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ginklų ant 50 nuošimčių, ta-
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Taika yra pamatas Sovie-
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Sovietu valdžia 
atmokėjifną 25 
Vokietijos fab-

ne- 
kai

: Delegatai nuo miestų, mies
telių ir provincijų Sovietų

M
i

tu po raudonąja proletari
nės diktatūros vėliava. Dau
gelis apsirengę savo tauti
niais parėdalais. Delegatų 
tarpe yra daug moterų.
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Anglijos Jūreivių Spėkos ’ 
MoMinojamos Kantone

H

Suareštavo Penkis 
Komunistus Už Protestą 
Prieš Karą

Numirė nuo Katės 
Įkandimo

Perloja.—Keletas ūkinin
kų, pritrūkę pašaro, sušėrė 
gyvuliams pirčių stogus; 
vienas sušėrė pu§ę tvarto 
stogo.

.jį

■v

Peekskill, N. Y.— Joseph 
Kramer, 34

Nacionalės
Darbininkų

Amerikos Naujas

Kongresas išrenka 
Centralinį Pildantįjį Komi
tetą, kuris laiko sesijas tarp 
kongresų.

Delegatų yra įvairių tau-

jos valdžios sumanymą už- 
“» Parker Gilbert,

Ekspertai Susitarę del 
Reparacijų

sąlygos Vokietijai tano pa
siųstos notos .formoj Nor-

Kaunas. — Pralotas 
šiomisItalijos Fašistai Mobilizuos 

Moteris į Karą

riodą pailginti, nesumaži
nant sumos abelnai.

skerdyklų darbininku. Jis

madienį po pietų preziden-1 pasirandavus. Pereitą sa
ls sušaukė kon-įvaitę atėjo trys detektyvai

Vita*

PARYŽIUS.— Pirmadie
ni Vincennes mieste įvyko 
didelė demonstracija prieš 
Franci jos imperialistų ren-

už keturis ir 
dolerius. Jau- 
kartu su suau- 

darbininkais 
veda streiką

Peekskill, N. Y.— Joseph | Konstantinopolis, Turkija. 
Kramer, 34 metų amžiaus,'— Sekmadienį nuo žemės 
suareštuotas del nužudymo1 drebėjimo šiaurinėj Anato-

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

kad sumažinti n

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Gastdnią, N. C., strei- 
kieriai. Tiedu jau
nuoliai dirbo Manville- 
Jenckes kompanijos 
dirbtuvėj 60 valandų į 
savaitę 
penkis 
nuoliai 
gūsiais 
karingai
prieš išnaudotojus, po 
vadovybe 
Tekstilės 
Unijos.

Baltajam Name. | ir įsake _ komunistams išsi- tai’tokie, kad atspausdinta |-tyvlų UK1*...............
• r ■» Inl i t L / \ f 1 i'VY i n 1 n ! Irvn n cPatPi ' . . AAA 1 • vov ovoijvo vviniuu', . [14.000 puslapių rasto ir pa-i ; : d=avaite<;

nenonme daugiau didinta apsiginklavimas, sa " ? 1 -

Vokietijos socialdemokratų policijos viršininkas Zoergiebel pasiuntė tvirtai apsigin
klavusius policistus išardyt darbininkų Pirmos Gegužės demonstraciją. Įsakė šaudyti 
darbininkus be persergėjimo. Tie budeliai nužudė 24 darbininkus, jų tarpe 5 moteris.

įstatymų.” 
patarimus kaip pakeisti įs
tatymus 
“piktadarystes.

sumažinti metinius skolų ganizatoriui.

Hooveris Nuskyrė Ko
misiją Išdirbimui Gud

resnės “Frame-Up” 
Sistemos

WASHINGTON.—Vykin
damas savo programą, ku
rią jis paskelbė savo pra
kalboj užimdamas prezi
dento vietą, Hooveris pir
madienį nuskyrė Nacionalę 
Įstatymų Vykinimo Komisi
ją. į komisiją nuskirta de
šimts advokatu ir viena mo
terį Ada L. Comstock, kuri 
yra prezidentė Radcliffe 
Kolegijos. Nuskirti advo-1 
katai yra: George W. Wick
ersham iš New Yorko, bu-i 
vęs generaliu prokuroru 
prie prezidento Tafto admi-; naują

LITHUANIAN DMIBM
Telephone, Stagg 3878

Vokietija Planuoja Di 
del j Kreditą Sovietą 

Sąjungai
BERLYNAS.— Pirmadie

nį United Press paskelbė 
... '__ Vokietijos valdžios

nistracijos (bus komisijos ipjana del vedimo plačia ska- 
pirmininku); Newton D. )e prekybos su Sovietu Sa- 
Baker iš Clevelando; Frankjunga. ' Sakoma, kad Vokie- 
J. Loesch iš Chicanos; Ros-: tija planuoja varyti prel$y- 
coe Pound; William L: pa su pagelba gautu $100,- 
Grubb, federalis teisėjas i 000,000 kreditu iš Jungtiniu 
Alabamos distrikte; Monte ! Valstijų, ir kad tą Vokieti- 
M. Lemann iš New Orleans; |jos valdžios sumanymą už- 
William S. Kenyon; Ken-:^rįa S. Parker 'Gilbert, 
nerth R. Mackintosh; Paul Jungtinių Valstijų genera- 
J. McCormick ir Henry W. .Įjs reparacijų agentas. 
Anderson. Pranešama, kad derybos

Hooveris sako, kad tos.^ai^ govjetų viršininkų ir 
komisijos tikslas bus studi-, yokietijos valdžios viršinin- 
juoti Įstatymų vykimmo ne-,kų vedanios tuo pamatu, 
pasisekimus ir trukumus Sumanytas planas siūlo 
teismiskos procedūros. įteikti $119,000,000 Vokie- 

Zinoma, darbininkų Jl}^e- tijos kreditų Sovietų val- 
jimui kylant, jos svarinau-; ^žiai, ir numatoma, kad de- 
sias tikslas bus, kaip gud- ’ rypos ^s užbaigtos pabai- 
riau sutaisyti frame-up į 
(suokalbio) sistemą prieš' 
darbininkus ir ju vadus, i 
kad juos nubausti

Komisija duos

1,747 Asmenys Kandi
datuoja Anglijoj

LONDONAS.—Pirmadie
nį Anglijoj užregistruota 
daugiau kandidatų, negu 
buvo bile parlamento rinki
muose Anglijos istorijoj. Iš 
viso užregistruota 1,747 
kandidatai.

Konservatyvų partijos 
kandidatu yra 599. Darbo 
Partijos 569, liberalų 507; 

z Komunistu Partiios 39. 
w Trisdešimts trys kandida

tai nepriklausomųjų. Kan
didatų tarpe yra 71 mote
ris.

Statant kandidatą, Angli
joj reikia uždėti nemažą 
sumą ninigu. Del to Komu
nistų Partijai sunku pasta
tyti daug kandidatų, nes 
reikia sukelti daug pinigu. 
Tai vra bjaurus buržuazi
jos natvarkvmas, kad neda- 
leisti darbininkams nasta- 
tvti savo kandidatus. Reak
ciniai Darbo Partijos vadai 
stota už toki patvarkymą.

Balsuotoių suregistravi- 
mas dar nėra užbaigtas, bet 
rodo, kad balsuotoju bus 
arti 28.750.000: moterys 
viršvs vyrus 1.500,000. Bal
suotoju skaičius nadideio 
7,000,000, iš kurių 5,000,000 
yra moterys.,

ELIZABETHTON.— Pir
madienio vakarą tūli provo
katoriai, važiuodami auto
mobiliu, paleido kelioliką šū
vių j Ernest Hammer, 
streiklaužio, namą. Darbda
viai ir milicija bando suver
sti kaltę ant streikierių.

William F. Kellv, vice pre
zidentas United Textile 
Workers Unijos, kuria kon
troliuoja Amerikos Darbo 
Federacija, sako, kad unija 
stengsis išimti indžionkšiną 
uždraudimui milicijai patro- 
liuoti vieškeliu.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužės (May) 22, 1929

Mainieriy Vadas Minerich 
Išėjo iš Kalėjimo

goj birželio mėnesio. Pla
nas, Vokietijos valdžios pa
siūlytas, esamas sekamas: 
1) Suteikti Sovietų Sąjun
gai $119,000,000 kreditų del 
pirkimo industrinių produk
tų Vokietijoj; 2) Kreditai 
atmokama į penkis metus; 
3) Vokietijos valdžia užtik
rina Vokietijos pramonėms 
atmokėjimą kreditų 60 nuo
šimčių, o 
užtikrina 
nuošimčių.
rikantai užtikrina likusius 
15 nuošimčių, padengtus So
vietu vertybes popieromis; 

|4) Vokietija gautų $100,- ritinuijos nuperia natų icii- 
000.000 kredito, daugiausia | gimąsi į karą, ruošiant or-i 

! iš Jungtiniu Valstijų ir Ho-j laivių manevrus. Penki ko-i 
'landijos, finansavimui toslmunistai suareštuota sąry-i

Washington.— Alvin 
Miller, augštesnės mokyklos 
Central High School perdė- 
tinis. numirė nuo katės 
įkandimo.

Kiekviena rytą katė jį 
prikeldavo ir apie trvs sa
vaitės atgal bekeldama 
įkando. Nuo to kraujas 
užsinuodino.

Darbininkai Visų Šabų, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

MASKVOJ PRASIDĖJO SESIJOS 
VISOS SOV. SĄJUNGOS KONGRESO

Diskusuos Penkių Metų Pramonės ir Agrikultūros Planą;
1,500 Atstovų Suvažiavo iš Visų Krašto Dalių

MASKVA.—Augščiausias i tikus karui, ir del to turi 
Sovietų Sąjungos autorite-1 prisirengti.
tas, Visasąjunginis sovietų Diskusuos Penkių Metų 
Kongresas, pirmadieni čia Plana
pradėjo savo sesijas, Oi-j Penkių metų planas grei- 

pdžiosios Opel os Name. Apie|^am VySįymui pramonės ir 
i ^-’.’500 atstovų dalyvauja is. SOcializavimui agrikultūros, 
visų Europos ir Azijos da- ;daugiausįa kreipiant domę 

; hų, kurios dabar i andasi po < į pamatines pramones, bus 
j Sovietų Sąjungos vėliava, i svarbiausias klausimas kon-

Sovietų Liaudies Komisą- greso diskusijose.
rų pirmininkas A. Rykovas j Sulig Sovietų konstituci- 
išduos raportą apie Sovietų • jos, kongresas yra augščiau- 
Sąjungos padaryta progre- i sias autoritetas visoj šaly 
są nuo pereito kongreso. ir susirenka kartą į metus.

L, . i n - j i Nuo pereito kongreso So- Rykovas, kalbėdamas kon- vietu sį. darg didelį 
grėsė pirmadienio , vakarą,; žingįnį; pirmyn greitam 

WASHINGTON. - Sek-1 apleis^ofisus, kuriuos turi I jįYmas’10 pastangai'
del pasaulinio nusiginklavi-, m-g įr išauginime ko
mo. Is to viso via 1 ezulta-,]eųtyvių ūkiu.

Kongreso sesijos veikiau-

Pasiūlymas Vokietijai Partiiai
Del SMt Mokėjimo

—----- . Komunistų Partija tuojau

PITTSBURGH.—Anthony 
Minerich, kairiųjų mainie- 
rių vadas, atsėdėjo 45 die
nas Licking apskričio kalė
jime ir tapo paliuosuotas. 
Federalis teisėjas Benson i tas Hooveri 
Hough (Ohio valstijoj) bu- Įferenciją r 
vo pasmerkęs jį kalėjimam {Dalyvavo valstybės ministe- į kraustyti, 
už raginimą streikuojančius | ris Stimson ir iždo ministe- “Mes j 
Ohio mainierius 
pikietuoti ir laužyti 
džionkšiną.

“Mes ] 
masiniai I ris Mellon, mažumos ir di- jūsų raudos — mes nenori- 

in- džiumos kongreso vadai ir me jūsų tame name,” pa
keli kiti. Toj konferencijoj reiškė bankierių “delegaci-

- nutarta pakeisti Vokietijos! ja” Roy Stephensui, Komu-
• rilr i t 1 r 4 n O A "m AUll/ni • i Till

!šy su demonstracija.
Didelė policijos sargyba 

į buvo pastatyta orlaivių lau
ke, kuomet 300 militarinių 
orlaivių dalyvavo imperia
listų manevruose, i

Pasvalvs.— Gegužės men. 
1 d. netolies Pasvab’o nakti
nis traukinėlis, eidamas iš 
Šiaulių Biržų link, nuvirto 
nuo bėgiu. Auku nėra, bet 
prekių pora vagonėlių apsi-

r

■ 'jS

kė jis.
Jis sakė, kad nors kapita-: išrinkti tik del vieno kon- 

................ ........ ...... . Hstinės valdžios atmetė So-į greso. Kongresas išrenka 
i skolų mokėjimą Amerikai:: nistų Partijos distrikto or- vietų planą del sumažinimo 

sumažinti metinius skolų ganizatoriui............................ginklų ant 50 nuošimčių, ta-
mokėjimus ir mokėjimo pe- Stephens mano, kad įsa- čiaus tie Sovietų pasimymai

kymas 1____ L /~’U ~ -
_______________ tus yra pasekmė komunistų-p4*! tikrųjų pacifistų vLu. tų ir rasių, gyvenančių kar- 
Naujos Amerikos valdžios veikimo tarp negru ir tarp sam pasauly. _ .

sako, kad policija kelis kar-j tų užsienio^ politikos, sakė 
man A Armour Amerikos ‘ tus grasino areštu už sklei-;jis» bet Sovietų valdžia tik- 
atstovui Paryžiuj, kad jis/Hmą Darbo Unijų švietimo; rai būtų pirmutinė auka iš- 
patiektu jas Amerikos na-i^Vgos laneliu^ ir “Daily „ ..............
riams Reparacijų Komitete, iWorkerio” kopijų.- — , J p j —----------------

kad” pastarieji Susipykęs del Valgio Nužu-
j Owen D. Young ir J. P. 
Morganui, 
perstatytų Amerikos nusi
statymo Reparacijų Komi
tetui, kurio konferencija 
baigiasi.

Amerikos reikalavimas 
nuo Vokietijos, dabar išmo
kamas metinėmis mokesti
nes sulig Daweso plano, 
siekė rugpjūčio 1 d., 1928 
m., su pradžia dabartinio 
metinio sumokėjimo, $350,- 
759.069.76, iš kuriu $206.- 
981,384.92 buvo už Ameri
kos okupacinės armijos iš- 
kaščius ir $143,775,734.84 
už mišrius reikalavimus.

Vokietija užmokėjo Jung
tinėms Valstijoms pereitais 
metais $20,293,555.94 sulig 
Daweso plano metiniu su
mokėjimų, iš kurių $13,101,- 
216.70 buvo už armijos kaš
tus, o <7,192.319.24 už miš
rius reikalavimus.

Konferenciia tesėsi pus
antros valandos. Ministeris 
Mellon perskaitė praneši
mus iš Paryžiaus nuo Ame
rikos atstovių, kurie pataria 
pakeisti sumokėjimus ir pa
ilginti atmokėjimo periodą, 
nes tas, esą, gal Drives prie 
išrišimo reparacijų klausi
mo.

KANTONAS — Antradie
nį iš karinių Anglijos laivų 
išsodinta pulkai jūreivių 
Kantone, kad ginti Apglijos 
koncesijas, tęsiantis, kauui 

I taip militaristų.

53 Žuvo nuo Žemės 
Drebėjimo Anatolijoj

Ohio Armijos Manev 
ruošė Žuvo 2 Lakūnai

Oscar Gumback, 28 metu 7 v
amžiaus.

Kramer, užlaikantis kva
rterą, susipyko su Gumback 
del suvėlavimo pietų. Gum- 
hack ura dė jęs protestuoti. 
'Susivaidijus Kramer nušo
vė Gum bačka.

Ii jo j žuvo mažiausia 53 žmo
nės. Trisdešimts devyni 
žeista. Virš 1000 namų 
griauta.

Valdžia organizuoja 
šelpą nukentėjusiems.

i Roma.— Italijos fašistinė 
į valdžia daro planus imti mo- 
i teris į armiją ištikus karui. 
Valdžios komitetas del civi
lių mobilizacijos savo ra
porte pažymi, jog pereitam 
kare Italijos moterys daug 
dirbo, o sekančiam kare bus 
sumobilizuotos karo darbui 
— bus imamos į armiją, 
kaip ir vyrai.

Tokio, Japonija.—Pirma
dienio rytų gaisras sunaiki
no dvyliką šimtų namų Fu- 
nateu miestely, Japonijoj. 
Veik visas miestelis sudegė, j 
Keletas žmonių žuvo.

FAIRFIELD, Ohio.—Ar
mijos orlaivių korpuso ma
nevruose pirmadieni žuvo 
antras leitenantas F. W. 
Shade iš Selfridge Field, 
Mich., kuomet jo orlaivis 

i nukrito už mylios nuo Yel-
pa-Jow Springs, Ohio. Shade 

buvo 26 metų amžiaus.
Leitenantas E. L Meadow 

iš Rockwell Field. Cal., žu- 
ivo pereita šeštadieni, kuo- 

01- mot jo orlaivis susikūlė su 
šauskas šiomis dienomis kitu orlaiviu laike ’ manev- 
kreipėsi i pris. adv. Stanke- rų.
vičių ir Jurgelevičių, prašy-: 
damas juos būti jo gynė-< 
jais. Olšausko byla žadama Zeppelino Kelione Ameri- 
paskirti nagrinėjimui pir- kon Atidėta 
momis rugpjūčio mėn. die-1 
nomis.

Paryžius. — Neoficialiai 
pranešama, kad ekspertai 
reparacijų konferencijoj 
“principe” priėję prie su
tarties del nustatymo Vo
kietijai reparacijų metinius 
mokėjimus, bet tik dar 
susitaiko del naudojimo 
kurių žodžių* raporte.

Berlynas.— Graf Zeppeli- 
no kelionė į Jungtines Val
stijas tapo atidėta ant neri
boto laiko, pasak pareiški
mo Dr. Hugo Eckener, di
rižablio komandieriaus. Di
rižablis nelėks flei į jokią 
kitą ilgą kelionę iki nebus 
išaiškinta priežastis, kodėl 
sugedo keturi dirižablio mo
torai bandant lėkti į Ameri
ką. Kol tas bus ištirta pra
eis kelios savaitės, sako 
Eckener.

Varšava. — čia nesenai 
darbininkas J. Domb tapo 
nuteistas ant M metų į kalė
jimą už tariamą priklausy
mą prie Komunistų Parti- 

Policijos provokato-

Panemuiiėlis, Rokiškio
— Balandžio 25 d. Zosė
Aleksiejutė bandė nusinuo
dyti actu. Mergaitės gyvy- jos.
bė pavojuje. Nuodijosi iš rius jį įskundė, tai buvo vi- 

‘ skurdo. sas įrodymas.



Oiors ir nevisuomet pilnoj to išaiškino Darvinas. Bet rei- 
zodzio prasmėj). Chorų vedėjų kia žinoti kad Aristotelis nVATOCllO ui mnlzolnn nnrlnvA 7

pirmas atidengė giminys
tės ryšius — nuo gana že- 

gyvybės polypų iki 
žmogaus.

Kl. Kokiais metais Ispa-

Puslapis Antras
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darbą atliktų. Tačiaus dar ne- • 
gana to, kad parinksime vieną 
kitą tinkamą dainelę. Mes tu-!
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mių. Tai jau^ ne (popierinis; 
planas. O» juk reikįa žinoti, 
kad tuo paežiu šykiū vis dides
nis įmonių skaičius pereina 
prie septynių valandų darbo 
dienos. Trumpiau dirba, dau
giau padirba, darbo produk
tyvumas auga, bet apie tai vė
liau.

TECHNIKA AMERIKONIŠKA, 0 IDEA 
LAS SOCIALISTINIS

Trečiad., Gegužes 22, 1929

44,000. Agronomų reikės tris 
sykius tiek ir dar daugiau.

Jau dabar iš augštųjų mo
kyklų ir technikumų išeina vis 
didesnis skaičius proletarinių 
inteligentų. Kiekvienais me
tais tasai skaičius didės.

Drg . A. Rykovas sako: 
“Penkmetinis planas yra revo
liucijos planas rie tik ta pras
me, kad jisai nužymi milžiniš
ką progresą, organizuojant so
cialistinę visuomenę, bet tas 
planas sudarys visą revoliuci
ją mūsų technikoje, pritaiky
me naujųjų technikos davinių. 
Juk mums reikės sukurti išti
sas naujas industrijos šakas.”

Kad padaryti revoliuciją 
sodžiaus ūky, reikia ne tik 
traktorių, elektrikinių plūgų, 
ne tiktai kuliamų, ir kertamų 
mašinų, trejerių ir kitokių pa
būklų, bet dirbtinių trąšų-to- 
mamilčių (zuperio, fosforito ir 
t. t.) Gaminimas chemiškų 
trąšų, kas šiuo tarpu yra dar 
tik naujiena sovietinėj pramo
nėj, už kelių metų turės pa
siekti 8-9 milionų tonų į me
tus. Tai reiškia sukūrimą iš
tisos naujos pramonės.

Apie 1932 metus, kaip sako 
Rykovas, “mes turėsime duo
ti į metus bent 50,000 trakto
rių.” Apie tą laiką iš užsie
nio nereikės jau gabenti nei 
vieno traktorio. Sovietinės 
Ukrainos delegatai nurodė 
konferencijoj, kad to trakto
rių skaičiaus negana, reikėsią 
antra tiek.

Nižnij Novgorode jau ku
riama milžiniškas automobilių 
fabrikas, kuris kas metai duos 
100,000 mašinų. Konferenci- 

išimtlmis). Bet kalba eina ne Joj buvo pakelta klausimas 
>vren apie pilvą. Kalba eina apie reikalingumą steigti ant- 
apie tai, kad taip sutvarkyti! rą tokią fabriką. Farmeriams 
visos šalies ekonominis gyveni- reikia ne tik traktorių, bet ir 
mas, jog jis būtų pavyzdžiu; trokų. Tas rodo, kokiuo pla- 
kitų šalių proletariatui. Rei- čiu užsimojimu imamasi dar- 
kia įrodyt, kad prie sovietinės1 bo.
tvarkęs galima geriau supla-; Anglies produkcijos žvilgs- 
nuoti ūkio vedimas, daugiau ir; niu Si. S. S. R. šiuo tarpu už- 
geresnių tavorų duoti, tuo pa- ■ ima" penktą vietą. Už keturių 
čiu sykiu sistematingai geri- 'Te^ tiktai Amerika ir Angli- 
nant darbo minių būklę, negu Ja stovės i priešakyje, špyžio 
kapitalistinėse a p y s t o v ose. produkcijos žvilgsniu S. S. S. 
Kaip kas gal pasakys—tai at- R- šiuo laiku užima šeštą vie- 
eities muzika, nes S. S. R. S. ta- J> užims trečią. Paimsime 
techniškai labai atsilikusi.: anglies pramonę. Toksai Kuz- 
Taip, buvo atsilikusi, bet tas neco baseinas (Sibire) šiuo 

tarpu duoda per metus apie 
tris milionus tonų. Pamečiui 
produkcijai kylant, jisai apie 
1932 metus turės, duoti aštuo- 
nius milionus tonų. Tuo pa
čiu sykiu Doneco sritis turės 
pakelti produkciją iki 40,000,-

Generalė Linija
Pabaigoje pereito mėnesio 

įvyko Sovietų Sąjungos komu
nistinės partijos konferencija, 
kuri kalbėjo ii’ tarimus darė 
varde pusantro miliono orga
nizuotų komunistų. Tai mil
žiniška spėka.

Konferencija nustatė ir už- 
gyrė griežtą generalę veikimo 
liniją ištisam penkmečiui. Ne 
“iš rankos į burną” politika, 
ne politika tik šiai dienai ir 
rytojui, ne naujų, kelių jieš- 
kojimas kas mielą dieną, bet 
aiški generalė linija artimes- 
niam laikui. Kuria kryptim 
ji vystysis?

šalies industrializacija. Pa
grindu amerikoniškos techni
kos “pasivyt ir pralenkt kapi
talistines valstybes.” Buda- 
vojimas naujų dirbtuvių milži
nų, elektrifikacijos tinklo plė
timas. Ir tuo pačiu sykiu kė
limas sodžiaus ūkio nauju 
technikiniu pagrindu. Be ga
lo susmulkintą individualistinį 
ūkį, kur dažnai farmerys nei 
arklio neturi, rišti, jungti į ko
lektyvius susivienijimus, j ben
dro žemės dirbimo draugijas. 
Tiktai kooperavimo ir kolekti- 
vizavimo pagrindu, i tiktai vi
suomenišku susitarimu ir dar
bu milionai mažųjų ir viduti
nių valstiečių ne tik pagerins 
savo būvį, bet ir pakels visą 
sodžiaus ūkį.

Jau dabar S. S. R. S. dar
bininkai geriau gyvena ir ge
riau pavalgo, negu kapitalisti
nėse valstijose (išėmus gal 
Amerįką—ir tai su didelėmis

atsilikimas su kiekviena diena 
vis labiau nyksta.

Tokie milžiniški elektrinės 
energijos pastatai, kaip Vol- 
chovstroj, kaip Dnieprostroj, 
kūrimas milžiniškų sovietinių 
ūkių (sovchoz), jungimas ka-
nalu Volgos su Donu, tiesimas ŪOO tonų. .
ilgiausio gelžkelio Turkestane,; Rpr sekančius penkius me- 
įkūrimas šimtų naujų dirbtu- Pramonę bus įlieta aštuo- 
vių, smarkus didėjimas darbi-;11* suvirš bilionai (8,000,000,- 
ninkų skaičiaus ir įtraukimas' ()0b)^ dolerių (skaitant ameri- 
vis naujų ąodiečių minių į in-:koniškais pinigais). Prasljn- 
dustrinio gyvenimo sukurį—: k tįsiu penkmečiu buvo įdėta 
ką gi visa tai reiškia, jeigu .tiktai du ir pusė bilionai dole- 
ne‘milžinišką progresą! rių. Pas parodo, kokiu smar-

Šie metai yra pirmieji metai tempu vystosi šalies indus- 
kalbamojo penkmečio ir rei-; trializacija. 78 nuošimčiai to 
kia pasakyki, kad jau dabar kapitalo bus įvesdinta į taip 
galima pažymėti produkcijos vadinamąją sunkiąją pramonę 
kilimą arit 20 nuošimčių. Reiš- (geležies, plieno, mašinų sta
kta planas jam duoda pasek- tymą, kuro, chemikalų). Sun- 

t. k * . . . kioji pramonė yra pamatas sa-
llies socializacijos. Priešrevo
liucinė Rusija sunkiosios pra
monės atžvilgiu buvo be galo 
atsilikus, ji buvo visiškai pri- 
gulminga nuo užsienio kapita
lo. Sovietinė Rusija nori būti 
ekonominiai n e p r ig ulminga 
ant kiek tai galima, esant ka
pitalistiniam apsiąutime.

Sodžiaus ūkio mašinų penk
mečio pabaigoje bus gaminama 
keturius kartus daugiau, negu 
dabar. Metalo produkcija bus 
pakelta iki 10 ’milionų tonų. 
Sunkioji miestų pramonė duos 
sodžiaus ūkiui tiek mašinų 
kiek tik jų reikės. Juo smar
kiau kils sunkioji pramonė, 
tuo smarkiau kils sodžiaus 
ūkis.

Visa Eilė Skaitlinių
Penkmętinio industrializaci

jos ųlano įvykinimas, kaip sa
kė konferencijoj drg. Kšiža- 
novskis, reikalaus nepalygina
mai didesnio skaičiaus inžinie
rių, agronomų, kvalifikuotų 
technikų. Inžinierių yra 20,- 
000. reikės 50,000. Technikų 
yra 20,GpC. Jų reikės dar

Socialistinis Lenktyniavimas
• . Drg. Kuibyšėvas, vienas iš 
referentų, sakė, kad yra drau
gų, kurie abejoja ar bus gali
ma tokiu smarkiu tempu, to
kia smarkia eisena žygiuoti 
pirmyn. Jisai su skaitlinėmis 
prirodo, kaip ėjo šalies ūkio 
augimas: 1927; metais—ant 17 
nuošimčių, 1928 metais—ant 
23 nuošimčių. Šiais metais 
jau galima konstatuoti ūkio 
kilimas aht 20 nuošimčių, šiuo 
tarpu S. S. R. S. ūkis kyla 
smarkesniu tempu, negu ka
pitalistinėse valstijose, ir jei
gu S. S. R. S. dar nepasivijo 
Ameriką ar Vokietiją tai tik 
todėl, kad ji iš pirmiau 
labai atsilikus.

Dar pastebėsime: šis 
kilimas eina ST S. R. S.
kapitalistų ‘ skolintais pinigai 
ne užstatant jiems šalies turtus, 
bet savo locnomis išgalėmis. 
Jei jau labai reikia, tai S. S. 
R. S. valdžia užtraukia viduji
nę paskolę pas savo šalies dar
bininkus ir valstiečius. (Tuo 
būdu gauta 700,000,000 rub
lių). H ; į • J

Vis didesni darbininkų . klo
dai dirba jau tik po septynias 
valandas. Algos lengvutėliu 
tempu, bet kyla. Kalbamajam 
penkmety algos laipsniškai 
kils metai iš meto. Bet tuo 
pačiu sykiu turės kilti darbo 
produktyvumas. Per visą tą 
laiką smarkiai augs industri- 
ninių darbininkų skaičius. Pro
letariatas stiprės ne tik idė
jiškai, bet ir skaičium.

Ne botago ar bado raginami 
dirba S. S. R. S„. darbininkai. 
Jie yra šalies gaspadoriai, pil
nateisiai jos šeimininkai. Ke
liais pastaraisiais mėnesiais 
mes matome Rusų spaudoje 
labai įdomų ir labai svarbų 
apsireiškimą: vienos dirbtuvės 
darbininkai iššaukia dvikovei! 
kitos ;dirbtuvės darbininkus: 
mes tiek ir tiek padarėme, 
mes pagaminome tavorų virš 
nuskirtos sumos, na, o kiek 
jūs? Tuo būdu prasideda 
draugiškos socialistinės varžy
tinės. Nesenai man teko skai
tyti “Pravdoje,” kaip viena 
popierąunė (rodos, 1 Kamens- 
ke) puikiai pasižymėjo: esant 
senai mašinerijai, vis tik smar
kiai pakelta produkcija, su
trumpinta darbo valandos, al
gos pakelta, o tai todėl, kad 
išnaikinta, latravojimas, “pro- 
gulai,” (nepasirodymas darbe 
panedėlyj), pradėta daboti 
mašinerija, sistemačiai šaukta 
visų darbininkų pasitarimai 
gamybos reikalais, žodžiu sa
kant, kiekvienas darbininkas 
pradėjo jausties, kad jisai yra 
tikras gaspadorius.

Šitos socialistinės varžytinės, 
kaip kokiu prožektorium nu
šviečia tamsius užkampius, kur 
kas negerai. Tuomet praside
da kritika ir surandama išei
tis, kaip dalykus pataisius.

Su pagelba socialistinių var
žytinių, įvedant tikrą proleta
rinę discipliną, įvedant naują 
techniką, duodant darbo žmo
gui užtenkamai poilsio, duo
dant jam progos pasidžiaugt 
kultūra ir mokslu, turint aiš
kų generalį planą'ir sulyg juo 
vedant sistematingai Tisą ša
lies ūkį—prie sovietinės tvar
kos galima pasivyti ir pralenk
ti kapitalistinį ūkį.

Apšvietai J ir kultūrai kelti 
kalbamuoju penkmečiu bus iš
leista 21 bilionas rublių. Kul
tūrinis žmonių auklėjimas, 
kultūrinė revoliucija, plačiųjų 
minių iniciatyvos ’kėlimas yra 
būtina sąlyga pasisekimo, to 
milžiniško šalies industrializa
cijos plano. , ,

Sekančiam straipsny, 'mes 
pereisime prie sodžiaus.

L. Prūseiką.

Nuo 15 d. gegužės pra
sidėjo Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos vajus Canado- 
je.

Draugai, rašykite nau
jus narius! Naujai prisi
rašiusieji nariai mokasi 
tijk vieną dolerį į metus, 
be jokio įstojimo. Vajus 
tęsis iki 1 d. rugpjūčio.

Esamųjų kuopų drau
gai praneškite, kaip eina 
vajus.

Kiekviena šalis, kiekviena 
tauta užsikrėtus savu patrio
tizmu. Kas mūsų arba mano, 
tas gera, o /svetimo-—negera. 
Nuo šalių, nuo tautų, šios 
šies patriotizmas pereina 
prie atskirų asmenų.

Juk pirmiaus kiekviena
lis didžiavosi savais svaigalais. 
Kiekviena ; šalis tvirtino, kad 

ir sveika,tik jos degtinė gera 
o kitų šalių netikus.

Kada Jungtinėse 
ant popieros tapo 
blaivybė, tai veik kiekvienoj
trečioj stuboj atsirado katiliu
kai ir pradėjo virti “mūnšai- 
ną.” Ir kiekvienas virėjas gi
ria tik savo, o kitų išvirtą p ei- 
kia. Tuo tarpiu kiekvieno iš
virtas niūnšainąš “geras,” pęs 
jo varto.tbjuš greitai nuvaro į 
kapus. : j ’ j

. Apie Jungtinių Valstijų blai
vybę mes gerai žinome. Apie 
mūnšaino veikmę irgi nusima
nome. Juk ne vienas, bet šim
tai atsiduria beprotnamiuose, 
šimtai važiuoja pas Abraomą. 
Net jau biznis varomas iš gir
tuoklių. Kuris tik pradėjo 
smarkiau mūnšainą traukti, 
tai jau gerai žinoma, kad jo 
amžis trumpas, kad jis gyvens 
metus, kitus, ilgiausia trejus. 
Todėl atsiranda “geradėjų,” 
kurie tuojaus stengiasi tokius 
girtuoklius apdrausti, o paskui 
nesigailėti jiems “gero,” pačių 
pagaminto, mūnšaino. Jeigu 
dar ir nuo to kojų nepakrato, 
tuomet įvyksta “nelaimes”— 
apdraustas girtuoklis “krinta” 
nuo antrų lubų ar trečių lubų 
laiptais žemyn ir nusisuka 
sprandą arba randa ant gazi- 
nio pečiaus puodą su vande
niu “užkaistą,” gazai “užge
sę” ir girtuoklis sustingęs. Ir 
veik kiekvienas tokių nelai
mingųjų būna keno nors ap
draustas. žinau žmonių, ku
rie turi po tuziną ir daugiau 
alkoholikų apdraudę ir juos 
vaišina mūnšainu, savu, geru, 
pačiiį virtu.

Mūnšaino vardas labai pa
garsėjęs ir kiekvienas jį žino, 
het ir užsieniuose garsus. < Bet 
“Laisvės” skaitytojai mažai* ži
no apie Meksikoj vartojamą 
gėrimą, vadinamą “pulke.” šį 
gėrimą vartoja biednjuomenė,

veik išimtinai darbininkai. Jis 
pigus ir' kada darbininkas iš
geria stiklą, tai jis atsiduria 
“rojuje.”

“Pulke” panašus į pieną. 
Jis labai senai Meksikos gy
ventojams žinomas. Gėrimas 
gaunamas iš tam tikro aug
mens, kurį Meksikoj vadina 
“makeju.” Pasodintas arba 
išdaigintas augmuo turi augti 
septynerius metus. Sulaukęs 
septynerių metų amžiaus, pra
deda išduoti vaisius—pradeda 
bėgti “pienas.” Augmenį “mel
žia” rytais ir vakarais ir gau
na labai daug “pieno.”

žmogus, išgėręs to “pieno,” 
įpuola į kokį tai savotišką 
sapną, viską užmiršta ir jau
čiasi smagiai, praleidžia kelias 
valandas “žemiškame rojuje.” 
Bet “pulkės” gėrikai greitai 
sunaikina savo sveikatą. “Pul
ke” pavojingesnė, negu mūn- 
šainas, kuriuom girdo apdraus
tus girtuoklius. Todėl savo 
laikais Meksikoj tas gėralas 
buvo draudžiamas vartoti, už 
pardavinėjimą ir vartojimą 
net mirtimi bausdavo.

Bet nuo to laiko, kaip Mek
siką užkariavo Ispanija, tuo- 
jaus panaikino įstatymą, bau
džiantį už “pulkes” vartoji
mą. Susiorganizavo specialūs 
kompanijos, kurios pradėjo 
auginti tuos augmenis ir ga
minti savą, tautinį gėrimą— 
“pulkę.” Valdančiai klasei 
nerūpi žmonių j gerovė, jiems 
daug geriau svaiginti, nuodin- 
ti darbininkus, nes kitaip dar 
jie gali pradėti galvoti apie 
kovą del pagerinimo savo bū
vio. O kad po kelių metų 
darbininkas pakrato kojas, tai 
kapitalistui galvą neskauda— 
į jo vietą ateina kitas, jaunes
nis. Taipgi valdančiai klasei 
neapeina, kad “pulke” veda 
žmoniją prie išsigimimo.

Dabar
darbininkai 
prieš savo šalies 
riuos tamsuoliai 
valdančioji klasė 
pia jokios domės, 
riėms nuodintis ir
jasi, kad turi tokį savąjį gėri
mą, kokio nei viena kita šalis 
neturi. Didžiuojasi savais 
nuodais ir iš to daro pelną.

Švenčioniškis.

reikalą supažindinti tiiūsų jau
nimą su proletarinio meno prin
cipu.

Suprantama, tai svarbus 
klausimas. Darbas stovi prieš 
mus didelis. Tačiaus mes ma
žai tegalime supažindinti jau
nimą su proletariniu menu, nes 
mes jo veik neturime. Mums 
prisieina daugiausia skleisti 
proletarinio meno principą, idė
ją ir kalbėti apie proletarinio 
meno kūrimą.

Delei supažindinimo jauni
mo su proletariniu menu, Se
nas Vincas sako:

“Šitai užduočiai, šitam di
džiuliam ir gana svarbiam dar
bui, vienintelis ir bene arčiau
sias kelias prieiti prie jaunimo 
su darbininkiška sąmone bus 
tas, tai per mūsų chorų vedė
jus. Jeigu chorvedis bus išti
kimas ir nuoširdus Proletarų 
meno rėmėjas, bent keliais nuo
šimčiais pasišventęs komunisti
nėms idėjoms žmogus, mokės 
prieiti prie jaunimo ir su dar
bininkiškos sąmonės krislais: 
parinks karingesnes dainas ir 
po valiai pradės šluoti buržua
zinio meno šlamštą nuo Prole
taru meno scenos.”

i
Su šia d. S. V. išvada nega

lima sutikti praktiškai, nei 
principe. Reikia žinoti, kad 
chorvedžiai yra profesionalai

Rašo J. D. Taunis
Kl. Kaip išvalyti juodus 

drabužius ?
Ats. Ištarpink 4 uncijas 

castile muilo į kvortą ver
dančio vandens. Kuomet 
atauš, pridėk 4 uncijas a- 
monijos, 2 unciji bile kurio 
alkoholio arba glicerinos ir 
galioną šalto tyro vandens. 
Sumaišyk viską ir užkimšk. 
Kad išvalyt vilnonį storą 
drabužį, paimk to mišinio 
biskį ant torielkutės, tiek 
pat dadėjęs vandens; su to
kios pat materijos šmotuku 
arba su kempe, padažyda
mas, trink pletmuotas vie
tas. Kuomet išvalysi ir iš
džius, tai suprosyk iš atbu
los pusės.

Kl. Kas pirmas pradėjo 
skelbti tokią teoriją, kad 
žmogus evoliucijos keliu 
yra išsivystęs iš žemesnės 
formos gyvūnų?

Ats. Evoliucijos teorijos 
mokslo tėvu reikėtų skaity
ti senovės graikų filosofą 
Aristotelį. Tiesa, evoliucijos 
mokslą pirmas nuodugniai

Meksikos susipratę 
pradeda kovoti 

nuodus, ku- 
vartoja, bet 
į tai nekrei- 
leidžia žmo- 
dar didžiuo-

profesija, jų mokslas nedaro 
juos komunistais. Chorai sam
do chorvedžius tankiausia rem
damiesi tik jo profesija. Abel- JJ108 
nai imant, komunistų judėjime 
profesionalų labai mažai užsi
laiko. Turime chorvedžių, kūrinija buvo užėmusi Meksi-

?Fitai3.....mūsy_..,LudėjJ.nL^: M? (šį klausimą tūlas Pet
ras jau senai buvo prisiun
tęs, bet buvo užsimetęs).

(ua,— . Ats. Ispanų užplūdimas 
Komu-1 Meksikos prasidėjo 1519 m. 

mes kaip ir Ispanijos pasiuntinys Cor
tez užėmė Meksiką 1521 m.

Kl. Ka reiškia “Ontario?”

Kur dingo d. J. Bijūnas su 
eilėmis iš proletarų meno sky
riaus? Nejaugi tas draugas 
užsigavo kritika ir pabėgo? .

Jei tiesa, tai blogai! Drau
gai, kurie negali pakęsti kriti
kos, nenori pasimokinti iš kitų, 
negaliu būti gilūs mąstytojai ir 
geri veikėjai.

* * *
Drg. Aukuras “Proletarų Me

no” skyriuj, “Vilnies” 
rašo:

“Nekurie griebiasi 
kritikos, kad vienetos
ba išleidžia neproletariškus vei-

Argi jau vienetos ke- 
užsimovę turi 
neveikdamos.

kalus, 
pures ant akių 
miegoti nieko 
Duokite, jūs draugai, tų prole- 
tariškų veikalų, lošime jūsų no
rus patenkindami:”

Tokia mintis yra klaidinga. 
Ir tai beda, kad mūsų meninin
kai nesistengia suprasti prole
tarinio meno principu?.

Gal dar šiek tiek galima pa
teisinti, (kad “vienetos lošia” 
neproletarinius Veikalus neturė
damos geresnių. Tačiaus nieku 
būdu negalima teisinti', kad 
“vienetos išleidžia neproletari
nius veikalus.” Tokių draugų 
reikėtų paklausti: Kokią naudą 
vienetai duotų darbininkų me
nui išleisdami buržuazinius” kū
rinius? Mano supratimu, ne 
tik kad nebūtų naudos, bet da 
bledis būtų. '

Pirma, koks mums gali būt 
išrokavimas kurti buržuazinį 
meną, kuomet buržuazijri - ir 
taipjau skandina savor“mene” 
visą visuomenę, šiame atsiti
kime, tai geriau jau nieko ne- 
tvert ir kovot prieš buržuazinį 
meną. Daryt tai, kas yra, juk 
nėra reikalo.

Negalima, sakyt: “Duokite,
jūs draugai”: Vienetos (cho- svarbų meno klausirną,

rai, dramų rateliai, orkestros) 
turi pačios rūpintis tvėrimu 
darbininkų meno. Tai tam tik 
ir yra organizacijos.

* * t-
To paties draugo kiek žemiau 

randame kitą pareiškimą:
“Reikėtų prisiminti mūsų 

vienetų veikimo pamatas dailė
je'. Nė vienai 
tiek nereikia 
kaip chorams.
užsidirbti, tai ir 
eina lošti tokie, 
publika.”

Išrodo, kad d.
įtikinti, kad chorų veikimo pa
matas yra tik tame, kad vai
dinti, dainuoti ir pinigų uždui b- 
ti. Tai klaidinga. Jei taip, 
jei reikia lošti tik tai, ką publi
ka myli, tai reikia statyti klau
simas, kam reikalinga palaikyti 
darbininkiškas choras? Kam 
draugam dėti tiek daug triūso 
į chorų organizavimą ir palai
kymą? Juk tai logiškai ta min
tis veda prie to, jog galima pa
sitenkinti ir parapijos.cho.ru ir 
esamais judžiais — tokifis dau
giausia publikos lanko. Bet taip 
nėra.

Mes ;meną kuriame klasinį, 
darbininkišką,. Tveriame cho
rus, kad' galėtume . duoti tai 
publikai ką nors naujo, darbi
ninkiško, klasinio. Mūsų me
nas nėra tam, kad tik publiką 
patenkint, bet ją šviesti.

Nėra teisinga, kad publika 
nemėgia tai, kas yra darbinin
kiško. ’’Grigutis” geriau mė
giamas, negu “Pepita.” O “G.” 
yra daug 
“Kova Už 
veikalas, 
mėgia.

rie pritaria i
Bet jie užsiima muzika. Tokių 
chorvedžių, kurie suprastų pro
letarinio meno ideologiją, poli
tinę kryptį, mūsų literatūra,— 
aš nežinau nei vieno. ' 
nistų chorvedžių 
neturime.

Tad nėra pamato nė manyti,
5,y“lžiain..1’‘'”pon.';‘ojamą ! (kuriuo' tai vardu vadinasi 

. ...... ir didysis ežeras)?
Ats. Ontario yra žodis in- 

.rime viena kita tinkama daine-! dijomskas, ir išvertus lietu- 
le. Mes turime šviesti ta iau- Aviškai reiškia “gražiausias 

ežeras,” apba vėl “gražiau
sias’ reginys akmeninių kal
nų ir vandenų.”

Kl. Ar daug bažnyčių 
randasi New Yorke?

Ats. Sulig tikėjimų apy
skaitų, New Yorke yra 1536 
bažnyčios.

Kl. Kada buvo įsteigta 
Rusijos valstybe?

Ats. Rusų valstybę, sulig 
istorinių padavimų, įsteigė 
Riurikas su savo broliais 
Sineusu ir Truvor u 862 me
tais. Jie buvę tam specialiai 
pakviesti “iš už jūros”.

Kl. Kaip augštai yra iš
keltų vandens rezervuarų 
(tvenkinių) ?

Ats. Iki šiol buvo žinomas 
kaipo augščiausiai iškeltas 
vandens rezervuaras Indi
joj, nes buvo 280 pėdų aug- 
ščio. Gi rezervuaras Bould
er Dam Jungtinėse Valsti
jose, kuomet bus užbaigtas, 
turės 550 pėdų augščio.

• Kl. Kaip didelis lietus yra 
mužiką?. I užregistruotas?

Ats. Is netolimos praei- 
bių plačiau susipažinti su lite- | ties kalbant apie lietų, ve 

ikokis rekordas yra: nuO 
liepos 14 iki 17 d., 1911 m., 
suvirš 88 coliai lietaus nu
puolė ant Bagnio salos Fi
lipinuose. Lietaus išpuola 
daugiau, negu 45 coliai per 
viena diena, v

Kl. Ar randasi žvaigždžių, 
didesnių už mūsų saulę?

Ats. Anot astronomų ap- 
skaitliavimo, didžiausia 
žvaigždė yra Mira, grupėj 
žvaigždyno Cetus ir yra 
27,000,000 kartų didesnė už 
mūsų saulę.

Kl. Ar stikliniai grabai 
yra naujoviško išradimo ar 
jau tokius vartojo seniau?

Ats. Stiklinių grabų išdir- 
bimas jau buvo praktikuo
jamas dvyliktame amžiuje. 
Juos virš 600 metai atgal 
dirbdavo tūli Anglijos ar
tistai.

lę. Mes turime sviesi tą, jau
nimą, o su dainele neapšviesi.

Kas tai gali atlikti? žinoma, 
ne induvidualai-profesionalai! 
Čia darbas komunistų, komu
nistų jaunimo. Draugai komu
nistai choruose turi rūpintis 
apšvieta. Reikia platinti tinka-; 
ma literatūra, sudaryt jaunų 
komunistų ratelius, surengti pa
skaitų, prelekcijų meno srityje. 
Chorų komisijos ir dabar rūpi
nasi gavimu tinkamų dainų. 
Juk kiekviename mūsų chore 
yra būrelis gerai sąmoningų 
draugų. Tik pati organizacija 
imdamosi už švietimo darbo ga
li supažindint savo narius su 
proletarinio meno uždaviniais, 
o ne chorvedžiai, kurie yra 
samdomi tam tikram darbui.

Taip pat nėra reikalo raudo
ti, kad .mūs chorvedžiai nerašo 
į spaudą. Pirmiau reikia jiem 
duoti medžiagos, paraginti prie 
skaitymo marksistinės litera
tūros. Jei draugas mokina 
chorą, tai dar nereiškia, kad 
jisai gali duot lekcijas iš istori
jos, literatūros, klasių kovos, 
sociologijos. Juk . didžiuma 
mūs chorvedžių ir šiaip meni-j 
ninku dirba dirbtuvėse, o tik | 
liuoslaikį pašvenčia i........  (
Tokiam draugui nėra galimy-|

ratūra ir klasine ideologija.
Vienok turime eiti prie to, 

kad mūsų menininkai pažintų 
savo meną nuo a iki z. Ypač 
tie menininkai, chorvedžiai, ku
rie tik' mokinimu užsiima, turi 
plačiau studijupti mūsų meno 
kūrybą. Jiem reikia dubti dar
bo.

Suprantama, mes visi nori
me, kad chorvedžiai kuodau- 
giausia duotų mūsų menui, bet 
reikia imti domėn ir tai, kas 
galima, o kas ne. Meno viene
tai, apskričiai, prie pirmos pro
gos turėtų rengti eilę prelekci
jų meno klausimais.

Sodietis.

Londonas.— Pasak prane
šimo iš Berlyno, Silezijos 
tekstiles savininkai grąsina 
paskelbti lokautą gegužės 
25 d., nepavykus su unija 
susitarti del algų.

parapijos.cho.ru
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I?. LAIKRAŠČIU
Tauragės Pučistų Byla
“Lietuvos žinios” už bal. 29 

ir 30 d. rašo apie tolimesnę ei
gą Tauragės pučistų bylos, k ti
ki seka:

1 t Dauguma kaltinamųjų visai 
inesiorientuoja, už ką jie yra 
patalpinti kalėjiman ir teisiami. 
Beveik visi kaltais neprisipažįs- 
ta^jpko, kad sukilime nedalyva- 
vęj^rba buvę prie sukilėlių tik 
kaip žiopliai, del įdomumo. Yra 
ir tokių, kurie yra prisidėję 
prie sukilėlių varu verčiami. 
Kartojasi tas patš: “Prie suki
limo nebuvau prisidėjęs,” arba 
“buvau įkalbėtas, suvedžiotas.” 
Tik vienas kitas sako: “Buvau 
prisidėjęs, nes esamoji tvarka 
buvo nepakenčiama.”

Ką KaHba Liudininkai
Balandžio m. 26 d. prasidėjo 

liudininkų klausinėjimas. Dau- 
giaum liudininkais pakviesti 
Tauragės miesto gyventojai, 
pašto, kalėjimo, viršininkai ir 
tarnautojai, šiaip įstaigų tar
nautojai ir visuomenės veikė
jai, kurių dauguma buvo sukilė
lių areštuoti ir laikomi 2-3 vai. 
“nelaisvėje.” šie liudininkai 
daugiausia kartoja tuos faktus, 
kurie surašyti kaltinamajame 
akte. Kiekvienas liudininkas 
nurodo tik kokius 3-4 asmenis, 
kuriuos esą matęs sukilėlių ei- 

visai nepažįsta. Ka
pitono Majaus liudininkai visai 
nemini. Taip pat nemini ir 
buvusio Tauragės miesto bur
mistro J. Bildušo.

te pirmoje kvotoje sakė mačiu- 
jsi tik keletą dalyvių, antroje 
kvotoje daugiau, trečioje kvo
toje dar daugiau, o dabar teis
me išvardijo visą būrį žmonių, i 
Tačiau po didelių pastangų vie- 

, nam advokatui pasisekė tas ne- 
, aiškumas, bent dalinai, pašalin
ti. Pasirodo,

i kaž kodėl buvo drauge su suki- ' 
lėliais varoma kalėjiman ir ten:

! išsėdėjo tris dienas. Kodėl ir 
I už ką kalėjime buvo, pasisakyti 
į atsisakė.

Pastovėjo su šautuvu
Kaltinamajam Dobilui, suki

lėlis J. Bartkus (jau nubaus
tas) iškirto kartų šposą. Tai

• pasakoja pats Bartkus. Visai 
i artinantis kariuomenei j mies
tą Bartkus bėgo namo ii’ netu-1 

i įėjo kur dėti šautuvo. Jo 
mei prie savo namų rado 

, žiopsantį Dobilą. Bartkus, 
(veik grasindamas, Dobilo 
prašė palaikyti šautuvą ligi

kad Rimkaitė;

lai- 
be- 
be-: 
pa- 
jis !

pasišersiąs gyvulius. Tačiau; 
Bartkus gyvulių nešėręs, bet 
sprukęs kur galėjęs, o užėjusi 1 
kariuomenė rado Dobilą stoviu- j 
tį su šautuvu ir paėmė, kaipo ■

■ Balandžio mėn. 26 ir 27 d. 
išklausta apie 40 liudininkų.Į 
Toliau klausinėjami kiti liūdi-! 
ninkai.

Tauragės pučo dalyvių byla 
Kariuomenės teismo sesijoj j 
Šiauliuose, pirmąsias tris die- ; 
nas ėjo sunkiai. Buvo perskai-' 

i tytas kaltinamasis aktas, pa-1 
tikrinta apie 200 liudininkų ir’ 
apklausti kaltinamieji. Juėsj 
reikia dalyti į tris dalis. Pir
mieji prisipažįsta, kad daly va- 

""Teisme figūruoja liudininkais ! Š
ir patys sukilimo dalyviai, nu
teistieji anksčiau karo lauko 
teismo.

Liud. Bildušas J., apie pučą , 
nieko nežinojęs ir tuo metu bu- ' 
vęs Kaune. J. Bildušas yra tos 
puomonės, jog kaip jis pats, 
taip ir kapit. Majus nieko apie i 
sukilimą nežinojęs.

Stud. VI. Banys (be dešinės 
rankos, kuri jam buvo nupjau- ( 
ta nuo sužeidimo per pučą) sa- ' 
kosi, jog sukilimui pritaręs ma- 1 
nydanaas nenusidėsiąs nei prieš 
tautą Tlei prieš Lietuvos Patri-, 
archus, kurie Lietuvai nepri- j. Bildušas Savo Parodymus 
klausomybę iškovojo. Apie su
kilimą sužinojo tik iš vakaro ir 
prie jo prisidėjo. Jam buvo pa
vesta nuginkluoti policiją, kur 
jis savo uždavinį ir pildęs ligi 
peršovus jam ranką kritęs be 
sąmonės. Banys užginčija Bil
duko prisidėjimą prie pučo, o jį 
patį prie sukilimo prikalbėjęs 
Mikulskis, kuris sakė, jog suki
limas ruošiamas visoje Lietuvo
je, o Tauragėje reikėsią palai
kyti trv bendra tvarka. Anks- 
tybesnius parodymus atsiima.

Liud. Paulauskas Stasys (ir
gi jau baustas už šį pučą) atsi
sako nuo ankstybesniu parody
mu. D. Dinapas prie sukilimo 
prisidėies visai pripuolamai. 
Jam Mikulskis buvo prižadėjęs 
surasti darbo ir jau ii i darba 
vežęs, tačiau atvežė i mišką, 
kur buvo daugiau sukilėliu ir 
čia, pasakius Mikulskiui prakal
ba, visi drožė j Tauragę. D. Di- 
napui nebuvę galimvbės atsisa
kyti. D. Dinapas jaučiasi Mi
kulskio apviltas, tačiau ka< del 
teistumo, esą aišku reikėjo 
P

ti demokratines teises, antrieji ' 
—ginasi, ginklų nevartoję, ne- i 
norėję dėtis prie sukilimo, ne-; 
tiksliai supratę pučo tikslą ir 

(tretieji—buvę visai priešingi!
perversmui, jie sukilėlių buvę 
areštuoti. Kaltinamųjų suole; 
sėdi areštuoti ir iki šiol laisvi j 

. buvę, bet dabar kaltinami. Per- ■ 
' traukų metu visi uždaromi į ka- i 
i meras. Penktadienį ir šešta-j 
•dienį klausinėjami liudininkai, i 
(Apklausta apie 24 asmenys:' 
policininkai, šauliai ir keli as
menys iš areštuotų (nuteistų)/

parodymus
buvo duoti tar-

ir kalbėj imąsi 
Bildušas užgin-

SKONIS Augščiau
Visko

PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

Ohesterf ie
ŠVELNŪS. . . •

Ir Vienok
Jie PATENKINA

Importuoti ir namie au
ginti tabakai i š r i n k ti del 
SKONIO... pilnai susen- 
dinti GERESNIAM sko
niui ... ir vienatinis skonis 
—tai yra Chesterfield’o me
todas. Niekada nebus ge
resnio!
LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

taip darant mažiausiai komu-i Gegužės 9 d. čia buvo su- 
nistai galės prieš miesto ponus (šauktas A. L. D. L. D., A. L. 
pasakyti, o ypač, kada jie iki; d. S. A. narių, “Laisvės” ir 
ausų paskendę “grafte.”

Programa paminėjimo susi
dėjo iš dainų, prakalbų ir fi- vavo drg. A. Bimba ir išdavė 
nų jaunų mergaičių muštro— 
“drill.” Aukų kovai su “< 
shaperiais” surinkta $170.

Gaidžiai turėjo atskirai mi
nėjimą, kur trockistai,

narių, “Laisvės 
“Vilnies” skaitytojų susirinki
mas. šiame susirinkime daly-

platų raportą iš mūsų centra- 
open- j Jinių įstaigų ir kartu iš abelno 

įmūsų veikimo. Taipgi ragino 
(visus simpatizatorius stoti į 

išmesti (jungtinių Valstijų Komunistų
■ elementai iš K. P., jiems spee- j partiją.
! chus” sakė. žmonių turėję 
j “gerą” puskapį.

esą 
rdėti prie sukilėlių visiems.

Pučistų Reikalavimas
Tauragės kalėjimo tarnauto

jai pasakoja, kad sukilėliai rei
kalavo išleisti iš kalėjimo kai 
kuriuos atskirus kalinius, ypa
tingai baustus kariuomenės tei
smo ir komendanto administra- 
tyviu būdu. Priešintis nebuvo 
galimybes ir reikalaujamieji su- 
kilėliųj^aliniai buvo iš kalėjimo 
išleisti. Be to, sukilėliai rytą 
sutikę varant į darbą 12 kali
nių, kvįetė juos prisidėti prie 
pučo. Penki kaliniai prisidėjo, 
o 7 ne. Neprisidėjusieji buvo 
grąžinti atgal kalėjiman, o kiti 
5 iŠ sargybinių buvo atimti ir 
stojo sukilėlių eilėse.

Kiti liudininkai kartojo tą 
patį, kas pasakyta kaltinama
jame akte.

Tačiau daugiausia įdomumo 
sukėlė liudininkė Rimkaitė Ro- 

**’ja, kuri buvo klausinėjama 
dvi valandas. Devynetas 

šiauliškių advokatų, taip pat 
teismas bei prokuroras, laužė 
sau galvas, kokiu būdu Rimkai-

Atšaukia
J. Bildušas savo 

j atšaukia, kurie 
; dymo metu.

Pasimatymą 
su dr. Pajauju
čija, nieko panašaus nebuvę.

Studentas VI. Banys panašiai 
pareiškia. Nuginčija savo pa
rodymus tardymo metu. Pau
lauskas irgi.

Liudininkai bus klausinėjami 
iki gegužės 4 d.
Kaip Atrodo Teismo Salė

Teismas eina senojo kalėjimo 
siaurame koridoriuje. Ten tam
su, užtat per dieną žiba elek
tros lempos. Viename korido
riaus gale padarytas pakilimas. 
Čia teismo sąstatas sėdi. Prieš 
juos 59 teisiamieji skiriami 
nuo publikos primityvišku bar
jeru. Kaltinamieji gausios sar
gybos prižiūrimi.

Publikos nedaug. Keli 
ninkai, keli pašaliečiai ir 
laikraščių korespondentai, 
giau ir nebetelpa. Del to
teismą, kieme ir gatvėj didelis 
judėjimas, jau vien liudininkai 
kieme minia atrodo.

Bendrai Šiauliuose didelis su
sidomėjimas politiniais klausi
mais.

kari- 
kelių 
Dau- 
prieš

CLEVELAND, OHIO
Visko Po Biskį

1 d. gegužės įvyko miesto 
salėje gegužinės šventės pami
nėjimas. žmonių atsilankė 
1,300. Komunistų Partija ren
gėsi paminėti šią darbininkų 
tarptautinę šventę miesto aikš
tėje (Public Square), bet su
žinojus, kad “openshaperiai ” 
rengiasi sukelti riaušes, pasi
tenkino svetainėje.

Prieš šitą paminėjimą dirbo 
visos juodosios spėkos. Mr. 
Frew Long, Manufacturers’ 
Association sekretorius, rašė ir 
reikalavo iš miesto teisių di
rektoriaus Schulerio, kad šis 
atsakytų salę komunistams. 
Schuler leido todėl, kad manė

Po jo raporto buvo diskusi- 
i jos. Nemažai dalyvių ,pareiš
kė savo mintis, kaip jie žiūri į

3 d. gegužės įvyko laidotu-!Komunistų Partijos veikimą ir' 
vės Jono Karobino, Jaunųjų! į mūsų spaudą. 7 
Komunistų Lygos nario, kuris ’ 
mirtį gavo 30 d. balandžio 
darbe, nupuolęs nuo 9-to augš- 
to. Kadangi Jonas buvo veik
lus Lygos narys, todėl jojo lai
dotuvėse dalyvavo virš. 500 
draugų-gių, kad atidavus sa
vo mylimam draugui paskutinį 
patarnavimą. I

Laidotuvės tojo jaunuolio 
buvo didelė d e m o n st racija 
prieš jaunuolių darbą. Jos į- 
vyko Ukrainų Darbininkų na
me, 1051 Auburn Ave. Trys 
kalbėtojai nurodė, kad Jonas 
Karobin nebūtų atsigulęs kar
stau, jei ne godumas besočių 
kapitalistų, kurie išplėšė gy
vastį šiam daug daug žadėju
siam darbininkų klasei jau
nuoliui. Jonas Karobin dirbo 
prie langų valymo. Kaipo 
jaunas, 17 metų darbininko 
sūnus, manė užsidirbti kelis 
centus ir baigti mokyklą. Bet 
štai diržas trūksta, Jonas nuo 
9-to augšto nukrinta ir ant 
vietos gauna mirtį.

Ukrainų darbininkų benas 
griežė gedulių maršą, o choras 
dainavo “Internacionalą” ly
dint Jono karstą į kanines. 
Grabnešiai jaunuoliai, Komu
nistų Lygos nariai, nešė jo 
karstą per 7 blokus nuo Au
burn iki Clark gatvių. Gėlių 
vainikų buvo virš 30. Virš 100 
automobilių lydėjo į kapines.

Ant kapinių buvė pasakyta 
prakalbos. Visu draugų akis 
vilgė gailios ašaros netekus 
veiklaus ir daug žadėjusio dar
bininkų klasei veikėjo. Jau
nuoliai ir Pionieriai ant Jono 
Karobino kano priėmė prisie- 
gą eiti tuo keliu. Ifuriuo ėjo 
Jonas. Tai buvo iškilmingiau
sios laidotuvės ir kartu liūd
niausios. Clęveland’o Komu
nistų Jaunuolių Lyga neteko 
gabaus nario ir veikėjo, kartu 
ir Amerikos darbininkų klasė, 
podraugė jojo tėveliai ir maža 
sesutė.

Ilsėkis, jaunuoli, šioje impe
rializmo tvirtovės šalyje. Mes, 
likę, dirbsime tavo numylėtą 
darba išliuosavimui darbinin
ku klasės iš kapitalistinės ver
gijos.

daug taktiškiau, negu tie, ku
rie buvo, o dabar nėra partijos 
nariais.

Plačiai apkalbėjus, buvo at
sišaukta prie draugų-gių, kad 
stotų į partiją ir stiprintų jos 
eiles. 7 draugai-gės atsiliepė 
ir pasiėmė aplikacijas,/kiti ke
li žadėjo vėliau. Draugai ne
turėtų atidėlioti, bet tuojaus 
stoti ir dirbti darbininkų kla
sės pasiliuosavimo darbą.

Beje, “Vilnies” šėrininkų 
pasveikinimui, kuris įvyko 12 
d. gegužės, suaukojo susirin
kimas $33.50.

žmonių į šį susirinkimą at- 
, Būtų 

gerai, kad mes kas 3-4 mėn. 
turėtume panašius susirinki
mus apkalbėjimui ir diskusi-

# | f W 111 A Y J

Buvo tokių, silankė geras skaičius.
; kurie yra buvę partijoj, bet 
persiorganizavimo laike pabi
joję darbo pasitraukė. Tokie 
draugai save teisino ir metė jOms mūsų abelno veikimo, 
kaltę ant tų, kurie yra parti- Darbietis.
joj, būk tie buvę priežasčia jų------- i---- ---------------------------
pasitraukimo. Sąžiniškesni dr- SKAITYKITE IR 
gai, nebuvę partijoj, išsireiškė, PLATINKITE “LAISVĘ”

“LAISVES” PIKNIKAS
Iš Philadelphijos Atvažiuoja Specialis 
Traukinis, Iš Wilkes Barre Atvažiuoja Ba
sas Ir Girdėt, Kad Būriai Iš Kitų Miestų 

Rengiasi Atvažiuoti.
Piknikas įvyks labai patogiu laiku—Ketvirtos Liepos 

Nepriklausomybes Paskelbimo savaitėje

7 d. Liepos-July, “
ULMER PARK Music Hall

GALE 25-tos AVENUE

Bus 2 Orkestras Prof

BROOKLYN, N. Y.

Retikevičiaus
Yorko apielinkes, 
bendrai dainuos

Tai sudarys
Taipgi visi chorai

Bus chorai ne vien tik iš New 
bet ir iš toliau. Visi chorai 
Internacionalą ir kitas dainas, 
chorą iš apie 250 ypatų, 

dainuos ir skyriumi.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI 

f • i
Atsiminkite, kad prieš “Laisvės” pikniką įvyksta Komu
nistų Partijos Lietfrakcijos planumo suvažiavimas. Čia 

bus draugų iš visos Amerikos.

T arėsime Senų Draugų: J. Šukys ir H. Stan 
kus Laukiami į Šį Pikniką.

Draugas J. Šukys jau pats yra išsitaręs, kad at
važiuos šią vasarą j Brooklyną. Mes manome, 
kad worcesteriečiai atsiųs draugą H. Stankų. 
Tat būkime prisirengę girdėt jų prakalbas ‘L.’ 

piknike.

Lietuviška Akušerė

Telephone, Greenpoint 2372

Strėnų Skaudėjimas, 
i. Tūkstančiai Vyrų

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Aš galiu jums pagelbėti.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

š

Puslapis Trečias

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar- 
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Šaukitės 
pasi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

81S W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Tel., Greenpoint 5765
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$1,000 Tik Už 60 Centę
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
sinj kalną parodytum, tai jam malo- 

inosnė būtu sveikata, negu tas aukso 
(kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 

Į greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 

Įatgaut savo sveikatą.
i Vaistž.olės yra nuo sekančių ligų: 
'vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
•mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kru
tino, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

; žolių, kurios jums sugrąžins sveiką
ją, panaikins minėtas ligas.
1 Jeigu ken*i nervų suirimą, galvos 
(skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
iširdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
'si mūsų gausius vaistus, tain vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
|ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
Įsų Nervų Preparatas užbėga tai li- 
i gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 
I Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
(žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
(mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
i miestuose.

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

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė-i 

j liau per kelioliką metų savo 
j profesijoje praktikavosi di-i 
džiuosiuose miestuose Euro-| 
po j e.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
A beinąs Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, 
ir Neuralgi.
ii- Moterų buvo sėkmingai pagy-‘ 
doma.
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.

D K. ZLNS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 East 16th Street, N. Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving PI. 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

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

ausios Mados Žemiausia Kaina

IFORNICIAI 
I PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
I PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ 
llš priežasties daugumo stako parduoda 
| me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
(statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėie.
ITurime didelį štorruimj, kuriame laiko-1 
t me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

i

I

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



Puslapis Ketvirtas Trečiad., Gegužes 22, 1929

Mano Kelionė nuo Atlantiko iki Pacifiko P. Balčiūnas, K; Kapičauskas, * Visiems, kurie tik atšilau- sušelpimui Lietuvos badi^ių
V. Pundis, 
Linkauskas 
Tvari jonas, 
Bekeriene,

J? Undrejūnas, P.
J. Kiznienė,
H.i

kys, < užtikrintas užganėdini- Taigi atsilankydami pas / 
L. mas ir linksmai laiko praleidi- ir savo brolius Lietuvoj. *

mas. Visas pelnas skiriamas į P. Mačiukas

I

I

(Tąsa)
Už pusės valandos jau bu

vome Sikeston, Missouri, kur 
ir pasibaigė visi mūsų gerieji 
keliai. Nuo čia jau prasidėjo 
žvyriniai, taip vadinami 
“graded roads,” išdaužyti, iš- 
duobėti taip, kad visą laiką 
jautiesi tartum per geležkelio 
špalus važiuoji. Jau buvo 
netoli vakaras, kai davažiavo- 
me iki West Memphis, tai yra 
tik 8 mylios nuo didelio miesto 
Memphis, Tenn., bet kitoje 
pusėje upės. Čia suradome 
vienintelį “viešbutį,” kur mes 
gavome kambarį be mažiausių 
parankamų: tik lova ir puo
dynė vandens, ir už tai atlu
po nuo mūsų 5 dol.

Sulaukę ryto, išvažiavome sur tas 'pats vargas ir tokios 
paėmę kelią į Little Rock, sos
tinę Arkansas. Čia tai jau 
buvo ne kelias, o didžiausia 
koronė. Kaip tik pervažiavo
me Mississippi upę, viskas at
simainė ir laukai ir stubos ir 
keliai. Tiesiog nesinorėjo ti
kėti, kad čia Jungtinės Valsti
jos, atrodė į kokią Arabiją ar 
T u r k i j ą. Išvažiavome per 
Missouri ir visą Arkansas vai- ir juodi dirba už 80c arba 1 
stiją ir nematėme niekur stu- dol. į dieną ir tik vadinami 
bos, kad būtų panaši į stubą 
kaip Illinois arba Pa. Visur Man vienas jaunas vyras su 
tik lūšnelės iš vieno kambario, pasididžiavimu 
iš gelžkelio senų supuvusių j jis 
špalų sukaltos, arba iš molio, įgauna $1.55 į dieną, 
maišyto su šiaudais, nukrėstos,1 tai darbas tiktai laikinis, kol 
apdengtos visokios rūšies su-1 surenka medvilnę nuo laukų, 
rūdijusiomis blėtojnis ir kiek-! 
vienoje tokioje stubukėje, pa
prastai vieno kambario, gyve
na 4-5 žmonės ir daugybė vai
kų. Baltų žmonių mažiau 
matosi, daugiausiai juodukai. 
Ant laukų nieko kito nesima-

ŠIOS

atsikartoja ta pati istorija. 
Mulų vežimų sutinkame tan
kiai, bet prasilenkimui su jais 
nėra bėdos, nes su tokiais ve
žimais daugiausia važiuoja 
juodukai, kurie baisiai vergia
mi, išnaudojami ir įbauginti 
baltųjų medvilnės baronų, tai 
pamatę nors kiek geresnę ma
šiną atvažiuojant, iš tolo išsu
ka iš vėžių į purvyną ir lau
kia, kolei pravažiuosime. Tas 
pats atsikartoja, jei ir prisive
ji kokį nors vežimą. Kalbant 
su baltum žmogum, juodukai 
labai nuolankauja ir ant kiek
vieno žodžio prideda “sir.” 
Na, tai taip ir puškenam per 
purvyną, jau ir vakaras neto
li ir i pavargome, i Sutinkame 
žmogų ir klausiame, kaip ilgai 
ims mums pasiekti pirmą ko
kį nors miestuką. Jis atsako, 
kad jei jokios nelaimės neat
sitiks, tai per kokias dvi va
landas pasieksite. Aš nuste
bau, nes ant žemlapio rodo, 
kad jau visai netoli turi būt 
miestukas Arkadelphia, Ark. 
“Tai kiek gi mylių ?” klausiu. 
Atsako—10. Nagi, manau sau, 
tai tam žmogui kas nors nege
rai, todėl ir sakau: “10 mylių 
aš apsiimu per valandą pės
čias nueiti.” Jis atsako: “Ge
riau taip ir padarytum, tai 
tikrai ten būtum.” Važiuoja- 
jame toliaus ir už trijų mylių 
randame kelią uždarytą ir 
septynios mylios “detour.” 
Pasižiūrėjau į tą “detour” ir 
jau nebedrįsau važiuoti. At
eina naktis^ Grįžt atgal į ar- 
čiausį miestelį apie 60 mylių 
per tokius kelius, tai nėra ko 
ir manyti. Sėdime su savo 
drauge ir darome planus, kur 
pasidėti ant nakties ir kaip iš
eiti iš tokios padėties. Aplin
kui niekur nesimato nei žmo
gaus, nei namų. Mums begjal- 
vojant, atvažiuoja fordukas ir, 
nieko nelaukdamas, neria į tą 
“detour.” Pasikavoja purvuo
se, suprkščia ir sustoja. Dar 
keletą kartų pasispardo, pa- 
drabsto purvais ir po biskutį 
pradeda krutėti ir kriokdamas, 
nors labai iš lengvo, važiuoja. 
Tuojau atvažiuoja ir kita, di
delė mašina, didesnė už ma
no ir taip pat neria į tą pur
vą ir jau sustoja ir stovi. Pa
siraitoję^ kelines aš einu prie 
jų. Pasikalbėję nutariame 
padėti vienas kitam važiuoti. 
Prakasėme pagaliaus purvą, 
primėtėme pagalių ir akmenų 
ir, sujungę savo “inžinų” spė
kas, pastūmėme dar į didesnį 
purvyną. Tuo lipačiu būdu ir 
dar biskutį toliaus. Dabar jie 
laukia. Aš įsisėdu į savo ma
šiną ir gailėdamasis šiuo sy
kiu, kad tai mašina, o ne val
tis, neriu' iš visos spėkos į tą! ‘GERAI PATAIKOT 
purvyną ir nors aptaškytas, I . *
kad nei pro vieną langąSiieko I 
nesimato, išvažiuoju.
jam dabar jau tik ant pirmo
gyros ir, kaip ant nelaimės, cigarų“'pa'rdlwdu, 'kuriuos ne Iii 
sutinkamo dar atvažiuojantį. Į lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
Prasilenkiant ir vėl nuklimpo- 
me galutinai. Vėl ta pati is
torija stūmimo ir tempimo ir 
jau naktis—tamsu ir lietus 
pradeda lyti. Dar keletas su
sitikimų ir vėl tas pats. Ant 
galo, daugiau kaip per dvi va
landas, atvažiuojame tas sep
tynias mylias vadinam 
.“Broadway of America.”

prieš karą. Per yisą Missouri 
ir Arkansas nesimatė gero ka
ro arba arklio, tiktai mulai, 
pakinkyti į senoviškus “cov
ered wagon.” Jei kur matėsi 
gera mašina, su šoferiu, tai sa
vininko medvilnės laukų.

Išvažiavę iš West Memphis, 
Ark., apie 60 mylių važiavo
me keliu taip išduobėtu, iš-į dieną.

tinęs dienos lapkričio ir buvo 
pusėtinai šalta, lietus lyja, bet 
vaikai ir suaugę dirbo laukuo
se rinkdami medvilnę basi ir 
beveik pusnuogiai. Tik prore
čiais galima buvo matyti dide
lės gražios stubos, bet tai bu
vo rezidencijos dvarininkų, 
medvilnės laukų savininkų. 
Didelių miestų visai nėra. Pats 
didžiausias miestas, sostinė 
Arkansas, tai Little Rock, tu
rintis 65,000 gyventojų. Ma
žų miestelių daugybė, bet vi-

to, kaip medvilnė, kur juodu
kai, jų moĮerys ir vaikai dir
ba per dienas už užmokesnį, 
kokį rytuose išlavintas darbi
ninkas gauna per vieną valan
dą. Vaikai dirba už 10-15c 

Nors jau buvo pasku-
daužytu, kad mus blaškė ir 
daužė į visas puses, o kadan
gi lietus lijo, tai aptaškė vi
sus stiklus, kad nieko nebuvo 
galima matyti ir turėjau sto
vinėti ir priešakinius stiklus 
nuvalyti bent keletą kartų. 
Pagaliaus privažiuojame miš
ką, kur tarpe dviejų medžių 
prikalta didžiausia iškaba: 
“Broadway of America. Best 
and safest road over Arkan
sas, to all points west. Take 
road No. 67.” Perskaitę tą iš
kabą, nudžiugome. Na, tai 
jau turėsime gerą kelią, kaip ir

! Washington?

pat lūšnos ir tenai buvo gali
ma matyti žmonių, kurie vaik- rytuose. Bet čia tai mūsų var- 
ščioja basi. Net krautuvėlės gai tik prasidėjo... 
ir tai lušniukėse, sukaltose iš 
visokios rūšies lentgalių ir blė- 
tų, kur vėjas švilpia iš visų 
pusių. Kiekviename miestely
je būtinai yra dirbtuvėlė išva
lymui medvilnės ir suspaudi
mui jos į bundulius, kur balti

Įvažiuo
jame į tą taip garsintą No. 67 

O šventas Jackau! Tai 
blogesnio kelio dar 
nei Lietuvoje, nei

mašinistai” gauna daugiau.

pasigyrė, kad 
runija” visas mašinas ir 

Bet ir

kelią, 
ištikrųjų 
nemačiau 
pas prasčiausius farmerius ry
tuose. Tai buvo gana platus 
kelias, bet visai nei nežvyruo
tas, amžina purvynė ir prava- 
žinėtos tik vienos vėžės, ku
riomis kiekvienas stengiasi va
žiuoti. Ratai paskendę iki 
stebulių ir važiuoti visai nega
lima ant greitosios 
(gear). Visą laiką 
važiuoti ant antros.
retai, bet susitinki mašiną iš 
priešakio, tai reikia išsukti iš 
vėžių vienam puse kelio ir ki
tam ir tada jau abi mašinos 
nuklimpsta. Na, tai lipame iš 
mašinų ir vienas kitam pa- 
gelbstim įstumti mašinas į vė
žes. Pavažiavus biskutį ir vėl

gyros 
turėjau 
Nors ir

!o pragyvenimo produktai dar 
brangesni, negu rytų valstijo
se. Ne kartą savęs klausiau, 
kaip ir už kokias nudėmes te
nai žmonės gyvena, skursta ir 
vargsta? Ištikrųjų, šimtą kar
tų blogiau, negu Lietuvoje
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(Pabaiga) artistai, ta pati salė, ta pati, paprasta bras-
KiUs Apie į , .p-

Kiek iš draugų teko patirti, tai Balti- į linkybės, mano supratimu ir yra pati svar- 
morės lietuviai labai nerangiai lankosi į ibio ji priežastis apsireiškusio apsnūdimo 

pas baltimoriečius.
Vienok, nekurtuose atsitikimuose ir 

mūsų draugai verti pabarimo. Kiek teko 
patirti, tai mūsų draugai neapsiėmė kan
didatuoti ir būtų buvę išrinkti į gana 
mums prielankias vietas kaimyniškose or
ganizacijose. Tokis draugų pasielgimas, 
negali būt pateisinamas ir jie iš to turė
tų išduoti sumenės rokundą.

Kitas draugų baltimoriečių apsileidi
mas, tai tas, kad jie nekreipia jokios domės 
į lietuviškąjį jaunimą. Turiu pasakyti, 
kad kaip “fėruose,” taip ir piknike dalyva
vo daug ir labai gražaus jaunimo. Su ku
riais iš jaunuolių teko kalbėtis, pakenčia
mai kalba lietuviškai. Tačiaus tokiame 
mieste, kaip Baltimore, kur tūkstančiai lie
tuvių gyvena, turi tokią puikią svetainę, 
neturi ir nesistengia suorganizuoti choro.

Choro klausimu, draugai baltimorie- 
čiai, nieko .nelaukę, turėtų praduti rūpin
tis. Choras, o ypatingai iš jaunuolių, nors 
ir reikalauja daug išlaidų ir darbo, bet at
simoka kitais keliais. Turint chorą, nori
ma ar ne, reikia rengti koncertai ir šiaip 
vakarai, kad palaikyti jį. Į choro paren
gimą eina choristas ar choristė jaunuoliai, 
eis ir jų tėvai ir dar pasivadins savo Su
siedą. Susiedo Susiedas, netekęs “partne
rio” prie kazyrų, ateis ir jis į parengimą ir 
parengimai pasidarys skaitlingesni, publi
ka išsijudins iš susnūdimo ir pradės ratas 
ratą vyti į lietuviškus parengimus.

Todėl draugai baltimoriečiai privalo 
imtis už .darbo, kad suorganizavus chorą. 
Medžiagos turi įvalias. Tik darbo reikia 
kiek pridėti, o tikslas bus atsiektas ir pa
rengimai bus skaitlingesni. Kitaip gręsia 
baltimoriečiams visiškas apsnūdimas. Juk 
naturalis dalykas yra tas, kad žmogus 
prie ko pripranta?, tai sunku jį nuo to at- 
pratyti. Priprato prie kazyrų, prie nami
nių pasilinksminimų, ten jie laiką ir pra
leidžia. Pripras prie parengimų, ateiti į 
salę, ten laiką praleis.

Tai ve, ką aš jums rekomenduoju, 
draugai baltimoriečiai, imkitės už darbo ir 
sutverkite chorą, o pasekmės bus geros.

lietuviškus parengimus ir jų parengimai 
veik visuomet būna neskaitlingi. Tai tiesa, 
ką paliudijo ir patsai faktas. Kad pikni
kas buvo neskaitlingas, tai yra ir priežas
tis. Pirmoji ir pati svarbioji priežastis, 
tai lietus. Antroji, kuri labai abejotina, 
tai galima ir mūsų priešams kiek kredito 
atiduoti, kad “bolševikai neturi įtekmės mi
niose.”

Bet subatos vakare, 4 d. gegužės, išva
karėse prieš bolševikų pikniką, vakaras 
buvo gana gražus ir Baltimorės Lietuviš
kos Salės Bendrovė (ar kaip ten ji užvar- 
dyta?), buvo surengus taip vadinamus 
“fėrus,” bet publikos nė pusės tiek neturė
jo, kiek turėjo bolševikai savo piknike. O 
tokį didelį ir gražų namą užlaikyti, savai- 
mi aišku, kad reikia ir žmonių. Viena ar 
dvi draugijos tokio namo neįstengs užlai
kyti, tai aišku. Kiek teko patirti, prie to 
namo bendrovės priguli veik visos tenaiti- 
nės lietuviškos draugijos bei kuopos su di
deliais savo narių skaičiais, kas sudaro 
milžinišką kiekį žmonių.

“Fėrai” buvo rengti salės užlaikymo 
naudai. * Rodosi turėjo ir privalėjo daly
vauti daug ir publikos. Bet deja... Pa
rengimas (fėrai), kuriuose ir man teko da
lyvauti, stebėtis reikėjo iš jų mizernumo.

Dabar kyla klausimas, kodėl Baltimo
rės lietuviai taip atšalę nuo savo parengi
mų? Galima daleisti, kad mūsų draugams 
trūksta solidarumo, nesusisiekia jų petys 
su pečiu. Tačiaus, susitikus su draugais, 
atrodė, kad jie dar jauni ir gana energingi. 
Tat kame gi priežastis apsireiškusio publi
kos atšalimo? Metus žvilgsnį į geografiš
ką Baltimorės stovį, gal surasime ir prie
žastis to apsnūdimo?

Geografišku žvilgsniu, Baltimore, taip 
sakant, atskirta nuo visų lietuviškų koloni
jų. Atleiskite už išsireiškimą—nuo gyvojo 
pasaulio. Ką jie parengė, pikniką ar teat
rą, jokių svečių iš kitų miestelių pas juos 

. nepribūna ir jokio įvairumo, draugiško pa- 
, simatymo, naujo ūpo—niekas jiems nesu- 

■ •,teikia. Ta pati (vietinė) publika, tie patys

žukienė, M. 
____  , Karčauskienė, 
E. Carnienė, R. Palionienė, O. 
Velžienė, VI.. Kiely, J. šva- 
reika, E. Žemaitienė, F. Sla- 
viaękas, V. , Kaminskienė, J. 
Kaminskienė, E. Daniels, J. 
Kaminskas, Ed. Kaminskas, 
L. Opaliak, A. Velikis, F. Go- 
beris, E. Vitartienė, J. Girnis, 
V. Čeponis, E. Saladunienė, II. 
Pagiegalienė, A. Kireilienė, I. 
Liužinas, P. Keršis, P. Kum- 
pik, A. Bakas, A. Palmiskas, 
R. Kurapka, J. Braždžionis, J. 
Morkūnas, K. Kekunytė, J. 
Plekštis, J. Goštautas, Vai. 
Kaminskienė, P. Skrebienė, A. 
Rapšys, A. Diržauskas, F. Sa
vickas, A. Bagdonas, J. Matu
lis, J. Bučkauskas, Kuokalas, 
C. Kulbis, N. Kaminskienė, R. 
Gabužiūtė; Joe šimoliūnas 
45c; J. Šodonis 40c; Aidžiu- 
lienė 35c; B. Koliešienė 30c; 
po 25c :O. Kvietkauskienė, M. 
Mikalojūnienė, A.
nė, E. Tinkūnienė, M. Sima
naitis, A. Kiznienė, Elz. Maro- 
zienė, J. Norbontas, P. Pagie
gala, B. Zmitraitė, K. Staniu
lis, E. Gudonevičia, P. Mainio
nis, J. Bučinskas, O. šmigels- 
kienė, J. Wychulis, G. Kleveč- 
ka, A. Jankeliūnas, Palionis, 
Wm. Rūkas, J. Tiškūnas, G. 
Balčius, P. žemaitis, E. PIu- 
čienė, M. Sara pinas,./f. Mika
lauskas ir S. Bagdonienė; J. 
Valiulis 20c; J. Kalpokas 10c.

Visiems aukojusiems, varde 
Lietuvos baduolių, tariam la
bai nuoširdų ačiū. c

Dar negana to, mes esam 
pasirengę ir daugiau sukelti 
aukų. Gegužės 29 d. yra ren
giamas teatras ir šokiai. Bus 
perstatyta vieno akto komedi
ja “Ant Rytojaus.” Teko pa
tirti, kad aktoriai stengiasi mo
kytis šį veikalą, kad užganė
dinus publiką. Po lošimui šo
kiai. Muzika Nemcek Bros. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėj.

Maldaikie-

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
' PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

.. . Tacilauskas,
- v. i užlaikytojas Restorano po nurn. 992 

VaziUO-; Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKO!' PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 

’ i. kuriuos ne tilt

. nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

Simahas Janulis.
(Daugiau bus)

BINGHAMTON, N. Y.
Ir Mes Jau Pradėjom Dirbti

Pa'sidarbavimu progresyvių 
draugijų išrinktų delegatų, 
vietinis komitetas šelpimui Lie
tuvos baduolių surinkęs turi 
$86.10. Aukojo šie :’L.D.S.A. 
23 kuopa $10; A. L. D. L. D. 
20 kuopa $5; J. D. Chamo 
$3; G. Sliesoraitis $2; po $1 
aukojo šieilgn. žvirblis; L. Si- 
moliūnas, Al. Belazarienė, J. 
M. Kaminsky, Joe žvirblis, 
Balt. Žukauskas, St. Buchins- 
ky, A. Vaičiulis, W. Girnis, J. 
Zdanevičia, E. Strakalas, P. 
Mačiukas, O. Klevečkaitė, M. 
Albertienė, A. Mainionis, I. 
Radinis, O. Nareikienė, J. 
Strolis, G. Kuokalas, O. Saka
lauskienė, J. Aleksandravičia, 
S. Jasilionis. V. Kazėnas, A. 
Pagiegala, - O. Mikalojūnienė, 
J. Gabužis M. Gudauskienė ir 
P. Juozapaitis; K. Dzidulionis 
80c; H. Vėžienė 75c; po 50c: 
S. Vaineikis, V. Čekanauskas,

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 
į)NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Kepti.i'ves

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg..

Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali ' 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, Lepenu ar

'^7' jO it netvarkos, jūsų smagumo neužmuš,
J. La. Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

rt gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
goniams gelbėjo, padaryta ma- 

MEDĄ LIŽ.," G.'Z

HAARLEM OIL

O
uuo, gesa 
asesmentų 
4—5 ir 6 
budavosim 

'z - - nnnirktu 1

Tel.: Greenpoint 9632

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove Št.

tikrąsias ir neimkite 
kitų. Vaistinėse trijų

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 

į. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
kambarius ant išmokesčio arba pa- 

budavosime pagal jūsų reikalavimo ant_ jūsų 
nppirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų rotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 20G Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

M. J. J. Urbszo.,
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę! 
kas mčnesis po' 
kelioliką šimtui 

' pasitraukia. Taip
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

MPO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

1?

„J__

Juos išdirba

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

O

A..A'--
John Naujokas

kauskas, 214 Schuylkill Avenue, i 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-į 
Žiais parsitraukia ir pasekmingai j 
miestuose parduoda; taip ir kiti j 
Brooklyne ir kituose miestuose, kurį 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge-i 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat . progresyviškas lietuvis, 
užlaikyto jas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko_____ Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
lį rūkyti ir sako be jų biznyje ne-' 
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook-; 
lyne, bet ū* kituose miestuose—visur į 
reikalaukite ,Restoranuose, Užeigose,* 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei Į 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystesi 
draugų cigarų viršminetais vardais, į 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga-į 
rą, kuris visiems patinka, jog rūky-į 
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant; 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiikiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek,, ir 13- 
ias apmokame.

Adresas:

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

Kuriu Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų /k

Vidurys vien tik iš importuotų tabaKų.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi jį 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).



Trečiad., Gegužės 22, 1929

Rezoliucijos Lietuvos
Šelpimo Reikalu VIETOS ŽINIOS

Iš Kriaučių DiskusijųI

Priimtos Didžiojo New 
Yorko Progresyviškų Dr-jų 
Sąryšio sušauktoje Konfe
rencijoje, balandžio 19 d., i 
1929, Laisvės Svetainėje, 
Brooklyne.
Užgyrimas Komiteto šelpi

mui Lietuvos Baduolių
Konferencija Progresy

vių Darbininkiškų Organi
zacijų Didžiojo New Yorko 
ir dalies New Jersės valsti
jos, laikyta 19 d. gegužės. 
1929 m. “Laisvės” svetainė- - 
je, Brooklyn, N. Y., apsvar-; 
sčius Lietuvos baduolių, 
sunkią padėtį ir išklausius ■ 
Komiteto Šelpimui Lietuvos 
Baduolhj sekretoriaus d. R. 
Mizaros raportą, pareiškia:

1. Konferencija užgiriai' 
varomą darbą Komiteto 
šelpimui Lietuvos Baduolių, ‘ 
kurį įkūrė Centralinės or- ’ 
ganizacijos, būtent Lietuvių j 
Komunistų Frakcija, A.L.! 
D.L.D, LDSA., LPMS. ir , 
APLA.

2. Komitetas Šelpimui Lie
tuvos Baduolių yra vienati
nis komitetas, besirūpinąs 
šelpimu Lietuvos badaujan-

• • -j •• i • I U UJ 11 11CV1 XI IX N X CV P 1 J

ciųjų, kuriais yra . daugiau- Amalgameitų Unij os '. 
-^1‘d miestų darbininkai, tai’- pjes pastaraisiais keliais 

grjtel- tais,

16 d. gegužės, 11-27 Arion 
PI., buvo viešos diskusijos kliu- 
bų tvėrimosi klausimu Amal
gameitų Unijos viduryje. Dis
kusijoms Įžanginę prakalbą 

: pasakė A. Jankauskas, gene- 
i ralis Amalgapeitų Unijos or
ganizatorius. Kaipo Įžanginė 
prakalba Į diskusijas, buvo 
gana vykusi, nes per metų lai
kotarpį Jankauskas palietė, 
kiek Amalgameitų Unija tu
rėjo streikų, kiek kur buvo 
laimėta, kiek pralaimėta ir 
kiek bandymų daryta.

Paskui, po Jankausko pra
kalbos, sekė diskusijos, 
kusijos buvo gana rimtos. Di
džiuma buvo tos nuomonės, 
kad kliubai, organizuojami vi
duryj organizacijos, nieko ge
ro neduosią kriaučiams.

Susirinkusių kriaučių disku
sijose nedaug tebuvo. Tas ro
do, kad kliubais, kurie bando
mi organizuoti unijoje, niekas 
nėra labai susiinteresavę.

Tiesa, tas klausimas pas žy
dus yra gana žymus. Ten 
prosininkai jau turi vienam 
savo kliube apie 1,800 narių’. 
Prosininkai dabartiniu laiku 
yra veik daugiausia pas kriau- 

jčius prislėgti, tat visokie ju
dėjimai ir kyla prieš pačią 

j valdybą, 

nautojai, bernai ir grjtel- tais, ‘ypatingai New Yorke, 
ninkai. K. Š. L. B. rūpina- produkcija darbo padaryme, o 
si ūmai pasiųsti savo atsto-.algų numųšimas virto kasdie- 
vą Lietuvon ir ten pradėti i niniu dalyku; Toji padėtis iš- 
aktyvų šelpimo darbą.

3. Kitokį komitetai, kurie
siunčia pinigus per Centra- 
linį Komitetą, kurio virši
ninkais yra ponia Smetonie
nė, kunigai ir dalis liaudi
ninkų, pirmoj vietoj rūpi
nasi šelpimu ne darbininkų, 
bet stambių ūkininkų, ir ki
tokių žmonių, kuriem pašei- New yorko kriaučius. 
pa nereikalinga. Todėl kon-1 Orel,s-
ferencija persergsti darbi-:-------------------
įlinkų minias, kad tokiems iz • • r . • n l* • i 
Ifomitetams neduotų nc Kriminalistais Daibinmkus 
cento, nes tie pinigai nepa- Vadina Policijos Galva 
sieks tų, kuriem ištikro pa-
šelpa labiausiai reikalinga, i

4. Konferencija ragina Tarpt. Darbininkų Apsigyni-

iš 
le-

Dis-

; Toji padėtis iš
kelia darbininkuose kiekvieną 
dieną klapsimą, kada bus ga
las 'tokiai i1 padėčiai, nes jau 
gyvenimo Griaučiai dažnai ne
užsidirba prie tokios unijinės 
tvarkos, kaip dabar yra New 
Yorke Amalgameitų Kriaučių 
Unijoje. Ir kol tokia padėtis 
bus, tai ir kursis jeigu ne vei-

Kaip Demokratę Politikieriai 
Apiplėšė ir Nubankratavo 
Ranką

Dehiokratų politikieriai 
Tammany Hali taipgi buvo
galiai plėšikai City Trust Kom
panijos $7,000,000 banko, ku
ris- liko subankrutuotas ir pra
žudė milionus dolerių pinigų, 

' sudėtų daugiausia iš darbinin
kų centų, ypatingai italų, tarp 
kurių bankas buvo Įgavęs pa
sitikėjimo.

Net valstijos bankų superin
tendentas Warderis atsisako 
liudyti dabartiniame tyrinėji
me apie to banko šmugelius; 
jeigu teismas prižadėtų jo pa
ties nekliudyti, tiktai tuomet 
Warderis liudytų.

Nežinia, už ką bankas mo
kėdavo po $7,000 “algos” Į | 
metus demokratui ULCJJ. 
Mancuskui. Tas pats teisėjas 
paėmė iš banko $2,000 pasko
los, neduodamas jokio nuosa
vybės užstato bei kitokio už
tikrinimo, kad paskola turės 
būt grąžinta. Teisėjo tėvas 
Pasquale irgi be jokio užtikri-j 
nimo gavo $7,200 paskolos. 
Tokios rūšies “paskolą,” $6,- 
200, paėmė ir Edw. Glynn, bu
vusio gubernatoriaus Smitho 
giminaitis; jis buvo taip nusi- 
špicavęs, kad ir be to buvo ke
lis desėtkus dolerių čekiais iš 
banko daugiau ištraukęs, ne
gu turėjo jame pinigų. Ban-Į 
ko viršininkai ir direktoriai Į 
kuopė sau pinigų, kiek tik 
jiems patiko, be jokios- atsa
komybės. Banko prezidento 
Ferrari močeLa gavo $45,377. 
Fašistų laikraščiui “11 Progres- 
so Italo-Americano” buvo ki
šama banko pinigai be atodai
ros. Pagaliaus, banko virši
ninkai varinėjo opiumo ir ki
tokių svaigalų nelegali biznį 
su tokiais kriminalistais, kaip

' LAISVE

repce nustūmė jį nuo siau
ro tilto. . ..**
20 pėdų žemyn į upelį ir 
prigėrė.

Vaikutis' nukrito

CASTON ROPSEVICH

No. 21
Prašalino Labai Sunkų 

Vidurių Užkietėjimą
Panelė Lucy Moore, Choraw, S. C., sako: 

Nuga-Tone yra atsakymas j jos maldavimą. 
Ji' labai kentėjo nuo užkietėjimo. Jos skil
vio stovis toks buvo, kad ji daugiau ne
manė pasigėrėti valgiais. Po vartojimo Nu- 
ga-Tonc, į trumpą laiką ji parašė, kad ji 
pasveiko ir užganėdinta pasekmėmis ir gali 
valgyti ką tik nori be baimės.

Nuga-Tone turi stebėtiną reguliavimą. 
Jos pagelbėjo virš milionui vyrų ir moterų 

’ . ' .• Kai
prastą apetitą ir menką virš- 

kitiems kenkė gasai ir raugėjimas, 
užkietėjimą, men- 

kepenis, inkstus arba pūslės jritavi- 
galvos skaudėjimą, svaiguli, praradi- 

svorio ,ir stiprumo, prastą miegą, silp- 
organus ar panašius nesmagumus kas 

Jei turite vieną iš tų 
jūs turėtumėt vartoti Nuga-Tone. 

gyduolės yra par- 
Jei jūsų vertelga neturi jų sta- 

kad jis užsakytų jums iš

j

Baigęs PhiladelpL'Jos mnzftuj Loa- 
aervatoriją, duona lekcijas ant tunui- 

. kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
teisėjui 1 tų gerais smuikininkais, kreipkitės 1 

j mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
121H So. Iflth St... Camden. N

kimo komitetai, tai kliubai pas nužudytasai Rothsteina
Ir visa tai buvo daroma su ' 

žinia ir nauda augštų demo
kratų miesto valdininkų.

Begelbėdamas Vaiką 
Nužudė

Lancaster, Pa.— Bandy
damas išgelbėti savo anūką 
Harold Lawrence, trijų me- 

darbininkus ir visas darbi- mas daro žingsnių, kad paliuo- amžiaus, nuo automobi- 
ninkų organizacijas, atiko- suoti iš kalėjimo drg. Ben Lif- Laus uzgavimo, Jacob Law-

. ti ir siųsti aukas į Komite- shitzą, Komunistų Partijos vie
tą Šelpimui Lietuvos Ba-,tinio distrikto tuomlaikinį or- 
duoliu ganizatorių. Jis nuteistas 30

5. konferencija reikalau- ,die,n« kalėjiman už tai, kad 
ia, kad Komitetui Šelpimui 'eld° pr,\s^ p"c Dlnk« 
Lietuvos Baduolių.Lietuvos žrašu. ..galin Walkerio poli. 
<4>ąmoji valdžia leistų Duo- cįjos brutališkumą!” Tarptau- 
sal varyti baduolių šelpimo tinis Darbininkų Apsigynimas 
darbą Lietuvoje. /kreipiasi į augštesnį teismą.
Rezoliucija Mūsų Tuojauti- . jau™ komunistiniai

• v.’iz iri pionieriai, areštuoti laike poli-mo Veikimo Klausime ;įijos užpaolimo ant Darbfnin. 
Išklausę organizacijų at- Centro, jau tapo paliuosuo- 

stovų ir Centro Komiteto se- ti- j5—-j"" 
kretoriaus raportų, iš davė pamokslėlį apie gerbimą 
paaiškėjo, kas buvo iki šiol, 
veikiama, ir kas žadama! 
veikti ateityje sušelpimui -w • . 1 1 V • W • V r*

Teisėjas G. R. Keese jiems

S
8

8 I
8

8

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

duoda $200 arba lai-
Lietuvą ir atgal—do-

S

'lir grąžino jiems sveikatą ir stiprumą, 
kurie turėjo 
k in imą, 
turėjo chronišką vidurių 
kas 
mą, 

, mą 
nūs 
teikdavo nesmagumo.

, trubelių, 
Jūs galit jas gauti kur 
duodamos.

, ke,reikalaukit. ! 
olsclio vaistinės.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Rcumatizma, Ranku, Kojų, 
Nugaroa okaudojima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duculi, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apio tai.
Doksnio Galinga Mortis 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 persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Ointment Co.
518 MAIN ST, BOX 382 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Las T ai Y ra
Trockizmas

Paraše A. BIMBA

3

3 
3

1 kapitalistinės tvarkos. Pionie- 
Įriai teisme aikštėn iškėlė, kaip 
'juos policija spardė ir mušė.

T . , - . ,. _ Laike demonstracijos prieš
Lietuvos baduolių. Ši konfe- pOiicijOs žvėriškumą, kaip jau 1*2* 
rencija, kurioje dalyvauja į pirmiau pranešta, areštavo 27 L 
42 organizacijos su 87 dele- vyrus, moteris ir vaikus, nors 
gatais, atstovaujančiais 3,- demonstrantai visai tvarkiai 

.^940 narių, ragina visus de-, laikėsi.
, legatus ir jų organizacijas | Policijos komis. Whalenas, 

imtis prie smarkesnio dar-'atsakymas * ‘ ‘ 1,1
bo. Planai mūsų veikimo; tokių 
turi būt sekami.

(1) Kiekviena
turi rūpintis įtraukti kiek
vieną organizaciją šelpimui 
Lietuvos baduolių.

(2) Turi būt kiekvienoje
W)lonijoje suorganizuoti
Komitetai šelpimui Lietuvos pinkus, 
baduolių.

(3) Eiti po lietuvių ir sve
timtaučių gyvenamus na
mus rinkimui aukų Lietu
vos baduoliams.

(4) Rengti įvairias pra
mogas ir likusį pelną skirti 
sušelpimui Lietuvos baduo
lių.

(5) Jeigu aplinkybės lei
džia suruošti rinkliavą gat
vėse.

(6) Visas surinktas aukas 
siųsti per suorganizuotą 
progresyvių darbininkų or-

protestus del 
policijos žygių, 
‘‘Man nesvarbu 

kolonija apsaugot konstitucines teises 
kriminalistų; policija turėjo 
gana sunkų darbą ir buvo už
tenkamai mandagi.”

Reiškia, policijos bosas va
dina kriminalistais tuos darbi- 

, kurie supranta savo 
reikalą, ir teisina policijos gy
vuliškus darbus prieš juos.
, O juk net pats teisėjas, p’a- 
liuosuodamas devynis Darbi
ninkų Centre suimtus komu
nistinius jaunuolius, pareiškė, 
kad policija su jais elgėsi ‘‘ne
tinkamai,” -bet “pilnai atliko 
savo pareigą.”

savo
i pliurptelėjo:

ganizacijų Komitetą Šelpi
mui Lietuvos Baduolių, ku
kio sekretorius yra R. Mi- 
zara ir iždininkas J. Kluči- 
nas.

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais. 

40 puslapių, didelio formato.
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c;

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas” 
keti bilas. 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

pagelbės jums apmo-
Įsigykit “Tarpininką”

8
8

332

R 
H

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

8
8
18 
s

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

5

GRABORIUS
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 kuogerlausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

• /

40

s
8 
81

8

6

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

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

kodėl buržuazija užtaria jį.
Brošiūra iš 64 puslapių, kaina 20c.

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

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

a r“ »

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Penkias

Bell Phone, Poplar 7M5

A. F. STANKUS
ŽODYNĖLIS
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MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkaia

y 
g 
s

o 
d

y 
y 
y

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9796

ir 
ANGL1ŠKALL1EIUV1ŠKAS

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus Įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis boa 
sų

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

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

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

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

kas- 
Bile 
jū 

geriausias pagelbėtoj as,
prietelius ir draugas.

KAINA

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A P/mhi 
luAliUi. nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J J vCUlU

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 prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

iitiaiiiaiiiauiGitiauiBiiismai iiiaiiiaiiiani

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKA^ ANGLIŠKAS

Graborius-Undertaker

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

JUOZAS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius, 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą' 
kainą, nuliūdimo valandoje šaulei-! 
tęs pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausio«e vietose ir už šerną 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell Oregon

9669
5136

g 
5
o

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IWhan’c (’old PnwtWc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uwdiib ruvvuub bijo> Už 75c už baksą apsjginkiUok 
nuo savo amžino priešo!

Ilfhn I B Y ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė priešUI UU LiClA IdUd ąmžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina $aug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

iitieiiieiHeiiiQiiiQiiieiiisine>iieineiiioiiiEnieiiiQiii

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

. Įsteigta 25 metai. Būk nepriguįniingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpų, laika ir už mažą kainą. Spe
cialūs klasės moterims. Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERS1TIKRINK1T! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
Ar Laikas iš Senyjy Unijų 
Tverti Naujas Pramonines 
Unijas?

šį vakarą, seredoj, 
gegužės, 7:30 vai. 
“Laisvės” svetainėj, 
svarbios diskusijos: 
iš senųjų unijų tverti naujas 
pramonines unijas?”

Draugai, komunistai, simpa- 
tizatoriai ir šiaip visi darbi
ninkai, dalyvaukite šiose dis
kusijose.

Tvėrimas naujų unijų dabar 
yra dienos klausimu. Senosios, 
unijos griūva, virsta išnaudoto
jų įrankiu. Visi ir visos būki
te. Komisija.

Iš Sąryšio Susirinkimo

Paliuosuoti Penki
Komunistai Yonkeryj

22 d. 
vakare, 
įvyksta 

Ar laikas

Pusė Mėty Kalėjimo Už 
Valgyklų Streiko 
Demonstraciją

Pereitą šeštadienį įvyko Są
ryšio komiteto posėdis, kuria
me sutvarkyta vidujiniai Są
ryšio dalykai ir išaukota bei 
atsilyginta su tais draugais, 
kurie, veikdami organizacijų 
reikale, turėjo nuostolių. Moc
kaus misijos nusisekė neblo
gai ir likusis pelnas, kokis bu
vo, paskirstyta naudingiems 
tikslams.

Vienas peiktinas dalykas, tai 
staigus aukų rinkimas laike 
prakalbų, ir kuomet rengėjai 
nieko nežinojo, iškilo nesusi
pratimas. Pareikalavus Moc-

mų, žadėjo dirbti dar su di
desne energija, kaip Lyros 
Chore, taip ir abelname dar
bininkų judėjime.

B. K.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Yonkerso teismas turėjo pa- 

liuosuot penkis komunistus, ku
rie buvo areštuoti už dalyva
vimą rengime dviejų pirmage- 
gužinių mitingų atvirame ore. 
Bylą vedė Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas. Kaltinto
jai negalėjo įrodyt nieko, ka- kaus pasiaiškinimo, jisai sutei- 
me būtų įstatymams nusikaltę >kė vardus tų žmonių, kuriems 
minėtų mitingų rengėjai bei jų skolingas už teismų bylas prieš 
dalyviai. 
kabliuko teismas jautėsi 
verstas panaikint bylą.

WORCESTER, MASS.
1

A., L. D. L. D. 11 kuopos susirinki
mas bus nedėlioj, 26 gegužės, Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott St. Pra
džia 10 vai. ryte. Draugai ir drau
ges, visi dalyvauki! šiame susirin
kime, nes turime labai svarbių rei
kalų aptarti. Sekr. J. K. 120-221

KASI TURIT lotus ant pardavimo, 
bile kokioj vietoj, Brooklyne ar 

Queense, malonėkite pranešti vietą 
ir kainą, trumpu laiku bus parduoti. 
Pasirar.davoja 4 kambariai Williams- 
burge, yra elektra, maudynes’, vienas 
blokas nuo subway, randa $19.00 i 
menesį. Reikalingas džianitorius prie 
6 kambarių namo. Mažai reikia mo
kėt randos. B. A. Zinis, 499 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tek, Jamaica 
7394. ' 120-25

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemes, 75 pėdų pločio ir 200 
pūdų ilgio. Reikalas 
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai
mą. J. Kentrus, 201 E. Westfield 
Ave., Roselle Park, N. J. 119-46

greit

PARSIDUODA NAMAI

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

į J’ MARČIUKIENĖ
š SAVININKE

j 417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.
37rzz7rz7Zz?z/zzJv//7<r,v7777Z/>Y7Z7Z7AzzzAWW77Z77^7z??7Z7Z7<v<v7zz?rz77.\-z,>'z/zzzzz7Z7ZZ?zzzw?ž2Ridgewoode, 2 šeimynų mūri

nis namas, garadžius del 2 ka
lų, 3 metu senumo, kaina 
$12,500.

6 šeimynų mūrinis namas, po 
5 kambarius, kaina $13,500.

1 šeimynos namas, 6 kamba
riai, Richmond Hill, kaina 
$6,000. Jeigu manote pirkti 
namą, tai prisiųskite man savo 
adresą, tai aš prisiųsiu jums 
listą, kurie parsiduoda Brooklyne 
apielinkčse ir New Yorke, tad 
galėsit pasirinkti, arba pašau
kit per telefoną, aš nuvažiuosiu 
su automobiliu ir aprodysiu na
mus, kurie yra ant pardavimo.

J. STANKUS
8448—63rd Road 

WEkr FOREST HILL, N. Y.
Tel., Newtown 5916

(117-23)

DETROIT, MICH.
D. L. K. K. Draugijos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 26 gegu
žes, Lietuvių Svetainėj, 25 St. ir 
Vernon Highway. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai ateikite, ypač tie, 
kurie turite išduoti raportus. Se
niau susirinkimai Įvykdavo po piet, 
bet dabar bus laikoma iš ryto, tat 
įsitemykit. Pasistengkit atsivest ir 
nauju nariu. Sekr. V. J. Geraltaus- 
kas. ' “ 120-21

Neturėdamas jokioj jį, ir tas skolas turįs atlyginti. 
pri-!lr, kaip jisai aiškino, iždinin

kas esąs Lapaitis, dirbantis 
prie “Naujienų” Chicagoje; 
skolininkai: Juozas Plioplis, 
Norwood, Mass.; Jonas Vis- 

\ kontas, Rumford, Me., ir Mo- 
jtuza, Mexico, Me.

Mes visuomet žmogų nelai
mėje sutinkame gelbėti, bet 
tuom pačiu kartu reikalauja
me, kad visas surinktas aukas 
tvarkytų organizacijos ir ma
tytų visuomenė teisingą atskai
tą iš surinktų aukų. Kiek 
mums yra žinoma, Mockus 
pirmą vakarą surinko $28 su 
centais, antra vakarą virš 
$50; ir jisai pareiškė, kad nie
kam nėra reikalo kištis į jo 
privatinius dalykus; tai daly
kas jo ir publikos, kuri susi
renka į prakalbas. Mes su 
tuo irgi nesutinkame. Jeigu 
kalbėtojas pakviestas organi
zacijų, tai ir turi su organiza
cijų disciplina ir komitetų pa
tvarkymais skaitytis, bet ne 
savotiškai elgtis. Mockus tai 
daro, ir rengėjai, kurie turė
site panašaus reikalo, turėtu
mėte išanksto žinoti iš šio ap
rašymo, kad toliaus panašūs 
dalykai nepasikartotų, kas at
sitiko su rengėjais Brooklyne.

Jau keliolika metų dalyvau
ju įvairiose organizacijose, ir 
daugelį kalbėtojų teko pakvie
sti ir juos praleisti, bet tokių 
dalykų neteko užtikti, kur 
kalbėtojas nesiskaitytų su ren
gėjais ir taip darytų, kaip jam 
patinka. Ir kas būtų su mūsų 
prakalbomis, jeigu visuomet 
pasikartotų panašūs dalykai? 
Aš čia Mockų nenoriu diskre
dituoti, bet' tai draugiškas pa
tarimas, kad taip neleistina 
elgtis, kur organizuotai daly
kas tvarkoma.

Šiame susirinkime paaukota 
Lietuvos baduolių sušelpimui 
$70; atmokėta drg. V. Paukš- 

Agitacijos 
streiku o j an- 
$10. Viso

Dainy ir Sporto Piknikas 
Jau Netoli

30 d. gegužės įvyks Prole
tarinio Meno Sąjungos III Ap
skričio 
Linden, 

i farmbs.

rengiamas piknikas, 
N. J., ant Willick’s
Tai šauniausias bus

Pusei metų kalėjimo nuteis- piknikas New Jersey valstijoj 
tas John Taylor, 23 metų am- lietuvių tarpe, kokio, veikiau- 
žiaus, už dalyvavimą valgyklų ;sia> dar niekada ten nebuvo, 
streikierių demonstracijoj, ku- Todėl, apielinkės lietuvių ko
ri įvyko užvakar ties 27th St. Jonijos, kaip Linden, Elizabeth, 
ir 7th Ave., New Yorke. Be Newark, Paterson, Bayonne ir 
to, jis buvo policijos smarkiai i kitos, turėtų įsitėmyti gerai šį 
sumuštas. Iš viso tapo areš- Į pikniką, nes tai bus vienintelė 
tuota 27 demonstrantai, i Di- ŪJ proga dalyvauti tokiame 
džiuma jų pastatyti po $500 j šauniame ir smagiame pikni- 
kaucijos; kitiems skirta $10 ke. 
iki $25 pabaudos arba tam 
tikras skaičius dienų kalėjime 
Nei vienas nesutiko mokėti 
baudą; eina į kalėjimą.

MERIDEN, CONN.
Pirmutinį pikniką rengia trijų 

miestų A. L. D. L. D. kuopos, t. y., 
Wallingfordo, Merideno ir New Bri- 
taino. Piknikas bus 2G d. gegužes, 
Schutzen Parke, Meriden, Conn. To
dėl visi ir visos, kaip žymėtų mies
tų, taip ir apielinkės, nepamirškite 
mūs pirmutinio ir šaunaus pikniko. 
Komisija. • 120-21 PARSIDUODA

Lietuvis Dentistas 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

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

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet: 2-8 po piet. 
Ketvergius ir subatomis iki 6 va). 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Telephone, Stags'

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

pa

Suvažiuos keturi chorai 
—kiek tai puikaus ir linksmo 

J jaunimo! Chorai rengiasi ne 
.'tiktai pavieniai dalyvauti, bet 

ir bendrai visi sykiu; tai reiš
kia, apie 200 choristų paleis 
;suderintus muzikaliai balsus; 
tai didelė retenybė girdėti tokį 

'skaitlių bendrai dainuojant. 
Bus'imamas visų keturių cho-

MOLINE, ILL.
T. M. Vyrų ir Moterų Draugystė 

rengia šokius subatoj, 25 gegužes, 
Bohemian Svetainėj, ant 20-tos gat
ves, Ei. Moline, III. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Komitetas ir darbi
ninkai susideda vien tik iš moterų, 
nes moterys nori pasirodyti, ką jos 
gali. Jos sako, kad gali tą darbą 
atlikti geriau už vyrus. Tat reikia 
tikėtis, kad šis parengimas bus la
bai smagus. Tat) visi draugai at
eikit ir savo pažįstamus atsiveskit. 
A. Trepkus. 119-20

$4500.00 nupirks gražią (6) 
šešių kambarių stubą su ši
luma, elektra ir dideliu ga- 
radžiu. Lotas 75x150 pėdų.
Vieta: I2th St., Morrell 
Park, Balto, Md. Atsišaukit 
Alfred Hoenig, Cor. Morrell 
Park Ave. & Washington 
Blvd.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Ketverge A. L. D. L D.
1 Kuopos Susirinkimas
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Amerikos Lietuvių Darbi- rų bendras paveikslas, todėl, 
ninku Literatūros Draugijos 1 choristai, būtinai visi privalote 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, gegužės 23 d., 
8 vąl. vakare, “Laisvės” sve-j 
tainėje.

Draugai ir draugės, būkite 
šiame susirinkime kuo skaitlin
giausia, nes mes turime išrink- 

, fi delegatus į II Apskričio kon- 
z ferenciją, todėl ir yra reika

las, kad būtų skaitlingas susi
rinkimas.

Dar vieųas dalykas, kuris -----------------------
turi būti atliktas, tai 1 kuopos TnyXLjue 
sekretorių būtinai reikia iš-:fer lUrCiaUS Užmačią 
rinkti, nes drg. Sapiega išva-: Žuvo Orlaivininkas 
žiavo į kitą miestą; į jo vietą'
reikia kito. į Turčius Albert II. Harris

Neužmirškite pasiimti kny- buvo įsigeidęs išmokt orlaiviu 
gutes ir $1.75 ir užsimokėti už 'pakstyt. Bet paprasto laksty- 
1929 metus, kurie dar neužsi-|mo jam atrodė permaža; ir 
mokėjote. O naujų narių, tai jis liepė savo mokytojui Ar- 
galite atsivesti tiek, kiek tik thurui Gargles, daryt įvairias 
galite gauti.

Visos komisijos ir delegatai, laivių. Pono valią pildydamas, 
ateikite išduoti raportus.

A.L.D.L.D. 1 Kuopos Org.
J. Jankūnas.
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(dalyvauti piknike; kad patek
tumėte ant paveikslo.

Choristai planuoja 
masinius sportiškus 
kad nedavus publikai 
Taipgi žada vykti' į šį pikniką 
keletas porų ristikų ir kumšti
ninkų. > ■ j - <

Vienu žodžiu, Willick’s fa.r- 
ma turės būti gyva nuo že
mės iki debesų. B. K.

įvairius 
žaislus, 
liūdėti.

mitrias figūras su iškilusiu or-

lakūnas pradėjo ore “gimnas
tikas”; krito žemyn su lėktu
vu ir užsimušė.

Užmušė Du Policmanus
Vienas policmanas ir kitas 

buvęs policmanas tapo užmuš
ti, kuomet jų automobilius su
sidūrė su gatvekariu ties 108th 
St. ir Myrtle Ave., Richmond;
Hill.

NAUJO MOKYTOJO 
REIKALAS IR LYROS 
CHORAS

Visuomenės Atydai

Drg. W. Žukas, kaip jau ži- 
nojna, žada neužilgo apleisti 
šią apielinkę. Vietinis chorų 
apskritys turėtų apsvarstyt 
apie gavimą naujų mokytojų.- 
Ypač tatai reikalinga, kad ap
rūpint mažesniuosius chorus, 
Newark© Sietyną ir ką tik su
sikūrusį Patersono chorą. Mas- 
petho Lyra ir Brooklyno Ai
das,
daug vargo, greičiau galės 
gaut mokytoją. Gal galima 
būtų taip padaryt, kad vienas

Patersono

manoma, neturės tiek

Priešfašistinis Komitetas pa
vedė Didžiojo New Yorko 
Darbininkišku Organizacijų 
Sąryšio komitetui peržiūrėti į- 
plaukų ir išlaidų jų vedamas 
knygas. Komitetas 18 dieną 
gegužės šių metų peržiūrėjo
knygas nuo rugsėjo mėnesio, mokytų Lyros ir 
1927 metų, iki kovo mėnesio, chorus, o kitas Aidą ir Siety- 
1929 metų, ir surado sekamas ną. Vienam visus keturis mo- 
pasekmes:

Nuo susiorganizavimo Prieš- 
fašistinio Komiteto įplaukų bu
vo $5,236.32. Per tą laiką iš
laidų buvo $4,419.77 (šion su- 

. mon, suprantama, įeina ir pa
siųsti Europon pinigai priešfa- 
šlstiniam darbui). • Su kovo 
mėn. ant rankų yra $816.55. 
Knygos vedamos geroje tvar
koje ir visos išmokėjimo bilos 
tinka su knygomis.

Varde Didžiojo New Yorko 
Darbininkiškų Organizacijų 
Sąryšio, 

x Knygų Peržiūrėiimo Komisija: 
A. Matulis, 
A. Zablackiūte, 

i 5 A. J. Bartkus,

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU dėdės Adolfo Pajaujo, 

Padovinio kaimo ir valsčiaus, Ma- 
riampolės apskričio. Seniau gyveno 
New Britain, Conn. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote praneškite. 
Jos. Kreivėnas, 2G Cator Ave., Jer
sey City, N. J. 120-22
PAJIEŠKAU giminiu Vinco ir Jono

Cipliauckų, Jono Paparčio ir Mi- 
kolo Virpso. Meldžiu greit atsi
šaukti. J. A. Ratushinsky, 5220 Del
mar Boulevard, St. Louis, Mo.

120-23

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del vienos ypatos. Yra visi pa

rankamai. Matyt galima nuo 7 iki 
9 vakare. Kreipkitės po num. 160 
S. 3rd St., Brooklyn, N. Y. 119-20

čiui skola 
Fondui—$21 
tiems 
$155.

$54; 
ir 

audėjams

Vienas iš Komiteto.

Drg. Bimbienės Išleistuvių 
Vakarėlis Buvo Puikus

kyti, veikiausia, būtų persun- 
ku.

Lyros Choras gavo iš Conn, 
valstijos laišką dalyvaut jų pa
rengime birželio 30 d. Jeigu 
tie draugai sutiks su Lyros 
Choro išlygom, tai lyriečiai 
mielu noru važiuos pas juos.

Lyros Choras nutarė ant ru
dens mokintis operetę “Blin
dą.”

Kviečiama daugiau naujų 
narių, vaikinų ir merginų, į 
Lyros Chorą.

Lyros Choro Koresp.

Miestas skiria $6,000,000 
delei parkų pagerinimo bei pa
didinimo.

18 d. gegužės Lyros Choras 
buvo surengęs vakarėlį palin
kėjimui draugei Bimbienei lai
mingos kelionės, važiuojančiai 
į Sovietų Sąjungą su ekskursi
ja, už jos energingą pasidar
bavimą chore.

Kadangi įžanga buvo nedi
delė—$1 vyrams ir 50c mote
rims, tai buvo manyta, kad ap
sieisime paprastai su “sendvi- 
čiais,” bet ačiū mūsų gaspadi- 
nių sugabiam pasidarbavimui, 
draugėms Cibulskienei, Zab- 
lackienei ir kitoms, turėjome 
puikiausią vakarienę.

Susirinko gana diktokas bū
relis draugų ir draugių ne tik
tai iš Lyros Choro, bet ir pa
šalinių žmonių, ir visi smagiai 
linksminosi. Bevakarieniau- 
jant, apie desėtkas draugų ir 
draugių išsireiškė trumpai 
mintis apie draugę Bimbienę, 
apie Lyros Choro darbavimą- 
si ir abelnai apie darbininkų 
judėjimo reikalus. Drg. Bim- 
bienė savo kalboje išsireiškė, 
kad ji, nuvykusi į Europą, 
stengsis patirti darbininkų są
lygas ne tiktai Sovietų Sąjun
goje, bet abelnai europinėse 
šalyse; per kurias teks perva
žiuoti ir apsistoti; taipgi žadė
jo užvažiuoti į Lietuvą, kad 
pamačius Lietuvos žmonių da
bartinę padėtį. Sugrįžusi at
gal ir įgavusi daugiau patyri-

PASIRANDAVOJA 5 kambariai su 
visais įtaisymais. Randa $28.00 j 

mėnesį, 1 menesį randos nereikės mo
kėti. Kreipkitės pas janitorių, 148 
Grand St., Brooklyn, N/Y. (115-120)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA užeiga, vieta įdirbta 

per daug metų. Kas mėgsta tokį 
biznį, gali pigiai pirkti. Pardavimo 
priežastis—važiuoju i Lietuvą. J. 
Grabauskas, 176 Harrison Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 9866.

119-21
PARSIDUODA stuba su bučerne ir 

grocerne. Yra 6 kambariai ir du- 
beltavas garadžius. Lietuvių ameri
konu apgyventa vieta. Kaina $9,000. 
Atsišaukit: 156 Steamboat Road, 
Great Neck, L. T. (115-120)

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA NAMAI
Cypress Hill, 2 šeimynų mūriniai 

namai, 11-13 kambarių, garadžius, 
kaina. $9,950. Be garadžiii pigesni. 
3 šeimynų mūriniai namai, 17 kam
barių, maudynės, steam heat, gara
džius. Yra ir be garadživj ir steam 
heat, tai tie pigesni.

R.idgewoode, 5 šeimynų kampinis 
namas ir storas, kaina $10,950. 6
šeimynų kampinis namas ir 3 što- 
rai, kaina labai prieinama, nes turi 
parduoti, kad apmokėti antrą morgi- 
čių.

Maspeth, 2 Šeimynų mūrinis na
mas, su garadžium. Turi būti par
duotas gegužės mėnesį. Atsišaukit 
pas B. A. Zinis, 499 Grand St. Brook
lyn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

120-25
PARSIDUODA namas—saliūnas ir

2 šeimynom gyvent ir Storas su 
garadžium del 2 karų. Namas kam
pinis. Gera proga pirkti. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės Šiuo 
adresu: A. Labanauskas, 264 First 
St., Elizabeth, N. J. 120-22
PARDUODU arba mainau ant mies

to nuosavybes 18 akrų farmą, 2 
šeimynų namą, garu apšildomą, mie
sto vanduo, netoli Bridgeport, Conn. 
Didele barnė, du garadžiai, vištinin- 
kas, daug gyvulių ir paukščių, visi 
reikalingi įrankiai žemes dirbimui. 
K. Staniulis, 162 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 119-24

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gcrit pribūname. 
Union Avė., F ' \ . 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
. J. S., 114 

Brooklyn, N. Y. Tel. ?

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

KAZYS RUKŠTELIS
DAR GYVUOJA

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

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MAL1ORIUS

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
. Central Brooklyn, N. Y.

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.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūte

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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.

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

MANO YPATISKA ATY- m-g zv z\rx 
DA /IR PATARNAVIMAS 2h B I Lili I 
irtįt (pagydymo tpiu.uv

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

ANDREW EGAN, M. D.
1184 BERGEN ST.. BROOKLYN, N. Y.

c .i.iiwionirTji wob»o

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

N

UŽEIGA

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

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais' vaistais gydo boveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronelių
čoorių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj : _ ‘ ‘ ‘F. w
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 216f, 2114.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero Šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos it 
daugybę kt.'

Lelijų iaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso ploki čiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Truk žolių 
Valerijono šaknų 
Šal mėčių
apie kokių lietuvišką
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