklės už metus
V 48 kp. duokles iš Great Neck, 

N. Y.
I Great Neck, N. Y., au-

JPkos liet. pol. kaliniams
Gruosdienė, Chicago, Ill., 

Amerikos pol. kai.
12 kp., Hartford, Conn., duok

lės
81 kp., Providence,. R. L, 

duoklės Į 1
A. P. L. A. 47 kp., Detroit, 

Mich.,} Amerikos pol. kai.
S. Vilkas ir J. Bands', Chicago,

111.. Amerikos pol. kai.
A.L.D.L.D. 55 kp., Brooklyn, 

N. Y., Amerikos pol. kai.
88Jęm, Pittston, Pa., AmerikosPittston, Pa., Amerikos 

L kai.
i Alkis, Carlinville, Ill., 

Amerikos pol. kai.
83 kp., Scranton, Pa., duoklės
88 kp., Pittston, Pa., duoklės
30 kn., Waterbury, Conn., duo

kles
30 kp., Waterbury, Conn., Liet, 

pol. kai.
30 kp., Waterbury, Conn., duo- 
y klės
L.D.S.A. 36 kp., Minersville, 

Pa.. ■"
1929

9 kp., Philadelphia, Pa., 
klės

9 kr>.,' Philadelphia, Pa., 
erikos pol. kai.

9'kp., Philadelphia. Pa., del 
kalinio Adolph Wisnewskio

J. Masketis, Spring Valley, 
xArifrlU., Amerikos pol. kai.
^A.L.D.L.D. 59 kp., Akron,

Ohio, Amerikos pol. kai.
L.D.S.A. 41 kp., Akron, Ohio, 

Amerikos pol. kai.
A; Abrozas, Des Moines, Io

wa, Amerikos pol. kai. \

metinės duokles 
m.

už

duo-

Am-

: taI *

L.

Yonkerse Teis Tris Draugus 
Už Gegužinį Mitingą

Hamburg-American 
laivų linijos raštinės, arba ir 
ant jūrų beplaukiant tos lini
jos laivais.

Tokią padarė ši laivų kom
panija sutartį su Vokietijos 
lėktuvų firma Lufthansa A. G. 
Berlyne, 
rius Emil
dar pirmą kartą šitaip galima 
bus pirm išvažiuosiant iiš A-. 
menkos* apsirūpint išanksto 
orlaivinėmis kelionėmis po Eu
ropą.

Lufthansa turi savo orlaivi-! 
nius punktus ir raštines septy-; 
niose dešimtyse Vokietijos 
miestų ir trisdešimt penkiuose 
miestuose kitose Europos ša
lyse, kuriuos kasdien pasiekia 
Lufthansos lėktuvai.

1927 metais Lufthansos or
laiviai iš viso pervežė 102,,681 
keliauninką; 3,229,816 svarų 
tavorų ir 1,059,262 sv. pašto 
siuntinių ir laikraščių.
firmos orlaiviai 1927 metais 
iš viso padarė 5,755,010 mylių 
kelionės; tai yra didelis paki
limas, palyginant su 1.926 me
tais, kuomet buvo padaryta 
dar tik 3,838,424 mylios oro 

(kelionės.
Važinėjimas tais orlaiviais 

Europoj, pasirodo, saugus ir 
labai reguliariškas.

H a m b u r g- A m e r i c a n La i v ų
Linija taipgi atstovauja Luft- 
schiffsbau Zeppelin Kompani
ją, kaipo vienintelis, šioje "'ša
lyje agentas, delei kelionių 

į per Atlantiko vandenyną ba-
Yonkerse, kaip jau dange- Hiūniniais Zeppclino orlaiviais, 

liui žinoma, policija išvaikė ( " —————-
minią darbininkų, susirinku-1 International Laches Gar
sių po atviru dangum pžtmi-! ^Workers Unija_ 
neti Pirmąją Gegužės pereitą 1 [ streiką, kuris prasidėsiąs bir- 
šeštadienį; paskui areštavo į z<dio 1 d. 
tris komunistus: Ed. Wrighta,' ~ f
Henrietta Cooperaitę ir Maxą | TRUBAD'URŲ KVARTE- 
Shulkaną. Jų tardymas bus TAS VYKSTA Į AMSTER- 
ateinantį pirmadienį. Tai dau
giausia sumoksiąs Otis Elevei-j' 
terių (keltuvų) Kompanijos 
su policija. Kompanai ypač 
įtūžę prieš komunistus, J 
šie leidžia savo laikraštėlį Oti- 
so fabrike, kur dirba 2,800 
darbininkų, tarp kurių laik
raštėlis ir buvo skleidžiamas, 
su nurodymais išnaudojimo ir 
priespaudos ir reikalo kovot 
prieš tokias sąlygas fabrike. |

Sekantį sekmadienį, gegu
žės 12, Trubadūrai vyksta į 

kad Amsterdam, N. Y., išpildyti 
koncerto programą. Koncer- 

itą rengia Amerikos Lietuvių 
• Kliubas ir Dailės Ratelis. Am- 
'sterdamiečiai Trubadūrų labai 
j laukia, manoma, koncertas vi
sapusiškai pavyks.

Žinių Rinkėjas.

Pavojingas $25,000
Vertes Radinys

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

4715 N. Sth Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
m). 10th St.., Camden, N.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

Patarnauju 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 kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone-----—_______ Main
Bell Oregon

iiiBiiioiĮisiiifliiiBiiiBiiimiisijiaiiiBniai

9669
5136

IIBIIIQIDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

ilrhun’e CnLl PnurrSnre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- unjaiis loki r owners bij0 Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhft laY Tahę <25 ccntai užj skrynutę) yra tai kanuolė prieš Ui U U JudA. IdUb kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151

N. Y., duoklės
22 kp., St. .Louis, Mb., duoklės T3.75
52 kp., Melrose Park, Ill., duo

kles
Frank Segzda, Beloit, Wis., 

pavienio nario duoklės
31 kp., Chicago, Ill., duoklės
1 kp., Chicago, III., duoklės/'“'
25 kp., Johnston City, Ill., 

duoklės
8 kp., Elizabeth, N. J., duoklės
A.L.D.L.D. kp., Waltham, Mass.

Lietuvos pol. kai.
L.D.S.A. 42 kp., New Haven, 

Conn.,
i 12 kp.,

1.80 I duoklės
' A.L.D.L.D.

Mass., 5 
klės

4.00

5.00 ! 83 kp-, Scranton, Pa., duok
lės

12.25 9 kp., Philadelphia, Pa., juo
kies

11.50 9 kp.

5.00

les 9.40

klės
» kp-, Philadelphia, Pa., 

j naujų narių įstojimas
9 'kp., Philadelphia, Pa., del 

kalinio Adolph Wisnewskio 
2.00 L. D. S. A. 139 kp., Braddock, 

Pa., Liet. pol. kai.
10.00 41 kp., Chicago Heights, Ill.

I duoklės
2.10 87 kp., Wilkes-Barre, Pa., 

i duoklės
1-00 155 kp., Rockford, Ill., duoklės

15.00
14

4.50

5.00

3.00

3.30

5.90
2.10

10.25
2.60

5.60

12.75

6.75

5.00

25.00

9.00

5.00

1.00

10.00

10.00

1.00

Viso 
Balansas nuo 1928 m.

$703.45
108.80

Viso
IŠMOKĖTA PER TĄ PATĮ 

SEKANČIAI:

$812.25
LAIKĄ

aukos ir duoklės 
Nacionaliui ofisui 
už spaudą ir apgar-

Pasiųsta
L. D.

“Vilniai”
sinimus laikraštyje

M. Žaldokui sena skola atmo
kėta

Per M. Žaldoką del bylos ve
dimo streikierių

Krasaženkliai ir čekių mainy
mas >

Viso išmokėta
Su 1 d. balandžio, 1929 m. ižde

lieka

I.
$454.50

70.60

21.10

25.00

7.35

^$578.55 
$233.70 

V. V. VASYS,
T.D.A.L.S.C. Sekr.

Dr. J. J. Eller New Yorke,) 
skubėdamas į ligoninę, užmir-i 
šo taxi-cabe du mažyčius ra-į 
diumo gabaliukus, vertes $25,- ■ 
000.

Radiumas yra brangiausias. 
pasaulyje metalas, naudoja
mas medicinoje delei išdegini
mo vėžio ir tūlų kitų vidujinių 
skaudulių. Jo spinduliai per
eina net per geležį.

Radiumo gabaliukai dakta-' 
ro krepšyj buvo įdėti į plieno 
ir švino dėžutes, kad besine- 
šant radiumo spinduliai neap
degintų patį daktarą. Taxi- 
cabo vežėjui dabar duoda per
spėjimus per laikraščius, kad 
jis nebandytų čiupinėti savo 
radinio, nes gali pavojingai 
apsideginti.

Radiumas atrodo toks šal
tas, kaip ir metalai abelnai; 
nuo jo nematomų spindelių 
žmogus iš sykio nejaučia jo
kio karščio, bet paskui mažu 
pamažu pradeda gesti kūno 
mėsos, kaulai, nervai bei 
organai. ’

5,000,000 Brošiūrų 
Prieš Bedievystę

kiti

American Tract Draugija 
šiais metais išleido jau 5,000,- 
000 brošiūrėlių kovai prieš be
dievystę. Tą draugiją remia 
stambūs buržujai. Draugijos 
sekretorius rauda, kad bedie
vybę šioj šalyj skleidžią "ru
siško plauko” bolševikai.

Hamburg-American Linija 
Išanksto Parūpina Kelionę 
Orlaiviais Po Europą

Kas keliaudamas Hamburg- 
American laivu į Europą no
rėtų paskui Europoj padaryt 
dalį kelionės orlaiviais, tai ga- 
li išanksto gaut pirktis tam ti-

Isitėmykite
Gerbiamieji!

BININKŲ KOOPERATYVĖS DRAU 
GOVES DALININKAMS:

Dividentai No. 5 bus išmokėti po $10.00 
ant šėro per savaitę birželio (June) 
24-tą d., 1929 metais.

Visų šerininkų prašome tuojaus priduoti teisin
gus adresus, kad be užtrukimo galėtų jus pasiekti 
aividentų čekiai.

Del klaidingų antrašų keleto dalininkų divi
dentai yra užsilikę iš praeitų kelių metų. Kurie ne
gavote dividentų pastaraisiais keliais metais, atsi
šaukite, mes norime atsiteisti su jumis.

BRIDGEWATER DARBININKŲ
KOOPERATYVE DRAUGOVE,

BRIDGEWATER, MASS
J. TOLIVAIŠA, M’gT.

T- 
—L

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clcrmpnt Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________ ORDER BLANK _______
Siųsdami pinigus su savo adresu, užmišykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URĘAN’S COLD POWDERS ir URJ3OLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas .................................................................................................. *.......................................... -

No.

Miestas

St. or Ave.

State..

IIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIBIlfBIIIGIIISIIIQIIIOIIIBIIILITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

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 ifž $25.00. 'Kūrime mechanikų ir 
del moteriškių klasės. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

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

New York City

VYTI) ft I Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n Cnnht 
LiAllUl. Nuo g Vi ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J V vCHllį

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

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

ir mažesnis grūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia 
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
(laug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KIŠUOS, Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMjPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

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

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



PAJIEŠKOJIMAImirus Agn. Šablauskienei

VIETOS ŽINIOS

sal-

New Yorko Žinios

kalbės bus pa

ir

negrų
TURI lotų ant pardavimo,

Šeši Sužeisti Taxi-Cabe

du

SALES—PARDAVIMAI
Lefferts I PARSIDUODAIšleistuvių Vakarėlis

Imis.

ofi-

Pavargėlė su $3,199

tris paskuti-

523

Perstatymas Įvyks
ir įvairūs žaidimai.

12 d. Gegužės, 1929 Gerai Pasidarbavome

103 Grand St

po

PO LOŠIMUI ŠOKIAI

99-124

. j t

ATYDA BROOK LYNO IR 
APIELINKfiS LIETUVIAMS

Parti- 
Parti- 
Minor

bus
Ir v-

viena diena mes surin- 
$42.25 Lietuvos baduo-

Tiesa, yra dar daug

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Svetaine atdara 
pietų, lošimas

Susirinkimas, Vakarėlis 
ir Aukos

ant 
su-

mes 
stu-

buvo iš
šaukiama 
konferen- 
d. gegu-

arti 168th St.
BRONX, N. Y.

ko 
jis 
j ui

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

Pereitą sekmadienį 
Augščiausios Prieglaud

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

pigiuose skie
po num.

nariai -’dalyvaukite, nes yra 
svarbių dalykų. Org. J. Kau- 

109-10

Komunistų Partija kovoja

PAJIEŠKAU savo švogerio Simono 
Navicko, paeina iš Vilniaus rėdy- 

bos, Punios parapijos, Aleksandra- 
vos kaimo. 9 metai atgal gyveno 
Newark, N. J. Turiu svarbų reika
lą, meldžiu atsišaukti arba kas ži
note malonėkite pranešti. Ig. Vens- 
kūnas, Box 498, Nanty Glo, Pa.

109-10

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

“ Tel. 
?

mas 
gijų 
Avė., 10 vai. ryte, 
lyvaukite šiame susirinkime aptarti 
draugijos reikalus. Pasirūpinkit ir 
mokesčius užsimokėti, kurių duoklės 
jau užsivilkę. Atsiveskit ir naujų 
narių prirašyti prie A. P. L. A. Sekr. 
J. Povilaitis. 108-9

PASIRANDAVOJA KAMBARIAI 
WILLIAMSBURGE

Pasirandavoja keturi (4) kamba
riai su maudyne ir elektra už $20. 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne- 
dėlioj, 12 gegužės, Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endicott St., 10:30 vai. ry
te. Visi nariai susirinkite laiku, tu
rime svarbių reikalų aptarti. Orga
nizatorius. ' 109-10

PARSIDUODA geri fomišiai labai 
pigiai. Atsišaukite: J. Sinkus, 

1447 Boston Road, Bronx, N. Y.
107-9

reikalingi, kad užpil- 
išvykstančių draugų ei-

Dz. Dep.

bu- 
Su- 
pa- 
ge-

Buvo 
Dideliame 

vyrą

bus 4-tą vai. 
prasidės lygiai 

5-tą vai. po pietų

PHILADELPHIA, PA.
I Koncertas ir šokiai, kuriuos, ren
gia L L. D. kliubo svetainėj, 8th i 
St. ir Fairmount Ave., įvyks 11 <1. ' 
gegužės. Pradžia 8 vai. Vakare. Į 
Programos išpildyme dalyvaus Lyros , 
Choras su naujomis dainomis, po va
dovyste J. Jurčiukonio. . Bus ir ki
tokių pamarginimų. Kviečiame visus ■ 
atsilankyti, nes tai bus paskutinis 
šiame sezone ^svetainėj parengimas. 
Kurie atsilankys, tie pilnai pasiten
kins, nes rengimo komisija darbuo
jasi, 
šiai.

UKRAINŲ LIAUDIES 
NAME

Brooklyn, N.

k rautu vė- 
popieros, 

tuoj aus prisistatė gaisrininkai 
ir užgesino. Padegėjas dar 
nesugautas.

PARSIDUODA du jauni vilkų veis
lės šunys (police dogs), vienas 10 

mėnesių, o antras 6 menesių. Kaina 
žema, nes greit noriu parduoti.— 
Morkelis, 164 Atkins Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel., Applegate 3449.

104-109

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kolbos kraujo ligos, skaudulių, 
skūroa 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 YPATI8KA ATY- A AA 
DA .IR PATARNAVIMAS > I II.III J 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Darbininkių 

Susivienijimo 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus ketverge, 9 gegužes, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., pradžia 8 vai. vakare. Drau
gūs, visos būtinai atsilankykite, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti 
del kuopos gerovės. Taipgi kvie
čiamos tos draugės, kurios nori įsto
ti j šią organizaciją, ateiti ir prisira
šyti. A. Klučinienė, sekr. 108-9

PRANEŠSAlTfKITUR

NAUJA BUCERNE

KAS
rokuojame Cash, jeigu perka 

bą už lotus. Meldžiu atsišaukti: 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brook
lyn, N- Y. Tel. Jamaica 7394.

» 108-13
RIDGEWOOD

Kampinis, mūrinis namas dviem 
šeimynom, su garadžium del dviejų 
karų. Maudynes ir elektra. Labai 
geroj vietoj. Prieinama kaina. B. 
A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

PARANDAVOJU labai pigiai didelę 
krautuvę su 3 kambariais gyveni

mui. Kartu yra kuleris, baras ir 
kulbė bučeriui; visos lentynos gro- 
ceriui. Vieta labai patogi bizniui. 
Namas yra naujas. Vyrui mirus 
našle negali biznį laikyti. Reikalin
gas tuojauš atsišauk. A. J. Valan- 
tiejus, 4 Lexington Avenue, Maspeth, 
L. L, N. Y. (103-110)
“ TAI TAS, KO JUMSF~

’ REIKIA
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai ant dienos, savaites 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,

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.
KAZYS RUKŠTELIS

DAR GYVUOJA
ir malopiai priimą vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 
proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

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

kad viskas išeitų kuo puikiau- 
Komisija. 109-10

----------- ;------------------ --------- t .
DETROIT, MICH.

P. L. A. 47 kuopos susirinki- 
bus nedėlioj, 12 gegužės, Drau- 
Svetainėj, 24th St. ir Michigan 

Visi nariai da-

restoranas, geroj 
vietoj, biznis įdirbtas ir galima 

daryti puikų pragyvenimą. Gera 
progai pigiai pirkti, nes savininkas 
turi važiuoti i IJetuvą. Kreipkitės 
po num. 1235 Flushing. Ave., Ridge
wood, N. Y. 109-11
PARSIDUODA mažai naudotas ge- 

sinis pečius (gas range), tinkamas 
virimui ir kepimui visokių keiksų. 
Taipgi parsiduoda karpetų valymui 
mašina, ne elektra, bet rankomis 
operuojama, bet karpetus čystina 
taip gerai, kaip ir elektrikinės ma- 

j žinos. Kam reikalingas nedidelis 
aisbaksis, taipgi parduodu. Kas no
rėtumėte pirkti, galit užeiti bile lai
ku, ant antrų lubų, po num. 2920 
Pitkin Ave., Grant Ave. stotis, 
Brooklyn, N. Y. 108-10
PARSIDUODA restoranas, labai biz- 

niškoje vietoje, apgyventoje lietu
viais. 23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klapatų turiu parduoti 
greit ii’ už pusę kainos. Royal Res
taurant, 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 107-112

MASPETH, N. Y.
v. i A. L. D. L. D. 138 kuopos susi-
S1S ^rinkimas įvyksi pėtnyčioj, 10 d. ge- 

; gūžės, 7042 Link Ct., Maspeth, N. Y.
Visi .........................

?• '

Rusės Darbininkės Pabunda Lietuviai Darbininkai
„ ., - - - - - - . Kviečiami į NegruBrooklyne susitvėrė grupei ... f ® T

rusių progresyvių moterų dar-1 PartljlDg Vakarienę
bininkių. . Pirmas susirinkimas! ______
įvyko antradienį, 30 d. balau- Komunistų Partija I 
džio, Cook St., Brookly- negrų lygybę visame kame

su baltaisiais.
Naudai negrų > komunistų 

Negro' Champion”

ne. Kadangi buvau pasiren
gi dalyvaut drg. Bimbos iš- 

istuvių vakarienėje, tai ture-; laikraščio
jau apleist svetainę; todėl apięlpartija ruošia vakarienę Wor- 
susirinkimo pasekmes, svar-|i<ers Centre, Union Sq., New 

Yorke, penktadienio vakare, 
gegužės 10 d.

Norima sudaryt lėšų, - kad 
tas laikraštis galėtų išeidinėt 
reguliariai kas savaitė. Par
tija nutarė, kad šiame Antra
me Distrikte draugai turi su
daryt bent $1,400, kaipo savo 
kvotą paramai minėto negrų 
organo.

Su penktadienio vakariene 
prasidės partijinė negrų savai
tė, kuri baigsis sekmadienį, 
gegužės 19 d.

Vakarienės laike 
Harold Williams, negrų sky
riaus žymusis veikėjas 
joj; Grace Campbell, 
jos sekretorius, Robert 
ir kiti.

Dainuos gerai žinoma 
soprano Mabel Hurd Fairfax; 
Arthur Gaines, Kentucky 
Choro tenoras ir solistai iš 
Freiheit Orkestros. Bus lei
džiama išlaimėjimui piešiniai 
ir karikatūros plačiai žinomų 
artistų.

Vakarienėje dalyvaus įvai
rių negrų organizacijų atsto
vai, unijistai maisto darbinin
kai, pašto tarnautojai, Jūri
ninkų Unijos nariai ir kiti.

Be prakalbų, bus ir diskusi
jos svarbiaisiais klausimais, 
paliečiančiais kaip juodukus, 
taip ir baltuosius darbininkus.

Sudrūtinus medžiaginį “Ne
gro Champion” stovį, tas ne
grų darbininkų ir farmeriu or
ganas bus plačiaus skleidžia
mas tarp tos tautos ir kitų tau
tų darbininkų, ypač skalbyk
lose, garažiuose, ant “dokų.”

Lietuviai darbininkai yra 
kviečiami ir raginami atsilan
kyt į minimą vakarienę, ar
čiau susipažint su juodaspal- 
viais draugais ir su mūsų visų 
bendraisiais reikalais, -Jr tuo 
naciu sykiu išgirst pirmos rū
šies muzikalę programa.

Tikietus galima įsigyti 
munistu Partijos distrikto 
se, Union Sq.

biausia, apie diskusijas ir nu
tarimus, nieko negaliu pra
nešt. Susirinkime dalyvavo 
15 moterų.

Rusės darbininkės Amerikoj 
dabai atsilikusios ir iki šiam 
•laikui niekur beveik nebuvo 
girdėt apie jų dalyvavimą dar
bininkų judėjime. Kapitalis
tinė priespauda ir kasdien vis 
didėjantis nežmoniškai didelis 
išnaudojimas pradeda išjudint 

ir jas. Galima tikėtis, kad 
rusės moterys darbininkes, ku
rių šimtai ^tūkstančių Jungti
nėse Valstijose kenčia baisų 
vargą ir skurdą, pradės pabust 
iš letargo miego ir ranka ran
kon su kitomis moterimis 
vyrais darbininkais mesis 
klasių kovą.

John Johnson.

šeši vyrai buvo sužeisti, 
iš jų pavojingai, kada jų taxi
cabas paslydo ant 3rd Avė., 
New Yorke, ir atsimušė į ge
ležinį iškelto gelžkelio stulpą. 
Visi šeši yra italai.

Wm. Endžiulio Koncertas 
Lietuviams Uždyką

Wm. Endžiulis, smuikinin
kas, šiomis dienomis baigia 
muzikos mokslą su tam tikru 
‘'graduation” koncertu, kuris 
įvyks gegužės 10 d., penkta
dienio vakare, 8:15 vai., Wur- 
lįtzer Hali, 120 W. 42nd St., 
New Yorke. Jis kviečia visus 
lietuvius dalyvauti. Įžanga
uždyką. Rs.

Nunuodijo Dvi Dukteris 
ir Pats Nusižudė

Nunuodijo savo dvi mergai
tės (vieną 9, kitą 12 metų) 
ir pats nusinuodijo G. Von 
Buhren, po num. 2892 Fulton 
St., Brooklyne. Paliktame raš
telyje jis sako, kad prie to 
privedę blogi persiskyrimo į- 
statymai. Jis norėjęs legaliai 
persiskirt su savo pirmąja pa
čia ir apsivest su kita; bet, 
sulig įstatymų, tatai buvę ne
galima. Iš kito jo užrašo ma
tyt, kad jis turėjo mintyje nu
žudyt ir savo mylėtinę, su ku
ria nebuvę legališkos galimy
bės apsivest. Pirmoji pati nuo 
jo pabėgo pora metų atgal.

M y 1 51 o j ų-Dainininkų Ratelis 
stato scenon penkių veiksmų dra
mą, parašytą J. Tobilevičio,

“BEZTALANNA,”
Ukrainą Liaudies Kooperatyvio 

Namo Paramai

Bertha, 61 metų amžiaus, 
atrodė baisiai sūskurdusi; ji 
siūlė praeinantiems žmonėms 
pirkti iš jos čiaumojamą gu
mą, su kuria Bertha stovėjo 
ties 3rd Avė. eleveiterio sto- 
čia, prie 156th St.—ar lyja, 
ar sniegti. ar sala, visuomet 
jinai čia kiurkso, kaip nelai
mingiausia elgeta.

Sykį dabar policmanas lie
pė jau pasitraukti iš tos vie
tos. Jinai pasipriešino. Buvo 
nuvežta į policijos stotį, ir ten 
pas ja rado drabužiuose įsiūta 
$3.199.

Policija iš jos išgavo prisi
pažinimą, kad tiek .pinigų ii 
išsiubagavė pel* 
nius/metus.

Jinai gyveno 
po kambariuose
E. 150th St., New Yorke.

Visi Šiaučiai j Mitingą 
Šį Vakarą!

ĮŽANGA 75 ir 50 CENTŲ
. . VAIKAMS 10 CENTŲ

Nors pereitame “Laisvės” 
numeryje buvo rašyta apie 
mirtį Agnės Šablauskienės, ši
čia paduosime platesnių žinių 
apie ją. Po‘ tėvais velionė 
vo Kalinauskiūtė; paėjo iš 
valkų gubernijos, Krosnos 
rapijos. Mirė antradienį, 
gūžės 7 d., 4 vai. ryte. 
33 metų amžiaus,
nuliūdime paliko savo 
Stanley šablauską ir 8 metų 
sūnų Edvardą. Vyras kviečia 
visus draugus ir pažįstamus į 
šermenis. Numirėlė yra a- 
šarvota po num. *193 Graham 
Ave., Brooklyne. Kūnas bus 
išlydėtas iš namų šeštadienį 
(subatoj) 10 vai. ryte. Lai
dotuvėmis rūpinasi graborius 
J. Garšva. S.

įvyko 
os Lie

tuvių Amerikoje 49 kuopos su
sirinkimas. Šis susirinkimas 
svarbus tuomi, kad 
rinkti delegatai į 
Lietuvos baduoliams 
ciją, kuri įvyks '19
žės, “Laisvės” svetainėje. Taip 
pat paaukota iš iždo tam tik
slui $10 ir drg. Gendvilai per
ėjus per dalyvius surinkta 
$11.25. Reiškia, šiame susi
rinkime sudaryta $21.25 tam 
tikslui. Aukojo po $1: V. 
Gendvila, A. Matulevičius, K. 
Kreivėnas, K. Vabalas, J. Gri
gas, A. Leinartas, P. Mingila; 
po 50c: M. Iškauskas, P. Be- 
liauskas, Iz. Deekauskas, A. 
Inca, J. Reklis, J. Nuobara, 
J. Velyvis.

narių skaičiumi. Pereitame su
sirinkime liko vienas galutinai 
priimtas ir keturi palikti ’se
kamam susirinkimui ir dar 
yra daug gerų žmonių, kurių 
pareiga būti mūsų eilėse; ir 
kiekvienas turėtų apsirūpinti 
ateičiai.

YTa dar keletas narių, ku
rie nėra pasimokėję į A. L. 
D. L. D. 23 kuopą savo meti-į 
nių mokesčių ; jų pareiga būtų 
pasimokėti. Nauji rekrūtai bū
tinai 
džius 
les.

Areštuoti Už Savo 
Krautuvės Padegimą

Areštavo J. Frintzelą 
dainių krautuvės savininką, ir 
jo tarnautoją Jamesą Bella, 
kad jie pasisamdę kokį trečią 
vyrą, idant sudegintų tą krau
tuvę, prieš’ pat Bellevue Ligo
ninę, New Yorke, 
vė

O krautu- 
buvo apdrausta (inšiurin- 
ant $31,000. Policija sa- 
išgavus iš Frintzelo, kad 
užmokėjęs $200 padegė- 
ir išanksto žadėjęs dar

$200, jeigu gaisras 
sėkmingas.”

Kaip tik pradėjo 
je rūkti uždegtos

PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 
bus ketvirtadienį, 9 gegužės, pas 
Jakščius, 1148 Glenmore Avė., 7:30 
vai. vakare. Važiuojant L__Y 
Avė. eleveiteriu reikia išlipti

Tą pačią dieną įvyko išleis-'Grant Avė. stoties. Visi nariai 
tuvių A vakarėlis pagerbimui |slrinkit. K- Ne
draugų Aleknavičių ir Paska-j 
cinų, kurie 10 d. gegužės iš-1 
vyksta į Sovietų Sąjungą, 
vakarėlis nebuvo garsinamas 
ir buvo many'ta, kad tik jų ar
timi draugai susirinks; ir jo
kios įžangos tikietų nebuvo. 
Tačiaus, nors ir negarsinant, 
dalyvavo apie 50 asmenų. Sta
lai buvo apkrauti įvairiais val
giais, kuriuos suaukojo drau
gės moterys iš L. D. S. A. 31 
kuopos; ir kąip smagu, kuo
met kiekviena draugė atėjusi 
atsinešė įvairių gardumynų. 
Nekurie vyrai prisidėjo prie 
kitų dalykų pinigiškai, ir visi 
bendrai dirbo, ir 'drąsiai sa
kau, kad tai dar pirmutinis te
kis tarpe newyorkiečių pokilis 
buvo, pavidale vakarienės.

Laike vakarienės kitokios 
programos nebuvo, kaip tik 
prakalbėlės ir Aleknavičiūtės 
pasakymas eilių. Tiesa, ne
kurie draugai negalėjo kalbėti 
iš susigraudinimo, ypatingai 
moterys. Gaspadiniavo Klas- 
tauskienė, Boleišienė, Sinkevi-i 
čiūtė, Kvederiūtė, Juškevičiū
tė ir Lapavičienė, kitiems pri- 
gelbstint. Muzikantai buvo 
vietiniai draugai Juškevičius, 
Boleišis ir Majauskas.

Laikę vakarienės pirminin
kas prisiminė ir Lietuvos ba- 
duolius, ir tam tikslui parink
ta aukų. Surinkta $16. Au
kojo po $1 :J. Stasiukaitis, A. 
Jakštonis, P. Kraučiūnas, < A. 
Šatas, J. Kraucevičius, J. Zan- 
kus, P. Mingila, V. Rovas, A. 
JaskevičiiĮS, V. Klastauskas, 
B. Janusavičienė, B. Boleišis, 
J. Paskačinas; po 50c: O. 
Gaškauskienė, Gaškauskas, St. 
Dulskis, P. Klastauskienė. Vi
siems aukojusiems, tariame šir
dingai ačiū.

Pasibaigus vakarienei, sekė 
šokiai

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

šiandien, 6 vai. vakare, 
masinis šiaučių mitingas, 
ing Plaza svetainėje, 15th St. 
ir Irving PL, New Yorke. Mi
tingą šaukia Independent Shoe 
Workers Unija, kuri per 'kele
tą paskutinių mėųesių dasiva- 
rė iki 4,000 narių ir laimėjo 
visą eilę streikų. Kiekvienas 
šiaučius privalo atvykti į tą 
mitingą. Janre buš svarstoma 
reikalai dar tebestreikuojan
čių čeverykų darbininkų, taip
gi unijos įvedimas į visas šios 
apielinkės čėverykų dirbtuves.

Tik 
kome 
liams. 
gerų žmonių, kurie nėra tam 
aukoję ir, mano supratimu, A. 
P. L. A. 49 kuopa gerai pada
rė, patardama drg. Gendvilai, 
kad kiekviename susirinkime 
paprašytų tuos draugus bei 
drauges 'paaukoti, pagal išga
lę, šiam prakilniam tikslui.

; Mūsų A. P. L. A. 49 kuopa 
su kiekvienu susirinkimu kyla

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bucernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas ) 

4>i lorimėr Street 
Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS

J. LEVANDAUSKAS

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiufi 
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.

RALPH - KRUCH %

FOTOGRAFAS

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

. IR MALIORIUS

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. Naujausi Diagnoze 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.

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.

| 417 Lorimer Street

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 44W

A. RADZEVIČIUS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieA piet; 2-8 po piet.
Kctvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. C4RSV4

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO
» UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, 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- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

j tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso ploklčiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuvišką ,

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų

• Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i . * 
gydančią žolę arba vaistą, teppil tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visadosu-kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. Gh Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 286f, 1114.




