
S o v i e tai Skiria $250,- 
000,000 Budavojimui 

Teatrų
MASKVA.— Sulig Sovie- 

tų penkių metų pramonės 
budavojimo plano, $250,000,- 
OOO skiriama budavojimui 
teatrų ne tik didesniuose 
miestuos^ bet ir miesteliuo
se ir net kaimuose. Bus stei
giama teatrai ir apšvietus 
kliubai. Varoma apšvietus 
kampanija prieš degtinės ir 
kitokių svaiginančių gėli
mų naudojimą.

Lietuvos Fašistai Virš 
20 Žmonių Nubaudė Del 

Pirmos Gegužės
* KAUNAS.— Už įlalyvavi- 

mą Pirmos Gegužės demon
stracijoj Kauno karo ko
mendantas nubaudė po 3000 
litų arba 3 mėnesius kalėji
mo I. Verbliūną, G. Alek- 
sandrovičių, Dv. Kleban- 
skaitę, Š. Blochaitę, B r. 
Chavesaitę. I. Valenskytę, J. 
Lipčiu ir L. Ceslerytę; po 
2000 litu arba 2 mėnesiu — 
Mincą. Frankaitę, Volkavi- 
•čiu ir Lizanaitę; po 1000 lit. 
arba 1 mėn. kalėjimo — Ch. 
Paradaitę. B. Simensa, Ch. 
šuba. I. Cimermaną, Z. Ic- 
kovičiūtę, M. Sabataitę, G. 
Maizelį. D. Železninką, R. 
Karabelninką. Ber. Levina, 
R. Romaite, L. Kaganovai- 
tę, T. Jofaite. R. Bliumaite, 
L. Vilkaitę ir M. Beralavi- 
čiūtę.

j

Canter, Komunistas 
Pripažintas Kaltu

4 BOSTON, Mass.— Harry 
J. Canter, komunistas iš 
East Boston, Suffolk augš- 
tesnio teismo džiurės tapo 
pripažintas kaltu “krimina- 
liškam apšmeižime” buvusio 
gubernatoriaus Alan T. 
Fuller. Canter lapkričio 3 
d., laike rinkimų kampani
jos, prie valstijos namo ne
šė iškaba su užrašu “Fuller 
— Sacco ir Vanzetti nužu- 

X dytojas.” Džiurės nuo- 
sprendis tapo paskelbtas 
pirmadienį.

Canter’o advokatai, Hays 
ir Hoffmanas, teisme įro
dinėjo, kad iškabos užrašas 
reiškė, jog Fuller moraliai 
kaltas nužudyme tų dviejų 
italų darbininkų. Tatai yra 
tiesa. Bet Fullerio pusę 
ginanti advokatai įrodinėjo, 
jog tai reiškė, kad Fulleris 
tiesioginiai juos nužudęs. 
Teisėjas? neparodydamas 
jokio bešališkumo, palaikė i 
Fullerio pusę.

Canteriui bus bausmė pa-Į 
skirta vėliaus. Jam gręsia 
dviejų metų kalėjimas.

Manoma, kad bus apeliuo
jama į Mass, augščiausią 
teismą, vadovaujantis tuo- 
mi, kad teismas nebuvo be
šališkas, kad teisėjas atvi
rai palaikė Fullerio pusę.

$ Komunistų Teismas 
Lietuvoj

KAUNAS.— Gegužės 7 d. 
Kauno apygardos fašistinis 
teismas užbaigė komunistų 
bylą. Buvo teisiama pen
kiolika darbininkų už komu
nistinį veikimą. Aštuoni iš 
jų nubausti iki aštuonių 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Kitiems paskirta ma- 

x žesnė bausmė.

Paryžius.— Pereitą sek
madienį čia karštis siekė 90 
laipsnių.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių
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Paveikslas parodo susikūlusį armijos orlaivį manevruose Ohio valstijoj. Orlai
vis nukrito laike manevrinio mūšio tarp “mėlynosios'’ ir “raudonosios” armijos 
orlaivių, žuvo leitenantas Edward Meadow, šiuose manevruose, besirengiant im
perialistams prie karo, žuvo keletas žmonių.

SOVIETŲ LAKŪNAI PLANUOJA LĖKTI
IŠ MASKVOS Į NEW YORKį

MASKVA.— Pirmadienį
Sovietų valdžia pranešė, 
kad Sovietų orlaivis bandys 
lėkti iš Maskvos į New Yor- 
ką rugpjūčio menesį. Lėks 
per Sibirą ir Alaska.

Sakoma, kad Sovietu vai-7 c-

džia gavus užtikrinimą, jog 
Jungtinių Valstijų valdžia 
leis lakūnams atlėkti ir ko
operuos lėkime.

Keturi lakūnai lėks orlai
viu. Lakūnai yra Šestako-

PRADŽIA A. P. L. A. 22-ro SEIMO
Subatvakaryj 25 d. gegu

žės jau buvo matyt delega
tų iš tolimų kolonijų. Iš 
Brooklyno A. Matulis, R. 
Mizara ir P. Buknys; iš 
Chicago J. Kuraitis; iš Det
roito P. Jočionis ir Stakvi
levičius; iš Easton, Pa., M. 
Urba. Centro sekretorius 
drg. J. Gataveckas nasisakė 
turįs pranešimų, kad at
vyksta draugai Lasky iš 
Zeigler, Ill., Gvergždienė iš 
Benton, Ill., Kasterienė iš 
Clevelando ir atstovai iš ki
tų tolimesnių kolonijų. Dau
gelis iš toliau atvykusių de
legatų sustojo viešbutyje 
Henry, ant Fifth Ave., 
Pittsburghe.

Pasikalbėjus t.eko patirti, 
kad visi delegatai pasiryžę 
būdavo ti A.P.L.A. Perma
toma, kad naujų nariu visur 
galima gauti. Apgailestau
ja. kad iki šiol niekur rim
tai nebuvo rūpinamasi pri
rašinėjimu naujų narių. 
Bara vieni kitus už nesirū
pinimą organizacijos buda- 
vojimu ir prisiekauja, jog 
nuo šio seimo visi stos į dar
bą, kad pakelti draugija 
skaičium narių. Kalbasi 
apie pagerinimus įstatuose; 
daugelis kuopų prisiuntė 
įnešimų ir sumanymų, kū
nuos seimas turės svarsty
ti.

Permatoma, kad delega
tu bus virš 40. Seimo pra
džia sekmadienį, 26 gegu
žės. Manoma, kad tęsis tris 
dięnas.

Iš toliau atvykusieji dele
gatai stebisi, kad pittsbur- 
gieČiai nepasirūpino sureng
ti koncertą ar kokią kitą 
pramogą laike seimo. Bū

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės!. Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 

Retežius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

L

vąs, Bolotovas, Sterlingovas 
ir Fufajevas. Sterlingovas 
bus orlaivio valdytojas, o 
Fufajevas mechanikas.

Ruožtas, kuriuo lakūnai 
planuoja lėkti, yra arti 6,- 
210 mylių. Iš Maskvos lėks 
į Novosibirską, Chabarovs- 
ką, Petropavlovską, Dutch 
Harbor ir ••‘Sitka, Alaska; 
paskui per Seattle, San 
Francisco ir Chicagą į New 
Yorka. v 

tų buvus proga delegatam 
plačiau susipažinti su pitts- 
burgiečiais, būtų galėta gau-' 
ti naujų narių į A.P.L.A. ir 
būtų padaryta keletas desėt- 
kų dolerių pelno.

Papilietis.

Orlaivis Suvirs Savaitę 
Skraidė be Sustojimo
FORT WORTH, Tex. — 

Lakūnai Reginald L. Rob
bins ir James Kelly padarė 
naują pasaulinį rekordą or
laivio skraidyme. Jie be 
sustojimo išskraidė orlaiviu 
Fort Worth 172 valandas, 
32 minutas ir 2 sekundas. 
Sekmadienį nusileido 4:05 
vai. ryto. Išskraidė virš sa
vaitę laiko. Apie 40,000 
žmonių minia laukė jų nusi
leidžiant.

Daktarai išegzaminavo 
lakūnus ir surado, kad jie 
abelnai normalėj padėty, 
tik biskį neprigirdi iš- prie
žasties orlaivio ūžimo. Bet 
sako, pasilsėję atsitaisys.

Motoro ekspertas išegza- 
minavęs pareiškė, kad moto
ras yra tinkamas dar vie
nos savaitės skraidymui be 
sustojimo.

Užsibaigė Siuvėju Streikas 
Varšavoj

Vai’šava.— Čia per kelis 
mėnesius tęsėsi siuvėjų 
streikas. Užsibaigė gegu
žės 15 d. Darbininkai lai
mėjo algų pakėlimą 15 nuo
šimčių. Laike streiko buvo 
kruvinų susikirtimų su poli
cija. '

64 žmonės žuvo nuo žemės 
Drebėjimo Turkijoj

Paryžius. — Čia gauta 
pranešimas įš Angora, Tur
kijos, kad pereitą šeštadienį 
įvyko žemės drebėjimas 
centralinėj Turkijoj. Žuvo 
64 žmonės, šimtai namų 
sunaikinta.

“Scarface” Al Capone (prisidengęs veidą), Chica- 
gos gengsterių karalius, liuesai gengsteriavo ir varė 
butlegerystės biznį Chicagoj. Palaikė gerus ryšius su 
policija ir politikieriais. Buvo kaltinamas keliose 
žmogžudystėse, bet vis išsisuko su politikierių pagel- 
ba. Bet nesenai jis pateko į priešingos gengsterių 
šaikos miestą, Philadelphia, ir ten tapo suareštuotas 
už revolverio laikymą be leidimo. Pasodintas kalėji- 
man vieniems metams. Nuteisus kalėjimai!, Chicagos 
policija pranešė Philadelphijos valdininkams, kad ji 
nieko neturinti prieš Capone ir sutiktų, kad jis būtų 
paliuosuotas.

Lietuvoj Fašistinis Teroras Didėja; 
Voldemaras Tarėsi su Vyskupais

Bucharest, Rumunija. — 
Nepaisant sentikių bažny
čios protesto, Rumunijos se
natas ratifikavo konkorda
tą, padarytą su popiežium.

Budelis Zoergiebel Vėl 
Uždarė ‘‘Rote Faline”
BERLYNAS. — Budelis 

Zoergiebel, Berlyno polici
jos viršininkas socialdemo
kratas, vėl uždarė Komuni
stų Partijos centralinį orga
ną “Rote Fahne” už pa
smerkimą policijos brutališ- 
kumo del Pirmos Gegužės.

“Rote Fahne” buvo užda
ryta per tris savaites ir per
eitą penktadieni vėl pradėjo 
eiti savo vardu. Pirmam 
puslapy buvo ’ išspausdintas 
straipsnis “Kova Tęsiasi,” 
kuriame buvo nurodyta, kad 
Zoergiebeliui nepavyko už
smaugti laikraštį, nes vie
toj “Rote Fahne” tuoj pra
dėjo eiti slaptas laikraštis 
“Rote Sturm Fahne” (“Rau
donosios Audros Vėliava”).

Už $57,000,000 Bus Paga
minta Orlaiviam Inžinų

NEW YORK.— Besiren- 
giant prie karo, Amerikos 
imperialistai visu smarku
mu vysto orlaivystę. Orlai
vių gamyba kyla. Remiantis 
gamyba šių metų pirmųjų 
keturių mėnesių, aprobuoja
ma, kad orlaiviu inžinu A- 
merikoj per 1929 metus bus 
pagaminta už $57,000,000, 
pasak tyrinėjimo Bullard 
kompanijos, kuri gamina 
mašineriją del orlaivių inži- 
nų gamintojų. .

Vėl Šaukia Apie 
Raudonąjį Pavojų

Chinijoj
SHANGHAJUS. — Kad 

gavus nuo imperialistų di
desnę paramą atsilaikymui 
prieš konkurentą Feng Yu- 
hsiangą, Chiang Kai-shekas, 
galva Nankingo valdžios, 
vėl pradėjo šaukti apie 
“raudonąjį pavojų,” ir pa
skelbė dokumentus, kurie 
neva “parodo,” būk Sovietų 
valdžia remianti Fengą.

BERLYNAS.— čia gauta 
pranešimas, kad Lietuvoj 
fašistinis teroras didėja. 
Net klerikalų pasekėjai 
pradėjo bruzdėti prieš val
džią. Pasekmė to, Volde
maras tarėsi su Lietuvos 
vyskupais. Bet pasitarimas 
nedavęs gerų vaisių. Po to 
klerikalų spauda ir organi
zacijos pradėjo kampaniją 
prieš valdžią; pavadinę 
Smetoną uzurpatorium ; pa
reiškę, kad Voldemaro-Sme- 
tonos diktatūra neišsilaiky
sianti ilgai Lietuvoj. Sako
ma, Lietuvos vyskupai jau 
buvo pasirengę išleisti pa
reiškimą į parapijomis, kad 
boikotuotų valdžią. Volde
maras del to pasitarė su ar- 
civyskūpu ir n e k u r i a i s 
klausimais nusileidęs kleri
kalams.

Prieš radikališkesnius 
žmones teroras didėja. Da
romi užpuolimai ant darbi

SKEBAS KĖSINOSI UŽNUODINTI
STREIKIERIŲ VANDENĮ GASTONIJO J

A. D. F. Viršininkai Pardavė Streiką Elizabethton; Grąžina
Darbininkus Darban Be Jokio Laimėjimo

GASTONIA, N. C.—Pi- 
kietuojanti streikieriai pra
neša, kad tapo susekta ban
dymas užnuodinti streikie
nu vandenį. Streikieriai 
kurie saugo Nacionalės 
Tekstiles Darbininkų Uni
jos ir Darbininkų Tarptau
tinės Pašelpos šėtrų koloni
ją, šeštadienį po pietų su
čiupo Manville-Jenckes 
kompanijos šnipą, slankio
janti miške prie šaltinio ne
toli šėtrų vietos. Jis ten toj 
apielinkėi valkiojosi per tris 
naktis. Pas jį atrasta blek- 
džekis.

Streikieriai pažino, kad 
tai buvo tas pats žmogus, 
kuris stengėsi įeiti į mote
ries Ellen Mav. karingos 
streikierių kalbėtojos na
mus, nuduodamas, kad jis 
norįs įstoti j uniją. Tik ką 
ištvrinėjus tapo surasta, 
kad jos namuose vanduo 
buvo užnuodintas. Streikie
riai mano, kad tas kompani
jos agentas planavo užnuo
dinti vandenį, kuri naudoja 
streikieriai, gyvenanti šėt
rose.

Dešimts tūkstančių lape
liu dalinama visam anskri- 
t v: kv i e či am a d ar bi n i n k ai 
dalyvauti atidaryme šėtrų 
kolonijos kuria nabudavoio 
Darbininku Tarptautinė 
Pašalpa. Tpno sudaryta 
plati apvaikščiojimo pro
grama.

Pardavė Streiką
Viršininkai United Tex

tile Workers Unijos, kuri 
yra po Amerikos Darbo Fe
deracijos kontrole, pagalios 
pardavė tekstilės darbinin
kų streiką Elizabethtone, 
Tenn. Suvirš 6,000 streikie
rių, kurie nuo balandžio 15 
d. didvyriškai kovojo, tapo 
parduoti.

Su išdavikiškais viršinin
kais slaptai darbavosi Jung-

ninkų; kur tik nužiūrima 
radikališkesni darbininkai, 
areštuojama. Užpuolimai 
ant namų ir kratos tęsiasi. 
Suareštuota keli desėtkai 
darbininkų, įtariamų komu
nistiniam veikime.

Taipgi laike užpuolimų 
suareštuota apie 100 social
demokratų. Net padalyta 
užpuolimas ant klerikalų 
Darbo Federacijos centrali- 
nio komiteto raštinės ir su
imta keletas asmenų, bet 
vėliaus tapo paliuosuoti.

Provincijose policijos abla- 
vos tęsiasi.

Žmonės terorizuojami už 
neparodyma fašistams pa
lankumo. Pavyzdžiu j, poli
cija suareštavo vieną kai
mietį Šėtoj už įžeidimą 
“valstybės.” O jis “valsty
bę įžeidė” nenusiimdamas 
kepurės policijos stoty, kur 
kabojo fašisto Smetonos pa
veikslas.

;inių Valstijų darbo depart- 
■nento agentas Anna Wein
stock. Ji slaptai tarėsi su 
kompanijų viršininkais ir 
geltonaisiais unijos vadais, 
o šeštadienį ant greitųjų 
^ušaukė 1,500 streikierių 
susirinkimą, kad nubalsuoti 
streiką užbaigti. Kalbėjo 
valdžios šnipas Weinstock 
ir unijos viršininkai; ragino 
streikierius pasiduoti. Pa
galios nedidele balsų didžiu
ma nubalsuota pasiduo
ti American Bemberg ir 
American Glazstoff kompa
nijoms.

Sutartis, išdirbta slaptai, 
nieko gero nežada darbinin
kams. Darbininkai rvęrčia- 
mi pilniausiai pasiduoti 
kompanijoms. Darbdaviai 
neprižada atgal priimti uhi- 
jistus darbininkus ir nepri
pažįsta unijos. Jie praša
lins iš darbo, ką tik norės.

Pardavikiškam susirinki- 
Įme dalyvavo, apart valdžios 
į agento Weinstock, William 
F. Kiely, United .Textile 

į Workers of America vice- 
jprezidentas: Paul Aymon, 
Tennessee Darbo Federaci
jos prezidentas, ir Alfred 
Hoffman. Amerikos Darbo 
Federacijos organizatorius. 
Visi jie agitavo darbinin
kus pasiduoti.

Miliciios Tenoras 
Palaikomas

Nežiūrint, kad nubalsuo
ta streiką užbaigti, bet 
darbdaviai prisibijo, kad 
darbininkai neišeitu prieš 
pardavikišką sutartį ir kad 
nenuspręstų streiką toliaus 
tęsti. Už tai adjutantas ge
nerolas Boyd, darbdaviu 
prašomas, nusprendė ant 
toliaus palaikyti milicijos 
terorą. Kulkosvaidžius su
statė dar patogesnė] vietoj 
nrie dirbtuvių vartų. Milici
jai suteiks daugiau ašarų 
bombų. Jeio*u darbininkai 
negrįš dirbti, o bandys ni- 
kietuoti, tai miliciia inos 
vėl pavaišins demokratišku 
teroru. /'

Aštuoniasdešimt* devyni 
streikieriai, suareštuoti už 
nikietavimą. laikomi po 
areštu del teismo.

Aprokunjama kad Amer
ican Bemberg ir American 
Glanzstoff kompanijoms 
streikas kainavo po $40,000 
į dieną. • .

*• -Z

Gabena Dr. Sun Yat-Sen.
Lavoną į $3,000,000 

Mauzolejų

Pekinas, Chinija.— Sek
madienį su didelėmis iškil
mėmis buvo nešamas Dr. 
Sun Yat-seno lavonas per 
Pekiną išgabenimui į Nan- 
kingą, kur bus padėtas 
mauzolejuj, kuris kainuoja 
apie $3,000,000.

Ossining, N. Y.—- Pagar
sėjusiam Sing Sing kalėji
me yra 1,911 kalinių. •
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LINKUI NAUJO ŽMOGIENOS FABRIKO
27 kariški orlaiviai atsto

ja keturis iki devynių pulkų 
pėstininkų ir artilerijos, — 
sako generolas D. E. Nola- 
nas, vadas “mėlynosios” ar
mijos prieš “raudonąją,” 
darydamas išvadą iš didžiu
lių manevrii ties Columbus, 
Ohio.

Bombomis ir kulkosvai
džiais ginkluoti lėktuvai be
žiūrint sunaikino dirbtiną 
amunicijos abazą, susidariu
sį iš tūkstančio vežimų. Pa
leidus* šimtasvarines bom
bas iš oro, ūmai tapo išą 
sprogdintas dirbtinas amu
nicijos sandėlis. Kiekviena 
bomba užtaisyta tokiais 
sprogimais, kad viską ap
link nušluoja bent per į,000 
mastų. 5,000 pėdų iškilęs 
lėktuvas, priešam nematant, 
gali daryt ir apsigynimo ir 
užpuolimo žygius.

Nuodingų gazų bombų 
orlaiviai šiuose manevruose 
nemetė; bet Amerika nuo- 
dijančfbmis dujomis yra 
gausiau • apsirūpinus, negu 
kuri kita šalis. O kaip jau 
žinoma, tokiomis bombomis 
keletas orlaivių gali užtroš- 
kint didžiulį miestą, paver
čiant jį milžiniškais kapais.

Orlaiviai lieka oficialiai 
pripažinti ne tik armijos ir 
laivyno “akimis,” bet ir 
svarbiausia karo ranka. Iš
tobulintų lėktuvų veikimas 
pilnai sutaikomas ir suderi
namas su artilerijos ir pės
tininkų veikimu ant žemės.

Nors naujausių karo įtai
sų išbandymas gana pasek
mingas, tačiaus generolas 
'Foulois raportuoja valdžiai, 
kad reikia dar daugiau, 
spartesnių, didesnių, moks- 
liškiausios rūšies orlaivių.

Ir jau nuo senai vyriausy
bė skatina orlaivių fabri
kantus didinti ir tobulinti 
tą pramonę. Eina nepaliau
jamos ' lėktuvų lenktynės. 
Kasdien kapitalistiniai laik
raščiai - pripliaupti apie la
kūnų žygius, 
orlaivininkas 
kaip didvyris. Ir tatai da
roma tiksliai, kad gamint 
tūkstančius naujų lakūnų, 
skumt pirmyn orlaivių pra
monę, ir tuo patim rekru- 

v tuo t vis naujas oro jėgas 
būsimam karui. Kiekvienas 
lėktuvas galima paverst ka
ro įrankiu.

M

Kiekvienas 
piešiamas,

yra gyvasis karo materio- 
las.

Dabar paduota kongresui 
antras sumanymas,—prezi
dentui išąnksto suteikt ga
lia, karui ištikus, tuoj aus 
“draftuot” pramonę, sumo- 
bilizuot jąją kariškai gamy
bai.

Dabartine kongreso sesi
ja buvo sušaukta neva iš
leist įstatymą pagelbai f ar
mėnams. Bet greit pasiro
dė, kad ištikrųjų tai karinio 
prisirengimo sesija.

Karo bestija riaumoja, 
šnarpščia ir žemes kasa ne 
vien Amerikoj, bet ir kitose 
didžiosiose kapitalistinėse 
šalyse. Imperialistiniai gro
bikai galvatrūkčiais lenkty- 
niuoja vieni su kitais, be- 
ruošdami naują visapasauli- 
nį žmogienos fabriką, delei 
rinkų, delei pelnų, delei įgi
jimo pasaulio viešpatijos.

Kiekviena “nusiginklavi
mo” konferencija, kaip pri
pažįsta net Vokiečių gene
rolas Ludendorffas, yra 
punktas vis smarkesniam 
ginklavimuisi.

Ne veltui tad Amerikos 
Komunistų Partija, kaip ir 
visų kitų kraštų komunis
tai, be paliovos šaukia dar
bininkus ruoštis į klasinį 
revoliucinį karą prieš kapi
talistinių valstybių besiren- 
gimus į naują pasaulinę 
(darbininkams) kraujo 
maudynę ir mirties orgiją.

“Balsas” apie 
“Apšvietiečius”

Tilžės “Balsas” savo num. 
9-tam’ nurodo:

“Seniau apšvietiečiai iš “Ai
do” ne kartą mėgindavo gin
kluotis kai kuriomis Amerikos 
lietuvių komunistų klaidomis, 
kad pridengtų savo žalingą 
veikimą. Nors apšvietiečiai 
vis giliau grimzdavo oportu
nizmo pelkėse ir vis labiau to
linosi nuo komunistų, bet 
akims dumti mėgdavo sakytis, 
kad jie tikresni Kominterno 
šalininkai, kaip Amerikos ko
munistai. Dabar apšvietiečiai 
atvirai metasi į trockistų glė
bį. Nesenai apšvietiečių “Ai
das” taip rašė: “Tarp kitko 
jis (Amerikos trockistas Can
non) pažymėjo, kodėl Stalino 
valdžia persekioja Trockį ir 
jo šalininkus Rusijoj. “Darbi
ninkai myli Trockį” sakė kal
bėtojas (Cannon), “reikalauja 
slapto balsavimo ir jeigu jiems 
leistų slaptai balsuoti, tai aš 
(Cannon) esu tikras, kad jie 
nubalsuotų didžiumoje už 
Trockio poziciją. Bet darbi
ninkams tokių klausimų ne
duoda balsuot ir tie, kurie drį
sta simpatizuot Trockini, tam
pa išmesti ne tik iš organiza
cijų — unijų, bet ir iš dirbtu
vių. Tai tokia padėtis dabar 
Sovietų Rusijoj, kas liečia 
Trockį ir jo pasekėjus.” čia 
jau atviras išstojimas ir prieš 
Kominterną ir prieš SSRS, 
čia jau atviras tarnavimas im
perialistams, ruošiantiems ka
rą prieš SSRS. Reikia šmeiž
ti SSRS, kad imperialistams 
lengviau būtų ruošt dirvą ka
rui. ' . . ’ .

“Visgi daugeliui gali kilt 
klausimas,1 kodėl ' apšvietiečiai 
eina tokiais keliais? Dalykas 
tas, kad apšvietiečiai \su J. 
Baltrušaičiu priešaky jau se
nai tarnauja buržuazijai. Se
niau apšvietiečių pareiga bu

Nori Įlandyt Vilką į Avies Kailį

Lore, Amalgameitų 
redakto-

Vadinami “progresistai” iš 
smalaviriškos “Labor Age” šai- 
kos atlaikė savo konferenciją 
pereitą šeštadienį ir sekmadienį 
New Yorke, čia buvo sunešę 
savo kepures tokie social-mekle- 
riai^kaip kunigas Norman .Tho
mas, geltonasis socialistų pra- 
vadyrius Algernon Lee, social- 
reakcionierius James Oneal, iš
mestas iš Komunistų Partijos 
renegatas
Kriaučių “Advance
rius J. B. S. Hardmanas, streik
laužių organizuotojas advoka
tas Abraham Lefkowitz, prieš- 
komunistinis keiksnys A. J. 
Mušte ir kiti to plauko sutvėri
mai. Iš to galite patys spręst, 
kokie tai progresistai. . .

Konferencija buvo sušaukta 
' neva tam, kad pataisyt taktiką 
Amerikos Darbo Federacijos;

Bet kad pabrėžt “reikalą”' įiiet į tą seną indą naujo “ko- 
geresnio apsiginklavimo ne'vos” vyno.
tik ore,dbet ir ant sausumos, Į Tie žulikai mato, kad Amer.i- 
iš Ohio valstijos manevrų, i kos Komunistų Partija, Darbo 
kelis Šimtus mylių, buvo Unijų švietimo Lyga ir Jaunie- 

i naktį atsiųsta trejetas or- ji Komunistai kuria kovingą 
■laivių, kurie į pusvalandį darbininkų judėjimą, pasiryžu- 

* “- šiai vadovauja streikams, orga
nizuoja neorganizuotus ir gau- 

jna vis didesnės intakes darbo 
i miniose. Prieš kapitalistinę 
: racionalizaciją, prieš darbo va-

kelis Šimtus mylių, buvo 
naktį atsiųsta trejetas or-

bu tu “sunaikinę” visą New 
Yorko c^itrą.

Būvo’ir “mėlynojo” laivy-l 
no manevrinė kova prieš' 1 IT* i • I I 1 aVlVliailfjUVlJQ. UX1C0 V4CXX MV V C4”

raudonąjį. Vis tai Stoi as jancĮy liginimą, prieš' skubini- 
pnmimmas, * kad, bemanks- mo sistemą, prieš bedarbę kai
tindama kariškus muskulus, i rieji darbininkai, vadovaujami 
imperialistine Amerika ne- komunistų, yra iškėlę obalsius: 
išleidžia iŠ ' minties Žygio 40 valandų darbo savaitė; pa- 
prieš Sovietų Sąjungą. Nors kelti darbininkams uždarbius, 
tuo pačiu sykiu jinai treini-i Įvest valstybinę pensiją visiems 
ruojasi susikibt SU Anglija! bedarbiams, mokamą iš fabri-

r- ir Anglų talkininkais nau- 
į jame pasaulio kare.

Atatinkami prisirengimai 
daroma ir valdžios centre 
Washingtone. Kiek pirmiau 
šį mėnesį įteikta šalies kon
gresui sumanimas, kad jau 

' ląiku išatiksto būtu
surašyta, “vyrų pajėgą/’ tai

kantų ir valstybes lėšų. Ir šie 
obalsiai, už kuriuos komunisti
nis elėmentas uoliai kovoja, 
randa karšto pritarimo vis di- 
dėjančiose rankpelnių miniose.

Social-žulikai supranta, kad 
jeigu Amerikos Darbo Federa
cija ir toliau taip atvirai, par
davinės darbininkus kapitalis
tams; jeigu ji neims organizuot 

i neorganizuotus; jeigu jinai vis

priešinsis apdraudai bedarbių 
ir kitiems socialiams kairiųjų 
reikalavimams,—tai mažu pa
mažu sutriuš ta šaka, ant 
kurios tupi federaciniai monel- 
ninkai, bendradarbiaujantieji 
su kapitalistais.

Todėl jie, bažydamiesi, kad 
nieko blogo nenori Darbo Fede
racijai; atsižegnodami nuo ko
kių naujų unijų, švelniai baks
noja Federacijos " Greenams ir 
Wollams į pašonę, kad pabustų 
ir akis prasitrintų, ir sudarytų 
blofą, būk ir Darbo Federacijos 
vadovybė kovoja už darbininkų 
reikalus.

Minėtos konferencijos pama
tinis tikslas, kaip jau skaityto
jui paaiškėjo, yra kova prieš 
komunistus ir kairiuosius ap
skritai.

Konferencijos vadai, prisi
dengę socialistine skraiste, yra 
jau ne kartą ir ne dešimt, or
ganizavę ginkluotus padaužas 
prieš kairiųjų streikus ir prieš 
kairįjį sparną. Tą - Wiatohie 
dabar, kuomet jie bendrai ■ su 
Darbo Federaciją laužo valgyk
lų darbininkų streiką New Yor
ke. Pirmiau tą matėme iš jų 
juodašimtiškų žygių Sukniasiu- 
vių, Kailiasiuvių ir Amalgamei- 
tų Kriaučių Unijose.

Geltonskūriai socialistai sten
giasi vilką-Federaciją apnerti 
avies kailiu, kad jis po ta prie
danga galėtų sėkmingiau ka
riauti prieš raudonąjį pavojų, 
varinėti gešeftus su išnaudoto
jais ir būti jų pirmuoju žanda
ru prieš kovojančią proletaria
to dalį.

Belgų Paskola Lietuvai

Kaunas.— Užsienių laik
raščiai rašo, kad Belgų fir
mos, per savo atstovus Kau
ne, pasiūlę Lietuvos vy
riausybei paskolą del Kau
no-Klaipėdos plento tiesimo.

vo po priedanga kairių frazių, ' 
nešt dezorganizaciją į tų kai
riųjų darbininkų eiles, kurios 
simpatizuoja komunistams, kad 
atitraukt juos nuo komunistų 
ir tuo susilpnint komunistų 
partiją. Baltrušaičio kompa
nija seniau nedrįso atvirai 
stot prieš Kominterną, nes tie 
darbininkai, kuriuos ji ėmėsi 
demoralizuot, simpatizavo ko
munistams. Todėl -reikėjo nu- 
duot esą jie Kominterno šali
ninkai, ir tuo palengvint savo 
darbą prieš Kominterną. Da
bar, kada tas veidmainiavi
mas jau plačiai yra paaiškė- 
jęs, tai Baltrušaičio kompani
ja užsideda trockistinę kaukę 
ir atvirai stoja ir prieš Kom
interną ir prieš SSRS.—atvi
rai dirba kontr-revoliucinį 
darbą.”

Latvijoj Skaudžiai 
Muša Lietuvius

Tūli laikraščiai perspaus
dino iš “Rygos Balso”.iš
trauką apie muštynes, ku
rias pradėjo Latvijos tarnr 
sus elementas prieš Lietu
vos biedniokus, nuvykusius 
Latvijon uždarbiauti.

“Kadangi lietuviai,” sako 
“R. B.,” “stoja prie ūkio dar
bų už mažesnį atlyginimą, tai 
latvių darbininkai del to ant 
jų labai įniršę ir dega kerštu. 
Jau senai jie ruošėsi įpilti lie
tuviams į kailį ir išvyti juos 
iš Latvijos.

“Matyt, del to ir įvyko ge
gužės 3 d. kruvinas lietuvių 
darbininkų vyjimas, mušimas. 
Daugelis lietuvių darbininkų 
buvo sumušti ir suspardyti iki 
kraujo. Policija atvyko ,tik po 
šito kruvino įvykio, kada lietu
siai tbuvo jau išvaikyti.”

Muštynes, huyo suruoštos 
Bausko miestelyj. ,

,Tai negražūs ir žalingi 
darbininkų judėjimui kovos 
įrankiai. Iš to gali pasi- 
džiauti tik darbdaviai-iš- 
naudotojai. Latvijos social
demokratai, kurie • iki šiol 
didžiavosi švietimu darbi
ninkų masių, dabar gali pa
sidžiaugti šitais vaisiais.

Kas Šmeižikai?
Tūli lietuvių buržuazijos 

laikraščiai išspausdino iš 
kažin kur Anglijos b u- 
v u s i o m a i nierių va
do x A. J. Cook’o pra
kalbos sakinį, kuriame jis 
vadina komunistus “šmeiži
kais,” “sukčiais,” etc. Aiš
ku, tokius epitetus buržua
zija priima kai medų ir 
Cookas jiems dabar “ge
riausias” ir “mokyčiausias” 
žmogus. Bet kas gi ištikro 
yra sukčiai ir šmeižikai? 
Ogi pats Cook. Per keletą 
metų jis ėjo išvien su Bri
tanijos komunistais, puolė 
MacDonaldo pąrtiją — Dar
bo Partiją, o dabar vie
nu sykių atsivertė ir . jau 
laižo; rankas nę Įtik MacDo- 
naldųi) ;bet nęįt, monąręhis- 
tam — ■ Vali jos karalaičiui. 
Šmeižiku ir ■ politiniu suk
čium vadinasi- pasilieka A. 
J. Cook. Kurie dabar re
mia jį, tie remia politinius 
sukčius.

WORCESTER, MASS.
Pastaba

Kai kurie mūsų progresy
viai, pastebėję “Laisvėje,” 
kad reikia braukti iš A. L. D. 
L. D. Kybą, tuojaus pradėjo 
čirkšti prieš * Prūseiką, kaip 
žvirbliai vanagą pamatę.

Nečirškite, brolyčiai, prieš 
komunistų tvarkymosi ir dar
bininkų diktatūrą. Teisybe, 
esate papratę ant. vietinių ko
munistų be reikalo užsipuldi
nėti, bet žiūrėkite, kad nepa
kliūtumėte į Kybos eilę.

Tvarkos Palaikytojas.

Antrad., Gegužės ^3, 1929

Cleveland© ligoninė, kur, eksplodavus X-spindulių filmoms, žuvo 125 ligoniai 
nuo pasiliuosavusių nuodingųjų dujų.
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MEKLER1Ų PLANAI LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

mulki- 
mekle- 
indust- 
Vienas

Gal niekur nėra taip 
narni mainieriai įvairių 
rių, kaip kietųjų anglių 
rijos distr. pirmame, 
paskui kitą eina ir skelbiasi
esą mainierių prieteliais, dar
bininkų reikalų gynėjais. Bet 
tuom pačiu kartu jie yra kom
panijų ir kontraktorių pasam
dyti agentai ir jiems tarnau
ja.

Kaip jau žinoma, kovo . ir 
balandžio mėnesį buvo nomi
nuojami kandidatai į distrikto 
ofisą. Cappelini, Boylanas, 
Gal liger piršosi mainieriams, 
kad juos nominuotų ir išrink
tų į distrikto prezidentus, o 
jie viską darysią del mainie
rių. Nemaža dalis mainierių 
tam tikėjo ir manė, kad gal ir 
ištikrųjų bus geri. Tuom pa
čiu kartu daugelis lokalų visai 
nieko nenominavo.

Eiliniai mainieriai statė sa
vo kandidatų visą eilę ir kartu 
pateikė programą, kaip jie 
kovos už mainierių' reikalus. 
Prezidentu buvo nominuotas J, 
Kriščianas iš Nanticoke, Pa. 
Nei mažiausios abejonės nėra, 
kad jis gavo reikalingą skaičių 
lokalų nominuoti. Bet kuomet 
lokalai yra kontroliuojami 
Lewiso agentų, tai jie taip el
gėsi, kaip jiems geriaus tin
ka. . Ashleys lokalas vienbal
siai nominavo visą sleitą pro
gresyvių. O lokalo viršininkai 
perkeitė nominaciją: v i e toj 
Kriščian padėjo Boylaną. Tas 
pats ir su kitų lokalų nomina
cijomis padaryta.

Boylanas paskelbė, kad jis 
tik vienas nominuotas. Iš 140 
lokalų už jį 122 lokalai. Iš
karto buvo paskelbta spaudoj, 
kad ir Cappelinį 22 lokalai no
minavo. Bet čia apsižiūri vir
šininkai ir kompanijos, kad ga
li būt negerai. Nors tai aiš
ku, kad Cappelinis nebus iš
rinktas, už jį mainieriai nebal
suos, bet tuomi dar ne ganėti
nai mulkina mainierius ir mai
nieriai nemato didelio skirtu
mo tarpe jųdviejų. Nededa 
nei Cappelinio ant baloto, tik 
vienas Boylanas. Į kitas vie
tas taipgi tik tuos kandidatus 
priėmė., kurie Boylanui ir pa
čiom kompanijom atrodo ge
resni. Padaro vieną kitą per
mainą ir vienoj kitoj vietoj pa
lieka po du kandidatu. ; O tai 
reikalinga, kad parodžius mai- 
nįeriąms, kad yra ir opozicija. 
Gi Cėippelinis triukšmuoja, rei
kalauja, kad jo vardas irgi bū
tų padėtas ant baloto. Grąsi- 
na išimsiąs indžionkšiną ir ne
įeisiąs rinkimų, kol jo vardas 
pebūsiąs ant baloto. Neku- 
riems atrodo, kad tai čia di
delis skirtumas tarpe Cappeli
nio ir Boylano, o dar daugiau, 
tai Boylaną žemina ir puldo jo 
“autoritetą.” Nesi rūpinkite 
del to. Nieko panašaus. Tas 
viskas daroma su abiejų žinia. 
Cappelinis patriukšmaus ir nu
tils, jis gaus apmokamą vietą 
ir tuomi viskas baigsis.

Nekurie, turbūt, klaus. Tai 
kam tie manievrai reikalingi? 
Štai del ko. šiame distrikte 
mainieriai gana karingai ko
vojo pirmiau ir dar dabar pas 
juos yra karingumo.

Utėles Baigia Kaklą Graužti
Tautininkai giria Lietuvą, 

sako, kad ten žmonės gerai 
gyvena. Atvykusieji iš Lietu
vos išeiviai, kurie persigėrę 
patriotiniai-klerikaline dvasia, 
taipgi sako, kad Lietuvoj ge
rai gyventi, tik nežinia, ko
dėl jie patys iš tos “gerosios” 
Lietuvos pabėgo ?

Jeigu Lietuvoj gerai gyven
ti, tai tik buožėms, kurių ne
didelis skaičius randasi. Bet 
ne darbininkams ir biednie- 
siems valstiečiams. Juk ne
reikia daug apie tai kalbėti, 
nes mes visi gauname iš Lie
tuvos laiškus nuo savo gimi
nių ir mums praneša apie Lie
tuvos žmonių padėtį.

Šiomis dienomis gavau laiš
ką nuo brolio iš Naujamies
čio. Jis keli metai atgal ap
leido Ameriką ir nuvyko Lie
tuvon, nes tikėjosi, kad ten 
galės geriau gyventi; jis taip
gi tikėjo tautininkų pasakoms, 
kad Lietuva kyla, gyvenimas 

I taisosi ir žmonės gerai gyve- 
|na. Bet dabar, apart kito, ve 
kaip rašo:

“Lietuvos padėtis prasta, 
žmonių gyvenimas baisiai sun
kus. Pastarieji metai buvo 
prasti. Darbininkai ir bied-

Aš pats 
ir niekur

Darbo nie- 
Badas jau

Tą mato kompanijos, Boyla
nas ir kontraktoriai. O kad 
tą išsemus iš mainierių, reikia 
visokiais būdais apgaudinėti 
juos. Išsklaidyti iš mainierių 
kovos mintį, kad jie per tūlą 
laiką nei nesvajotų. O kas 
svarbiausia, tai ateinančiam 
streikui 1930 metais turi būt 
priruošta dirva, kad sudemo- 
ralizavus išanksto. Jau dabar 
skelbia, kad streiko nebus, vėl 
bus padaryta sutartis ant pen
kių metų.

McGarry, kuris nieko nesu
pranta apie darbininkų reika
lus, buvo įsipiršęs vadovauti 
kairįjį sparną. Laike nepap
rastos konferencijos gegužės 
mėn., 1928 metais, jam gel
bėjo visa kapitalistinė spauda. 
Ilgiausi straipsniai buvo didla- 
piuose. Kuomet taip daug bu
vo- būbnijama spaudoj, tai 
daugelis mainierių ir manė, 
kad tai tikri jų vadai ir nuo 
dabar bus griežtai vedama ko
va prieš L. Lewisą ir jo visus I 
išdavikus. Progresyviai mai
nieriai išleido atsišaukimą į vi
sus mainierius, kad jie nepasi
duotų" suklaidinti McGarricms, 
Aizikams ir kitiems. Tas ne-! 
patiko vadams. Ir tie delega- nuomene badauja, 
tai, kurie gynė progresyvių at- trankausi, vargstu 
sišaukimą, buvo išmesti iš kon- rietos negaunu, 
vencijos. Dalis mainierių su-J<ur RCgaūu gauti, 
prato, kad tai jie apgaudinėja- j kankina ir utėlės baigia kaklą 
mi. Tuom kartu kūrėsi Na-/'rau^^' Greitu laiku gal ir 
cionalė Mainierių Unija, tai nuo pečių nukris. 
daugelis mainierių susidomėjo. 
Dabar jau mato, kad kitos iš
eities nėra, kaip tik organizuo
tis į N. M. U. Jau keletas lo-Į 
kalų likosi vien tik Wilkes- 
Barre suorganizuota; yra su
organizuota ir kitose kolonijo
se ir daugelyj vietų organizuo
jasi. šiame distrikte 6 loka- ■ 
lų atimti čarteriai, nes jie at-j 
sisakė mokėti J. L. Lewisui mo-) 
kesčius. Daugiau kaip 30 lo-i susideda plaukai?
kalų stovi blogame stovyje, ne- Ats. Žmogaus plaukai su
moka duoklių nei distriktan, - sideda iš šių elementų: ang- 
nei Lewisui.
mato, kad jie vistiek neturi jo-i 
kios unijos, bet tik mokėjimo Į 
duoklių įstaigą. Nei jokia 
nuoskriauda nėra rišama kaip 
distrikte, taip ir lakoluose. Dar 
daugiau. . Kur tik mainieriai 
išėjo į streiką už nuoskriau
das, tai ten pirmiausiai pribu- ■ 
vo Boylanas ir sulaužė streiką, 
gelbėjo kompanijoms išmėtyti 
karinguosius mainierius iš dar
bų ir į juodą knygą juos įrašė. 
Taipgi tūkstančius mainierių 
išmetė iš unijos. Pav., kasyk
los No. 6, kur buvo 1,700 mai-

Užtenka šios ištraukos, kad 
suprasti dabartinės Lietuvos 
padėtį.

AR NORITE ŽINOTI?
Rašo J. D. Taunis

Kl. Iš kokios medžiagos

Mainieriai jau Hadctrio (carbon) 54 ir pu
lses nuošimčio; azoto (nyt- 
rogen) 6 ir mažne pusės 
nuoŠG sieros 5 suvirs nuoš.; 
deguonies (oxygen) apie 17 , •
nuošimčių ir trupučio įvai- >•> 
rių kitų mineralinių dalių.

Kl. Kaip nuvalyti tepliotą 
plytų sieną, kad tiktų delei 
aplipdymo su “stucco”?

Ats. Plytų siena galima 
nuvalyti su mišiniu, pada- 
rytu iš “muriatic” rūgšties 
(1 dalis rūgšties ir 10 daliui* ‘.į 

Suvilgymui rei- 
šepetį su ilgu 

Suvilgius turi būt 
veikiai nuplauta siena tyru ’ * * 
vandeniu. '■

nierių unijoj, dabar randasi tik vandens). 
400—500, vienok visas skai-jkia vartoti 
čius dirba kasyklose ir įlepri- j kotu. C 
klauso jokioj unijoj.

Tad šiose aplinkybėse susi
darė dirva organizavimui N. 
M. U. ir ji gana sparčiai or
ganizuojasi. O kad tam pa
stojus kelią, tai visaip reikia 
mulkinti mainierius, kad nelei
dus susiorganizuoti į karingą 
uniją—eilinių narių uniją. Tad 
m a i n ieriai, netikėkite tiems 
mekleriams, bet skubiai orga- 
nizuokitės į N. M. U. Reng- 
kite savo spėkas kovai su iš
naudotojais.

Mainierys.

NUSKENDO LAIVAS; 
IŠGELBĖTA 291

SEATTLE, Wash.— čia 
aplaikyta radio pranešimas, 
kad Alaskos Laivų Kompa
nijos laivas Aleutian susi
kūlė į uolą Juaka įlankoj, 
netoli Kodiak Salos, ir nu
skendo. 135 įgulos nariai ir 
156 pasažieriai tapo išgelbė
ti.
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IMPERIALISTAI BLAŠKOSI
Dar nespėjo kapitalistinių, l riniam klausimui. Tarpe kitko 

pacifistinių ir kartu socialdemo-: pareiškė: “Viena nusiginklavi- 
kratinių laikraščių rašalas nu- vimo konferencija sekė kitą per 
džiūti apie “amžinos” taikos pastaruosius kelis metus. Daug 
Kelloggo paktą. Dar daugelyj pastangų padėta. Daug disku- 
kraštų tas paktas laukia užgy- suota, bet nusiginklavimo iki 
rimo, kaip jau ir patys kapita-, šių dienų neatsiekta, bet gin- 

į listiniai draskūnai pradeda at- klavimasis ant sausžemio, jūrų 
viękfcU kalbėti, kad tas paktas ir ore vis tęsiasi... Kada tas 

: G^Ctrtis) nieko nereiškia. Ypa-; neatsiekta, tai mūsų valdžios 
gtingai tas aiškėja antroj dalyj uždavinys laiku pasirūpinti ap- 
^Įbalandžio. gynimu šalies.”

Vėl Genevoj eina ginčai del Tolinus karalius tęsė, kad fa- 
• Busiginklavimo arba nors dali-lšistai geriausiai jau yra priren- 
|no sumažinimo ginkluotis. Drg. gę ginkluotas spėkas: armiją, 
jL&MHiovąs,-atstovas nuo SSRS., i laivyną, orlaivyną ir tautinę 
v'», Kaip peilį pakišo imperialis- miliciją “del krašto apgyni- 
tJms Sovietų pasiūlymą nusi- mo.” Reiškia, apsauga krašto 
ginkluoti. Vėl pastatytas klau- guli ne Kelloggo sutartyj, bet 
simas: “Jeigu jūs, pasaulio įm- tame, kaip didesnės ir geriau 
perialistai, kurie tiek daug pri-įbus prirengtos ginkluotos je- 
kalbėjote apie Kelloggo taikos į gos. Ir paskelbta manievrai 
sutarti, ištikro atsisakote nuo I Francijos pašonėj Alpų kal-
karo.tai kam reikalingi karo 
lai v c® kanuolės, kardai, durtu
vai, mašininės kanuolės, karo 
dirižabliai, orlaiviai, nuodingi 
gazai ir kiti žudymo Įrankiai? 
Kam tas reikalinga, jeigu jūs 
ištikro norite taikos? Juk tie 
įrankiai yra ne taikai, bet ka
rui! Kuo daugiau jų gaminate, 
kuo labiau imperialistinis pa
saulis ginkluojasi, tuo arčiau 
priartinama valanda, kada vėl 
užsiliepsnos visas pasaulis, ka- 
da mirtis vėl turės rugiapjūtę 
ant ibmės, vandenio, po vande
niu ir ore.”

Kol eina kalba apie pasirašy
mą įvairių sutarčių, tol impe
rialistai garsiai kalba apie tai
ką, nes tai apgavimo priemonė, 
tai kvalinimas darbininkijos. 
Imperialistai tikri, kad jie su
ras būdus karo pradžioj patei
sinimui savęs. Suvers bėdą už 
sutarčių sulaužymą ant savo 
priešo, kaip vienoj pusėj taip ir 
kitoj. Juk ir pereitas imperia
listinis karas, kaip iš vienos 
pusės, taip ir kitos, buvo veda
mas po skraiste “apsigynimo.” 
Bet kada jų diplomatai susidū
rė su SSRS, atstovais, tai jie 
pamatė, kad žodžiais nuo karo 
atsi^gjkyti, o darbais dar labiau 
rengtis prie karo jau po “prieš
karinių sutarčių” kalba negali
ma. Nes Litvinovas reikalau
ja ne sutarties, bet prie ėjimo 
naikinti arsenalus, ginklus, ka- 
nuoles, karo laivus, karo pa
būklų fabrikus, fortus, karo mi
nisterijas ir kitką, kas* yra ka
ro rengimui ir vedimui. Kada 
Litvinovas tiesiog į akis impe
rialistų diplomatams pareiškė, 
kad nepaisant, jog jie atlaikė 
daugelį “nusiginklavimo” kon- 
feren&jų, bet jokio progreso 
prie misiginklavimo nepadary
ta.

nuošė, kad išbandžius “Alpi
nių” kalnu kariuomenę.

Visi imperialistai pradėjo 
rūkti: “Taikai užtikrinimas gin
kluotose jėgose. Kuo labiau 
būsim apsiginklavę, tuo tikres- 

; nė mūsų kraštui taika!” Net 
pipiras Danija (tiesa, ji turi 
kolonijų vergų) ir ta rėkia, 
kad užtikrinimui taikos, ji pri
versta didinti savo armiją.

Bet visų aiškiausiai pasirodė 
tai Amerikos Jungtinės Valsti
jos. Admirolas C. F. Hughes, 
komendantas karo jūrų laivyno 
pareiškė, kad rudenį jis reika- 
'aus kongreso, kad užgirių bū
da vojimą vėl dviejų naujų 
d red n a u t ų (ša r v uoč i ų), kurie 
turėtų po 35,000 tonų įtalpos, 
16 colių gerklėmis kanuolės, 
kad jais pakeitus senstančius 
šarvuočius—“Floridą” ir “Wy
oming.” Naujų šarvuočių pa- 
budavejimas lėšeos iki $50,000,- 
000. Nesenai baigėsi dideli 
manievrai prie Panamos kana
lo, o birželio mėnesį prasidės 
prie Hawaii salų, Didžiajam 
didžjūryj vėl dideli manievrai 
— tai savo rūšies rodymas 
kumščio “geltonam velniui” — 
Japonijai.

Ph i ladel ph i j os kap i tai i st i n i s 
didlapis “Public Ledger” 21 
balandžio, atsiliepdamas apie 
Genevos nusiginklavimo .konfe
renciją, įdėjo paveikslą: karo 
laivų, drednautų, kruizerių, 
destrojerių, submarinų ir kito
kių karo laivų. Virš ju skrajo
ja karo orlaiviai ir dirižablis 
“Los Angeles,” o apačioj padė
jo C. Coolidge pareiškimą: 
“'Mes turim tą ne del tikslo 
rengti karą, bet del palaikymo 
taikos. ”

Taipgi ten pat išspausdino 
C. Coolidge—buvusio preziden-

Amerika orlaivių budavo-ji- 
mui turi iki 100 fabrikų ir to
dėl, esant reikalui, kada jie bus 
paleista dieną ir naktį darban, 
tai oro mašinų tūkstančius pa- 

į gamins.
Jūrų laivų budavojimo irgi’ 

Įjungt. Valst. negal prilygti jo- 
; kia kita valstybė. Daugybė lai- 
I vų budavojimo fabrikų. Jau 
1918 metais parodyta sparta 

! budavojime karo laivų destro- 
ijerių. Destrojeris “Reid,” tu
rintis 1,200 tonų, pabudavotas 
į 45 dienas. O destrojeris 

Į “Wart,” su įtalpa 1,150 tonų, 
'pabudavotas į 17 dienų. Taip 
■kad Jungt. Valstijos nuo įstoji- 
1 mo į karą (balandžio 6, 1917 
|m.) iki jo pabaigai (lapkr. 11, 
'1918) pasibudavojo 280 naujų 
destrojerių kovai prieš Vokieti- 

; jos submarinus. Iš to aišku, 
; kad tokio imperialistinio dras- 
! kūno, kaip Jungt. Valstijos ka- 
i ro jūrų spėkos ir orlaivynas 
mesiribueja tomis spėkomis, ko
kios dabar yra. Karui prasidė- 

:jus jos augs žaibo greitumu. 
' Ir tą labai gerai p. Coolidge 
j supranta. Iš didesnių karo lai
vų jau budavojama 8 kruize- 

| riai po 10,000 tonų, dabai’ ne- 
! senai vėl nutarta budavoti dar 
i 15 kruizerių po 10,000 tonų 
* kiekvienas, ir vienas orlaivių 
į nešėjas, šių kruizerių pajėga 
; didelė. Jie turės Įtalpą degan- 
; čiai medžiagai tokia didelę, kad 
| bent 5 kartus galės nuplaukti į 
Į Europą ir grįžti atgal nesinau- 
‘dedami pertais.

Jungt. Valst. imperialistai 
sakosi, kad jie ‘tuos baisūnus 
budavojasi “apsigynimui,” bet 
Anglijos imperialistai teisingai 
pastebėjo: “Jeigu apsiginimui, 
tai kam jiems toki dideli pil
vai?” Ir atsakydami i Ąme- 
kos imperialistų budavojimo 

i programą, Anglijos imperialis
tai nutarė budavoti po naują 
kruizerį ant kiekvieno Jungt. 
Valstijų kruizerio.

Jungt. Valstijų karo laivai 
didžiumoj deginami aliejum. 
Coolidge sako-, kad laivynui 
vien Amerikos portuosę turi 
gatavai 725,000,000 bačkų alie
jaus ir daugybę anglių. Devy
nis “Navy” jardus, ir 12 karo 
laivams pertų. Laivyne 8,773

oficieriai ir 84,000 jūreiviai, 
18,000 marinų, 47,000 oficierių 
ir civilių laivynų jarduose, re
zerve 10,000 oficierių ir jūri
ninku. 17,000 nuolatos moki-

I; narna laivyno stotyse. Liuosno- 
rių laivyno rezerve 3,130 ofi
cierių ir 8,879 jūrininkai. Pas
kiau seka įvairios militarines 
mokyklos, kaip tai “Anapolis”.

I Užlaikymas armijos ir laivyno 
Į kas metai lėšuoja daugiau kaip 
| $670,000,000 ir vis tos lėšos 
! auga.

Coolidge, kaip ir kiti impe- 
i rialistai, užbaigia savo straips
ni Įrodinėdamas, kad vienatine 

; apsigynimo jėga, tai drūta ar- 
jmija ir ypatingai jūrą ir oro 
į laivynai. Jokių gvarantijų nuo. 

■ karo nėra.
Pu skuti n is laipsnis imperials

Sudege Keli ūkininkai
Gegužės 3 d. Varėnos vai., 

Aukštakalnio kaime sudegė 
kelių ūkininkų trobesiai. 
Sinkevičiui padaryta nuo
stolių už 1400 litų, J. Petru
žiui — 2500 lt. ir St. Kazi- 
koniui — 5360 lt. Gaisras 
kilęs iš nevalyto dūmtrau
kio. Trobesiai buvo neap
drausti.

‘GERA! PATAIKOJ’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauska«, 
užlaikytojas Restorano po nurn. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai

stą prie karo atėjo. Kol dar 
jie mažiau buvo prisirengę, tai 

I daugiau kalbėjo apie nusigink- 
įlavimą. Nuo dabar tas apgavi- 
i mo įrankis bus mažiau naudo- 
ijamas. Daugiau ir daugiau im- 
; perialistai rėks, šauks, kad vie- 

, natinis užtikrinimas apgyni
mui šalies, tai didesnis ginkla- 
vimasis. Visi jie sakys, kad 

įnori taikos, bet kad palaikius 
j taiką, kad apgynus šalį, jie yra kauskas, 
priversti dar labiau ginkluotis.

i O tuom pačiu kai’tu jau turi 
jie iš pereito imperialistinio 
karo prityrimo, • kaip bėdą su
versti ant savo priešo ir kaip 
save persistatyti nekalčiausiais 
ir užpultais.

Komunistai iš savo pusės dė
jo ir dės visas pastangas nu- 
maskavimui imperialistų ir iši- 
kelimui jų planų j viršų. Dar
bo žmones neturi laukti naujos 
skerdynės rankas sudėję. Nė
ra tos pajėgos, kuri galėtų su
laikyti imperialistus nuo susi
rėmimo del rinkų ir pelnų. Bet 
yra ta jėga, kuri gali ir turi 
imperialistinį karą, karą užma
nytą per išnaudotojus, paversti 
į piliečių karą, karą tarpe dar
bininkijos ir išnaudotojų, Į ka
rą del darbininkijos pasiliuo- 
savimo, į karą del panaikinimo 
kapitalistinio išnaudojimo su
rėdymo ir del suorganizavimo 
darbininkų galios.

D. M. šolomskas.

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji go
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukites 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

BU W. Brd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., Ro. Boston 0304 W.

? —3-—€-*3**^ 3—3—'

Tel., Greenpoint 5765
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepi.”
_ _____________ M. J. J. Urbszo, | 

187 Oak Street, į 
Lawrence, Mass.,

Lietuviška Akušere

DAINŲ IR
SPORTO

Imperialistai pradėjo rėkti: 
kad taikai gvarantija yra tiktai 
dar didesniame apsiginklavime.

Anglijoj šiomis dienomis iš
plukdė naujus 8 destrojerius ir 
jų vadovaujantį laivą. Jie visi 
gali daryti iki 35 jūrų mylių į 
valandą (apie 40 sausžemio 
mylių) ir tuom pat kartu Ang
lijos militaristai suriko: “Mūsų 
laivai neganėtinai greiti!” Jie 
rado, kad vėliausios mados 
Francijos destrojeriai daro 39 
jūrų mylias, o Italijos 37 jūrų 
rnjfes. Ir* kadangi vėliausi 
Anglijos destrojeriai skiriami 
Mėditariano jūrai (? Red.), tai 
jie negali prisilygti prie Fran
cijos ir Italijos tos rūšies lai
vų.

“Nuginkluota” buržuazinė 
Vokietija išleido ant jūrų nau
ją skraiduolį “Ęrsatz-Preussen ” 
su 10,000 įtalpos, 35 myliomis 
1 vai. greitumo ir su šarvuočio 
kanuolių spėka. Gi tuom pat 
kartuJ0idelis jūrų orlaivis (hy- 
droaero planas) “Romar,” su 
lakūnu Stentorf Travemunde su

to ir todėl vyriausio armijos ir 
laivyno vado ilginusį straipsnį: 
straipsny j sako, kad Jungt. 
Valst. sausžemio armijoj turi 
118,000 vyrų ir 12,000 oficie- 
rių. Taipgi skyrius Panamos 
kanalo apsaugojime, Filipinuo
se 23,000. Mobilizacijos sky
riuose, kurie kiekvieną laiką 
gatavi mobilizavimui didelės 
armijos, 3,700 oficierių ir 166,- 
000 eilinių, taip vadinamoj Na
tional Guard, apart to, kaipo 
organizuotų ir karo žinioj, 112,- 
000 oficierių — daugiaušiai bu
vusių pasauliniame kare. Įskai
tant įvairias militarines moky
klas, ir tt., greitu laiku gali bū
ti pastatyta 1,000,000 armija. 
O praeitas imperialistinis karas 
parodė, kad Jungt. Valst. im
perialistai veik į metus laiko 
pastatė 5 milionus, o dabar 
gvarantija tame, kad rezerve 

j yra 112,000 oficierių, gi papra
stos “kanuolių mėsos” nesto- 
■ kuos.I

Laivyno klausime jis sako, 
kad del “apgynimo” krašto ir

13,750 svarų (veik 7 tonai)
sunkumo iškilo net 7,211 pėdas,
tartum sakydamas: “Spjauti 
ant jūsų nusiginklavimo sutar
čių. Kol mes skrajojam, tol 
karas neišvengiamas!” Nevel
tui Amerikos Jungt. Valstijų 
submarino V-4 jūrininkai savo 
laiku pasitiko žinią apie Kello
ggo sutartį juokais, nes jie ži- 

kad ne tik kiekvieną dieną, 
ir valandą jie gatavi ir ren

kami.
j surengė fašistai pa- 

kur dalyvavo karalius 
ir Mussolinis. Kara- 

savo kalbą pašventė milita-

palaikymo taikos budavojama 
nauji karo laivai, taisoma seni, 
prirengta gatavai jūrų pertuo
se laivams reikalinga medžiaga. 
Portai ir stotys priruošta, ka
nuolės visad tvarkoj; senos pa
mainomos naujomis. Jūrų karo 
laivynas susideda iš 737 įvai
rių karo laivų su 2,323,721 to
nų įtalpa. Iš to, 403 karo lai
vai ant jūrų, o 334 rezerve ir 
taisomi. Oro laivynas suside
da iš 908 karo orlaivių. 14 ba
lionų, 9 taip vadinamų “kite” 
mažų dirižablių, vieno didelio 
“Los Angeles” ir daugelio už
sakytų budavojimui.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 

(apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
I greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
Ibile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

' žolių, kurios jums sugrąžins sveika- 
jtą, panaikins minėtas ligas.
i Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
I skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
į širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
Isi mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
imus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
I ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
'su Nervu Preparatas užbėga tai li- 
jgai kelia ir suteikia žmogui ramumą. 
Į Atsiusk mums 1()c, o gausi mūsų 
'žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
į mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
I miestuose.

M. ZUKAITIS
I25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Baigus mokslą ir praktikavusi

kas mčnesis po 
keliui iką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- I 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- Į prie Dorpato universiteto. Vė- 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviskas lietuvis, nrofesil'oie _ X _ •  1 1________ J — J 
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akorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 dziUOSlUOSe 
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Reikale

l John Naujokas

užlaikytojas general krautuves ir lai
vą
Park St;., Hartford, Conn., nuo senai i 
užlaiko i Jono—John’s Hand Made j 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
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 lė
tas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y

liau per keliolika metų savo 
praktikavosi di- 
m i estuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos
J Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka

taras ir Chroniški Skauduliai,
5 A beinąs Nusilpimas, Nervų Išsisė

mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos
; Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 

-Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek-

i vieną kart atsilankę. Užlaikoma

i (KAINOS YRA PRIEINAMOS) 
X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IšEGKA-

M IN AVIM A S.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. 2 LMS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

110 East I6th Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

i Valandos: 9 rš ryto iki 8 vakare. 
Nedčliomis: 9 iki 4 po pietų.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį 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 SCHOOI 
228—2nd Ave., cor. 14tn St„ N. Y Į

Rengia Lietuvių Proletarų Meno Sąjungos Trečias Apskritys

Decoration Dienoj, 30 d. GegužSs-May, 1929
Pradžia 10 Valandą Ryte

ant WILLICK’S FARMOS, Linden, N. .J.
PIKNIKO PROGRAMA SUSIDĖS IŠ DAINŲ IR ĮVAIRIŲ SPORTO DALYKŲ
Šiame piknike dalyvaus: Lyros Choras iš Maspeth, N. Y.; Aido Choras iš Brookly, N. Y.; 

Sietyno Choras iš Newark, N. J.; Laisvės Choras iš Paterson, N. J., ir Lyros Choro Oktetas 
Ufa. Taigi kad šis piknikas bus šaunus ir linksmas, aiškint nereikia—kiekvienas gali su
prasti iš to, kas jame dalyvaus. Šokiams grieš puiki orkestrą—'Valgiais ir gėrimais rūpinsis 
Newarko Sietyno Choras.

Todėl, ypatingai New Jersey valstijos apielinkėš kolonijos, nepraleiskit nedalyvavę šia
me piknike, nes tai pirmas toks lietuvių, piknikas jūsų valstijoje, į kurį tiek daug bus sutrauk
ta dailės spėkų. Kviečia visus—A.L.P.M.S. Apskritys.

KELRODIS: Reikia paimti Elizabeth-Rahway busas No. 32 ties kamblį Caldwell Place ir Broad Street, prieš 
Regent Teatrą, Elizabethe, ir važiuoti iki Linden Hills; išlipti ant Stiles St. (ten po dešinei yra gazolino sto
tis) ir eiti po dešinei iki pikniko vietai. / .
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i

i 
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Naujausios Mados Žemiausia Kaina

ORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 
t Iš priežasties daugumo stako parduoda- 
Ime negirdėtai žema kaina ir veltui pri- 
Istatome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyn© apielinkeie.
ĮTurime didelį štorruimj, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

į

■s
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.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

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



ELIZABETH, N. J

HUNTINGTON, N. Y

8701

rasy-
Tel.: Greenpoint 9682

Cali-

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphia

g?.

' čia 
tus

Reikia žino- 
ima už sura- 
10 nuošimtį 
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ake City, eina per Cali-
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Einu pasi- 
pasirodė, kad ant 
yra bent keturios 

darbo raštinės, 
po didžiausias sve-

it;

S
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Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

P UBUI C SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

644 Driggs Avenue,
Ridgevyoodo Skyrius: 253

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

f- ž». i

lygų re- 
Miestas, I 

atgal at- 
gaisro ir

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St.

M.

$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 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, >po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba JjB- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ii? 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius). .

< tik ne ronas ).

yra tiekDcksnio Galinga Mostis

Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00.
ir 10 centu extra už persiuntimą*

OINTMENT.

518 MAIN ST. BOX 3S2
U. S. A.

kitais Populia-su

Puslapis Ketvirtas Antrad., Gegužės 28, 1929.

Mano Kelionė nuo Atlantiko iki Pacifiko
(Pabaiga)

Už nekurio laiko po atva
žiavimui man pradėjo skaudė
ti ausį ir kas ten viduryj aug
ti. Tuojaus všsi bėdą sumetė 
ant mėsos ir patarė nevalgyti. 
Aš, manydamas, kad mano au
sis nieko bendro neturi su 
steiku, jų patarimų nepklau- 
siau ir vis tik nenumiriau.

Už 4 dienų po atvažiavimui 
buvo A. L. D. L. D. kuopos 
susirinkimas, ant kurio ir mes 
nuvažiavome, kaipo nariai tos 
draugijos. Čia tai irgi buvo 
kuo stebėtis. Nors senai da
lyvauju progresyvių veikime, 
bet tokio draugiškumo ir su- 
tartjnumo nemačiau, o kas 
svarbiausia, tai kad labai 
skaitlingai lanko susirinkimus 
kaip vyrai, taip ir moterys. 
Bet mano nusistebėjimas bu
vo dar didesnis, kai drg. M. 
Pūkis susirinkime pranešė, 
kad prie kuopos priklauso ir 
užsimokėjo 101 narys. Iš ko
lonijos, išmėtytos .po visus 
apielinkės miestus ir miestu
kus, iš viso apie 300 lietuvių, 
ir 101 priklauso prie A. L. D. 
L. D. Palyginus proporciona- 
liai lietuvius, tai pamaniau, 
būtų puiku, kad mes rytuose 
galėtume susilyginti su jais, 
tai Philadelphia turėtų apie 
8,000, o Chicaga apie 30,000 
narių ir tt. Vargiai mes juos 
pavysime. i

16 d. gruodžio turėjome s.L 
L. A. kuopos išvažiavimą tarp 
kalnų. Vieta vadinama “Dev- ‘ 
ii gate.” Tai labai daili vie
ta, graži pieva ir miškas, o 
viršuj, čia pat ant kalnų, snie
gas. Buvo šilta ir gražu. Vi
siems davė miške karštus pie
tus, nes ten yra ir virtuvė iš
imtinai del piknikų. Viršinin
ku to viso buvo daržovių čam- 
pionas J. Savickas, kuris pra
dėjo mus visus, apie 100 žmo
nių, vaišinti visokiais pudin
gais iš morkų, žirnių, ropių ir 
bala žino dar iš kokių nematy
tų ir negirdėtų daržovių. Bet 
viskas buvo skaniai ir gerai 
padaryta ir aš, mėsos “patrio
tas,” buvau patenkintas. Per 
visą mūsų buvimą čia geriau
siais mūsų prieteliais buvo 
mano senas draugas M. Pūkis 
ir jo žmona, su kuriais ir pas 
kuriuos mes daugiausia gražiai 
laiką praleisdavome.

Visais atžvilgiais Los Ange- prįe vienos mašinos stovi trys 
les, amžinos saulės ir vasaros Vyraį jr ]<alba lenkiškai. Už
liestas, butų geras, beFtik ne kalbinu ir pasirodo, kad jie 
delei darbų, ir kurie panorėtų ĮCleveland©; neturėję darbo, 
dabartiniu laiku važiuoti dar- įaį girdėję iš laikraščių, kad 
bo gauti, tai nuo širdies pa ta r- į daugybė darbų, tai susita-
ciau nevažiuoti. Karpentenai ’ rg jr aįVažiavo. Jau šešios 
ir velderiai gal šiaip taip ir > savaitės, kaip visur jiems ža- 
galėtų gauti darbo, bet kitų ^a duoti darbo, bet nei vie-

__  __ ’ nedavė. Dabar jau 
pinigus, kuriuos turėjo, pra- 

į valgė ir sugrįžti nebeturi kaip.
Matomai, sako, reikės mašiną 
parduoti, kad badu nepastip
ti. Po tam aš jau niekur neb
ėjau nei teirautis, nei darbų 
jieškoti.

Sveikatos žvilgsniu Los An
geles nei man, nei mano drau
gei, visai nepatiko. Tuojaus 
po atvažiavimui aš apsirgau 
influenza, o paskui ausies li
ga ir beveik visą mano buvi
mą tenai nei karto nesijau
čiau gerai. Oras čionai nors 
visuomet gražus ir neperšiltas, 
bet kažin koks keistas, kad 
žmogus visuomet jauties/silp
nas ir nuvargęs, kaip kada 
jausdavaus po sunkaus darbo.

Prieš pat mano išvažiavimą 
iš čia, Los Angeles lietuviai 
nutarė surengti teatrą ir pasi
rinko “Dvi Seseris.” Užsipuo
lė, kad aš būtinai nueičiau ant 
pirmų repeticijų, kad pamo
kinti, parežisieriauti. Repeti
cijos buvo pas drg. Davis. 
Man, pripratusiam prie lietu
viškų teatrų repeticijų, ir vėl 
teko nusistebėti. Tai buvo pir
mos repeticijos, o aktoriai sa
vo roles jau mokėjo ant at
minties, ne taip, kaip Phila- 
delphijoj, kada išeina jau loš
ti, po 10 ar daugiau repetici
jų, tai lošdamas nenuleidžia 
akių nuo suflerio aj'ba režisie
riaus ir tai labai tankiai pasa
ko ne tą, kas reikia. Tame 
veikale , dalyvavo,‘ rodos, pen
kios moterys,’ ir nors , visas -j jis

džių, kurios visos užimtos ir 
dar daugiau žmonių stovi. Pa
buvus, išeina valdininkas ir 
pasako, kad šiandien darbų, 
matomaij nebus. Grįždamas 
iš miesto vėl užeinu pasižin- 
geidaut. Ogi dar daugiau te
nai žmonių, bet nei valdinin
kų, nei darbų nesimato. Mat, 
jei būna koks darbas, tai už
rašo ant lentos, kuri kabo ant 
sienos. Čia bedarbiai labiau 
nuskurę, nes susirenka tik tie, 
kurie nebeturi pinigų nusipirk
ti darbą. Matau, grupė be
darbių kalba rusiškai. Prieinu 
ir užkalbinu. Sakau: “Ko 
jūs čia stovite per dienas, štai, 
va, laikraštis, kur šimtai ap
garsinimų ir visur daugybės 
darbininkų reikalauja.“ Vie
nas iš jų atsako, kad aš, tur 
būt, dar nesenai čia atvažia
vęs, kad tikiuosi gauti darbą 
iš apgarsinimų, nes, jis sako, 
dar niekas per laikraščių ap
garsinimus čia darbo negavo 
ir negaus, nes visi tie apgar
sinimai dedami įstaigų, kurios 
užinteresuotos augimu miesto 
ir kai nueini darbo, tai gauni 
patarimus ateiti už savaitės, 
arba siūlo darbą ne tokį, kurį 
garsina, bet tokį, kokį, jų ma
nymu, negalėtum atlikti. Su
maniau patikrinti tai. Per 
dvi savaites ėjo apgarsinimas 
ir dabar buvo, kad automobi
lių dirbtuvė West Maywood— 
tai toli 
šimtus 
amato, 
kariu, 
ja 27 
stovi 
vėjau 
vartai 
darbininko niekas nereikalavo. 
Vienas iš bedarbių sušuko bal
siai: “Ko jūs čia stovite? Aš 
per dvi savaites kasdien bu
vau čia ir niekas nei vieno 
darbininko nereikalavo. Tą 
apgarsinimą, matomai, patal
pino gatvekarių kompanija, 

i kad atlupti iš mūsų po 54c.” 
i Taip pasakęs nusispjovė ir nu
dėjo. r
pusė valandos ir kiekvieną sy
kį dar išlipa po 30-40 naujų. 
Einu ir aš namų linkui. Dau
gybė bedarbių privažiavę su 

j mašinom ir pagal laisnius ma- 
■ tau, kad beveik visos iš ryti
nių valstijų. Vien tik Ohio 
mašinų priskaičiau apie 15.

už miesto—reikalauja 
darbininkų visokio 

Važiuoju tenai gatve- 
Nuvažiavimas kainuo- 

centai. Prie dirbtuvės 
šimtai žmonių. Išsto- 
nuo 8 iki 11 ryto. Nei 
neatsidarė ir nei vieno

ir geros aktorkds. Vyrai tuo- 
mi pasigirti neghliU Moterų, ir 
merginų mokinti nereikėjo: 
jos lošė taip, kad, rodosi, jau 
daug kartų tą veikalą būtų lo- 
šę. Pamaniau sau, gaila, kad 
jos čionai, kur ant metų vie
ną veikalą sulosią, arba visai 
ne. Reikėtų jas importuoti į 
rytų dideles kolonijas.

Aplankėme garsiausią čia 
maudymosi vietą, Long Beach, 
kuri nei kuomi nesiskiria nuo 
Atlantic City, gal tik tuomi, 
kad tenai nėra taip vadinamo 
“board walk.” Aplinkui Los 
Angeles yra daugybė maudy
nių. Arčiausia tai gal bus 
Venice, apie 10 mylių, kur 
buvome keletą kartų. Taipgi 
aplankėme Pasadena, Calif;, 
kuris yra apie 20 mylių nuo 
Los Angeles. Tai labai gra
žus miestas, tarp didelių kal
nų, turintis apie 45,000 gyven
tojų, kur jokių išdirbysčių nė
ra ir kur gyvena beveik išim
tinai Kalifornijos turčiai. Te
nai svečiavomės pas drg. Ru
pius ir Rufus. Pagaliaus, pa
norėjome apvažiuoti ir pama
tyti visą Kaliforniją ir 12 ko
vo apleidome Los Angeles ir 
išvažiavome į San Francisco, 
iki kurio yra 482 mylios. Ke
lias visur nors ir kalnuotas, 
bet labai geras ir beveik visą 
laiką eina pakraščiu vandeny
no. Užvažiavome gražių far- 
mų ir miestukų. Pats miestas 
San Francisco mums visai ne
patiko, išskiriant gal Golden 
Gate Parką, kuriam 
tai kur galima rasti, 
nors tik virš 20 metų 
budavotas po didelio
žemės drebėjimo, bet atrodė 
senas ir ne taip įvairus, kaip 
Los Angeles. Oras nors ir šil
tas, bet drėgnas ir tankiai bū
na vėjai. Didžiausia gatvė, 
tai Market St., labai plati, net 
4 bėgiai (relės) gatvekariam, 
kurie tankiai švilpia į visas 
puses tais bėgiais. San Fran
cisco turi virš pusę miliono 
gyventojų ir stovi ant pussa- 
lio, iš r trijų pusių apsuptas 
vandeniu, nes nuo vandenyno 
eina laįjai ilga užlaja,; kuri ap
supa miestą. ,Tos užlajos pla-

Aušros Draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyko gegužės 3 
d. Susirinkime narių dalyva
vo vidutiniai, bet, kaipo pus
metiniame, tai turėjo dalyvau
ti daugiau, nes įvyksta rinki
mas naujos valdybos.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Didžiojo New Yorko Draugi
jų. Sąryšio su užkvietimu da
lyvauti konferencijoj, kuri į- 
vyks Brooklyn© gegužės 19 d., 
del apkalbėjimo, kaip pasek- 
mingiau būtų galima šelpti 
Lietuvos badaujančius žmo
nes, tai yra, darbininkus ir 
valstiečius. Draugija išrinko 
du delegatus.

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo atstovas neturėjo daug ką 
pranešti, tik pažymėjo, jog 
mėnesinę mokestį užmokėjo. 
Taipgi pažymėjo, kad darbi
ninkai, kapitalistų, užpulti, pri
versti griebtis paskutinio ko
vos ginklo, tai yra, streiko. 
New Yorke sustreikavo resto
ranų darbininkai. Ten atsi
kartoja nuolatiniai areštai. 
Gastonijoj sustreikavo audiny- 
čių darbininkai. Ten taip pat 
masiniai streikierių areštai. 
Streikierįų bylas veda Tarpt- 
Darbininkų Apsigynimas.

Priešfašistinio Bendrojo 
Fronto atstovas irgi neturėjo 
daug ką pranešti. Pranešė, 
kad susirinkimus laiko regu
liariai kiekvieną mėnesį.

Lietuviu Laisvės Namo Ben
droves atstovas pranešė, kad 

I namas pats savaime išsimoka. 
Praeitą mėnesį atliko apie 
$300 pelno. Ant rankų del 
reikalų turi apie $5,000.

Pikniko komisija pranešė, 
kad piknikas jau artinasi, nes 
įvyks gegužės 26 d., Willick’s 
farmoj, Linden, N. J., visiems 
gerai žinomoj vietoj. Tikictai 
ir apgarsinimai jau gatavi, tik 
kad pasisektų sėkmingai iš
garsinti. Taipgi buvo renkami 
darbininkai prie įvairių darbų 
del pikniko. Būtų labai ge
rai, kad visi darbininkai lai
ku susirinktų.

Valdyba likosi vienbalsiai 
palikta ta pati. Vien tik pir
mininkui S. Markini atsisakius, 1*1 • • V • *11 T~V 1 •

prisiųsti naują atstovą ant ano 
vietos.” Šis punktas ir yra su
varžymui draugijų teisių. Pa
vyzdžiui, jeigu bile draugijos 
atstovas duotų sumanymą, 
kad draugijų atstovai turėtų 
pilną teisę valdyboj bei komi
sijose užimti vietas, bile tik 
bus šėrininkų išrinkti, nežiū
rint, ar jis turi bendrovės Še
rą ar ne, tai šiame klapsime 
ir tampa draugijos atstovas 
prasižengęs prieš konstitucijos 
skyrių III, pirmą punktą, ir 
tuomet atstovas tampa praša
lintas. šaltai apsvarsčius, ar 
gali draugijos priklausyt prie 
tokios įstaigos, kur jų teisės 
suvaržytos? Draugijos dau
giausia pinigų įnešę, bet ma
žiausia teisių turi. Į pirkimo 
komisiją valdyba visuomet pa
skiria iš savo tarpo, žinoma, 
biznierius. Jie superka “tavo- 
rą” labai brangiai. Susirinki
me vienas raportuoja, kad ta- 
voras pabrango, o antras kaip 
tik priešingai, sako, labai “ta- 
voras” atpigo. Tai ir eina to
kia mali-malienė. Mat, abu 
biznieriai vienokį štofą par
duoda. Kad biznis, tai biznis. 
Ot, Aušros Draugija, šiais 
klausimais remiantis, ir atme
tė Šerų pirkimą.

Aušros Draugijos Koresp.,
V. K. Sheralis. .

mokyklą, bus žmogus, kuris 
nurodys vietą; ji randasi tar
pe 17 ir 18 gatvių. Jei kar
tais lietus užeitų, tai yra pa
stogė pasislėpti.

Jeigu pasitaikytų 9 d. bir
želio lietinga diena, tai išva
žiavimas įvyks 16 d. birželio. 
Pradžia 10 vai. ryte, todėl iš 
tolimesnių kolonijų galite ir 
anksti iš namų išvažiuoti.

Huntingtono Pilietis.

- SKAITYKIT “LAISVĘ 
PLATINKITE “LAISVĘ

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOStlS

Gydo, Rcumatizma, Ranku, Koju, 
Nugaros skaudejima. Šalti, Ranku,
Kojų, tirpimą. Dusuli, Gaivos akau-
dejima, ir teip visokius ekaudejimiu

Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o
milijonai dar nežino apie tai.

verta aukso, kiek ji pati švėna
lig naudos gydymo.

Klauskite pas aptiekorius teip
DEKEN’S NEW DISCOVERY

D ok eh i s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

DIENOS ANT MARIŲ
Is ar i

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais vohečiu laivais

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ
Nupigintos į abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 

gelžkelių susijungimai į by kurį kraštą Europos
Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai

riškais Lloyd laivais
Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- ( 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

NORTH OEOA4AN

amatų, tai visai negalima, o nam dar 
be amato, jei ir gautų, tai | 
reikėtų dirbti už $2.50 į die-' 
ną, nes čia pilna meksikonų,- 
kurie atlieka tuos darbus ir 
jiems daugiaus niekas nemo
ka. Ypač patarčiau nevažiuo
ti barberiams, kurie mano už
sidėti savo barbernes, nes čia 
sutaisytos tokios aplinkybės, 
kad naujas, o dar ateivis, vi
sai negali gaut leidimo užsi
dėti barbernę, arba net ir dar
bą gauti. Aš niekur dar tiek 
bedarbių nemačiau, kiek čia 
pastaruoju laiku. Vieną sykį 
nuėjau į pat miestą, biskį 
nuošaliai nuo biznio distrikto, 
ant Towne Ave., ir matau ant 
viso bloko gatvėje ir 
lygatvių stovi minios 
kad pravažiuoti visai 
ma. Manau sau, kad

ant ša- 
žmonių, 
negali- 
tai turi 

būt didelis gaisras, kad tokios
minios susirinko.
žiūrėti, ogi 
tos gatvės 
suradimui 
kurios turi
taines, kur sueina bedarbiai 
darbų jieškoti ir prieina tiek, 
kad žmonės ne tik /į svetaines, 
bet ir ant gatvės netilpsta, 
grūdasi ir stumdosi pei' dienas 
laukdami darbo, 
ti, kad raštinėse 
dimą darbo po 
mėnesinės algos
suranda darbą po 25 dolerius 
j savaitę, tai turi tuojaus už
mokėti 10 dolerių. Paeinu to
limus, ant kitos gatvės, ir vėl 
įmanios žmonių, žiūriu, iška
bau “Federal Free Employ- 
jGBėįtt,'Office.”SRKzyiĮeinu į raštinę, pažinau, bet ^ nežinojajJ, ;,ka.d.’ 

daržinė su apie 600 ke- jos taip gerūi suį'rahtd?lbširtią?l ’ f'- ** ' -/ •■UrlAlHiio- • » b *•» ’j • A, i r ,.p. •;

O gatvekaris ateina kas tumas^ 5 n? vietomis iki 10 my
lių. Kitoje pusėje užlajos yra 
didelis miestas Oakland,’ Ca
lif., į kurį galima iš San Fran
cisco pervažiuoti su daugybe 
laivų ir dabar jau pertiesiama 
ilgiausis pasaulyj tiltas, virš 5 
mylių ilgumo. San Francisco 
ir Oaklande lietuvių mažai ir 
apie jų veikimą nėra ką 
ti, nors Oaklande yra A. 
L. D. kuopa.-

Dauguma mano, kad 
fornijoje visur šilta ir amžina 
vasara. Californija, tai gal 
yra įvairiausis sklypas žemės 
visame pasaulyje. Vienur šil
ta, o kitur labai šalta ir sniego 
būna daugiau, negu Sibire. 
Gelžįelis Southern Pacific, ei
nanti 
Salt i 
fornijos kalnus iki Nevados ir 
per žiemą visai negalėtų 
traukiniai eiti, nes sniego te
nai paprastai būna iki 12 pė
dų. Taigi, geležkelis apie per 
60 mylių yra apdengtas iš šor 
nu ir viršaus ir visą laiką rei
kia važiuoti patamsy, kaip 
per tunelį, ko aš nemačiau 
niekur kitur. Pakrašty van
denyno ir lygumose, kurių ne
daug yra, visuomet šilta, ir au
ga orančiai, lemonai, grape 
fruit ir daržovės apskritus 
metus. Ant kalnų gi, ypač 
nuo Sacramento į rytus, be
veik per 8 <mėnesius stovi am
žinas sniegas ir šaltis būna 20 
ir daugiau žemiau zero. Net 
ir lygumose ne visur šilta. Los 
Angeles niekuomet nebūna 
sniego, o už 60 mylių, apie 
San Bernardino, buvo 
mą per kelius kartus 
dą ir daugiau sniego, 
liau į rytus nuo San 
dino yra lyguma vardu Death 
Valley arba Mirties Klonis, 
kur visą laiką nepakenčiamas 
karštis, ir yra daugybė vietų, 
kur amžini tyrai, nes tenai nie
kuomet nebūna, lietaus. Į ry
tus nuo San Francisco iki Sa
cramento , 90 mylių yra lygu
ma. ■ Sacramento tai» yra sos
tinė Californijos, turinti 65,- 
000 gyventojų, kuriame nieko 
žingeidžius -nesimato. Toliaus 
į ' rytus - nu o - Sacramento ' j au 
pyąsidę^ą, kalnai,. kup tolyn, 

‘tuo* augstyh; fiki^SjOOO -pėdų"

likosi išrinktas B. Budrius.
Buvo įnešta dapirkti Liet. 

Laisvės Namo Bendrovės Šerų. 
Bet po apkalbėjimui ir atsto
vams išaiškinus bendrovės 
tvarką ir kokias teises draugi
jų atstovai turi, atmesta. At
stovas paaiškino, kad draugi
jų atstovai neįsileidžiami į val
dybą nei į paprasčiausias k(i- 
misijas, jeigu neturi nusipir
kę Šerą, kaipo ypatos. Tas 
parodo, kad tokis šėrininkas 
neatstovauja Draugijos Šerą, 
bet savo, kaipo ypata. Nega
na to, valdyba atlieka savo su
sirinkimą pirmiau, nei kad į- 
vyksta šėrininkų susirinkimas. 
Valdyba nutaria, ką nupirk
ti, arba jau nuperka, ir pra
neša šėrininkų susirinkimui, o 
šėrininkai turi sutikti su tuo. 
Jeigu taip, tai kam dar šėri
ninkų susirinkimai reikalingi ?

Dabar pažvelgiame į konsti
tucijos nekuriuos punktus. Pa
baigoj konstitucijos, skyrius 
VII, punktas 5, sako: “Jeigu 
atstovas iš akcininkės draugys
tės būtų priešingas bendrovės 
konstitucijai ir kenksmingas 
jos gerovei, tai turi būti pra
šalintas, o žinia duota’ drau
gystei apie tai, su prašymu

Nors čia lietuvių nemažai 
gyvena ir įvairių laikraščių 
pareina, o daugiausia “Lais
vės,” bet iš1 šios apielinkės 
laikraščiuose nesimato jokių 
žinių.

Čia turtuoliai turi apsipirkę 
žemės plotus palei vandenį, 
tai beveik pusė esančių darbi
ninkų ir dirba pas juos. Kai 
kurie darbininkai turi neblo
gas sąlygas ir vidutiniai už
dirba. Taipgi yra visokių 
kontraktorių ir dirba didžiu
moj prie kelių taisymo. Ma
žesni kontraktoriai, kurie dir-į 
ba su mažesniu darbininkų 
skaičiumi, už •aštuonių valan
dų darbo dieną moka po 5 
dolerius ir didesnieji—$7; pa
prastam (’darbininkui mokama 
po 50 centų į valandą. Prie 
namų budavojimo, unijiniai 
darbininkai, kurie turi pasto
vius darbus, uždirba gerus pi
nigus. Bet užtektinai yra i» 
bedarbiu, kurie kasdien vaik- 
štinėja ir negali gauti darbo.

Tai tiek apie darbus.
Tautiniai pirmą vietą užima 

italai, yra ir skandinavų. Lie
tuviai sudaro dešimtą nuošim
ti. Pirmiau juodveidį pama
tyti buvo retas atsitikimas, bet j 
bėgiu paskutinių kelių motu ' 
ir jų privažiavo daug, todėl 
kontraktoriai jais pasinaudojai 
ir numušinėja darbininkams i 
mokestį. Lietuviai dirba yi- i 
sokius darbus; daugelis dirba 
prie namų statymo ir priklau
so prie unijos. Nemažai yra 
ir lietuviško jaunimo, bet iki 
šiol jaunimas nieko neveikė ir 
jį negalima pritraukti prie jo-! 
kios draugijos.

Pereitais metais susitvėrė A. 
L. D. L. D.' 231 kuopa, šiais 
metais susitvėrė S. L. A. 340

LLOYD
57 BROADWAY, NEW YORK

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
randasi dvi lietuviškos aptickos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

šia žie- 
po pė- 
Dar to- 
Bernar-

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.'

kur paprastai būna per žiemą 
po 10-12 pėdų sniego. Ir iš 
Calif ornijos per visą žiemą 
per tuos kalnus negalima įva
žiuoti į Ncvados valstiją nei 
su arkliais, nei su mašinomis. 
Tik vakar, 23 balandžio, skai
čiau laikraštyj, kad nuo Los 
Angeles jau bus galima įva
žiuoti į Nevadą per Montgo
mery Pass. O nuo Sacramen
to kelias Į Salt Lake City bus 
atidarytas su snieginiais plū
gais tik apie 10 gegužės, nes 
dabar dar ant tų Californijos 
kalnų yra, kaip sako laikraš
čiai, 6 pėdos sniego. Kaip tik 
atsidarys tas kelias, tai ir aš 
manau traukti atgal į rytus. 
Grįždamas -važiuosiu per Ne
vada, Utah, Idaho, Wyoming, 
Nebraska5ir Iowa valstijas. Jei 
bus kas žingeidaus—parašy
siu sugrįžę.

Simonas Janulis.

kuopa.
Dabar A. L. D. L. D. 231 

kuopa rengia metinį išvažiavi
mą 9 d. birželio. Bus ir pro
grama. Pakviestas kalbėtojas 
drg. R. Mizara ir Aido Cho
ras. Taipgi bus ir muzikan
tai net iš Lietuvos, su visokiais 
instrumentais, ir kurie norės, 
galės šokti, kiek tik jų kojos 
tesės. Vieta labai graži, daug 
medžių ir prie ežero. Rengė
jai kviečia atsilankyti vietinius 
ir iš iapielinkių, ypatingai iš 
Great Necko ir Brooklyn©. Ke
lias ne klaidingas. Reikia va
žiuoti Jericho Turnpike Rd. 
iki Depot Rd. ir pasukti po 
kairei. Privažiavus medinę

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 4 
Havanos 1 abakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų
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BARBiNINKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS DURYEA, PA
PROSEIKA, Pirminiuka* t. ALEKSUS. Sekretorių*

16 Union Square, New York City 167 McKinley >ve„ Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box lkX, Union Co., Union. N. J

PROTOKOLAS
A. L. D. L. D. 13-to Apskri

čio 10-ta metinė konferencija 
buvo balandžio 28 d., 1929 
m., Frank Enuco’s Hall, Benld,

^IIL
Konferenciją atidarė 

ninkas Jurgis Bulota 
vai. ryte.

Mandatų komisijon
ninkas paskyrė J. Gudeliauską 
ir M. Mičulį.

Dienotvarkį patiekė 
ninkas, kuris priimtas 
šiai.

Mandatų komisija pranešė,! 
kad randasi delegatai

pirmi-
10 :45

pirmi-

i pirmi- 
vienbal-

$5.75; St. Louis, Mo.x $1.75; 
Wilsonville, Ill., .$2.50; paša
linių tikietų $5. Viso už tikie- 
tus $38.25. Mėnesinių sumo
kėta $14.25; nuo pereitų metų 
ižde buvo $14.07. Viso pini
gų $66.97. Išmokėta per su
važiavimą $14.49. Pasilieka 
pas iždininką $52.48.

Suvažiavimas užsidarė 5:45 
vai. vakare.

Pirm. Jurgis Bulota, 
Sek r. M. Eschukienė.

kad randasi delegatai nuo tri->- .
jų kuopu : nuo 160 kp., Benld, I pin.°™e 11 _■ . įsa išbraukėme.I k.111.—V.Mičulis, M. Lanauskas 
nuo 7 kp., Springfield, 111.— 
P. Jurkonis, M. Lagūnienė ir

Šimkus (A. Šimkus nepribu
vo) ; nuo 26 kp., Collinsville, 
111.—J. Gudeliauskas. Pribu
vo vėliaus: nuo 58 kp., St. 
Louis, Mo.—J. Baltrušaitis ir 
E. St. Louis, Ill., J. J. Daujo
tas neturėjo mandato, 
vo patariamu balsu, 
vo 7 delegatai nuo 
kuopų, atstovaudami 
rius.

Pirmininku išrinkta 
Bulota, sekretorium M. Eschu- 

įfcienė.
Pildančiai tarybai suteikta 

sprendžiamas balsas.
Komisija del peržiūrėjimo 

leidinio tikietų ir finansų kny
gų—M. Mičulis ir J. Gude
liauskas.

Protokolas pereitos konfe
rencijos skaitytas ir priimtas.

Viršininkų raportai. Pirmi
ninko ir sekretoriaus raportai

NUO RED.—Kai kuriuos
paragrafus, del ne nuo mūsų 
priklausomų priežasčių, trum- 

vieną paragr. vi- 
Ne sykį “Lai

svėje” rašėme, kad draugai 
prisilaikytų spaudą liečiančių 
įstatymų, bet tas nieko negelb
sti.

Nors mūsų miesteli! 
lis ir lietuvių nedaug, 
pinyčią su lietuvišku 
užlaikėm. Mažai esant para- 
pijonų, tai prisieina brangiau 
mokėti, negu Pittstono. Todėl 
kai kurie iki šiol ir priklausė 
prie Pittstono ir ten bažnyčion 
ėjo. Bet dabar vyskupas įsa
kė, kad kur gyvena, ten ir prie 
parapijos priklausytų ir, žino
ma, mokėtų tiek, kiek kuni
gas reikalauja. Kai kurie dar 
spardosi ir nubėgo į Pittstoną. 
Bet ir Pittstono kunigui įsaky
ta nepriimti pinigų iš tų, kurie 
svetur gyvena, todėl ir nepri
ima,vienok ii’ nevaro Į Duryeą, 
sako, kad dykai apvalysiąs ir 
žiūrėsiąs, kas toliau'bus.

Parapijonai turėtų suprasti, 
kad čia daugiau nieko nėra, 
kaip tik dviejų kunigėlių ko
va už dolerį. Parapijonai tu
rėtų akiems parodyti duris.

J. Kaspariūnas.

ne d id e- 
bet kir- 
kirpiku

gaus dovanas. • Laimėjimui 
bus du ir puse dol. auksiniai 
ir laikraštis pasirenkant iš 
kom. proponuotų. Dainų pro
gramą išpildys Aido Choras; 
Atskiri dainininkai dainuos so- 

y Nekuriu vardus 
Pieteriūtė, gera 
dainuos solo, S. 
taipgi. Shenan-

Io, duetus, 
paduosiu, 
dainininkė, 
Kuzmickas 
doah’rio dubeltavas kvartetas 
dalyvaus.

Čekerių '^čampionai turės 
progą persiWkrint, kuris ge
riausias šioj apielinkėj. Ren
gėjai turės penkias lentas, tai 
reiškia, dešimts grajikų kartu. 
Bus pirmu kartu toks puikus 
piknikas. Valgių bus užtekti
nai, nes gaspadinės susideda 
iš Scrantono ir Wilkes-Barre.

Narys.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas Svarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

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

$5 jeigu taksus) 
3-čia klcsa

dalyva-
Dalyva- 
keturių 
88 na-

Jurgis j

WATERBURY, CONN.
' WILKES-BARRE, PA.

“Kurjer Porany” praneša, 
kad Vilniaus krašto gyven
tojų gelbėjimo akcijai rei
kalinga 4 milionų zlotų. Ši 
suma tačiau negali apimti 
pagalbos ryšy su pavasario 
sėja, o tik išgelbėti gyven
tojus -nuo tikros bado mir
ties.

Pinigus persiunčiant grei
tai ir žemomis ratomis

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

Hamburg-American line
8» BBOADWAY, NKW TOBK

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLISKAS

ir
ANQL1SKAI-L1ETUVISKA5

ŽODYNĖLIS
Iš 18,01)0 žodžių

Tuojau? jsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbčtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.2Be

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

"LAISVĘ”

Bell Phone, Poplar 7641

A, F. STANKUS

Graborius-Undertaker į
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir ui žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiofcc vietose ir už lemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

tu-

Apie Darbus ir Darbininkus

Šiuom tarpu darbai eina pu
sėtinai. Daugelyj dirbtuvių 
darbininkai dirba po penkias 
ir pusę dienas į savaitę (55 

| valandas); kai kurios pras
ieinu, ypatingai prie lengves
nių darbų, kur išdirbinėja 
smulkius daiktus. Bet uždar
biai maži, nuo 40 iki 50 centų 
į valandą paprastam darbinin
kui. Ir tai po 50 centų labai 
maža dalis darbininkų gauna, 
tik ten, kur labai sunkūs dar
bai arba reikalauja keleto 

šiaip dau-

A. P. L. A. 51 ma kuopa 
rėjo savo mėnesinį susirii 
mą 19 d. geg. 
toriui Visockiui 
kariuomenę, tai į jo vietą 
rinktas Ravinskas.

Antras tarimas, tai .kad su-Į 
sirinkimus kuopa laikys ne 2 
vai. po piet, bet 10 vai. ryte. 
Tai visi nariai atminkite, kad 
sekantis susirinkimas įvyks 16 
d. birželio, 12 Lynwood Ave. 
Norintieji įstot į draugiją, ma
lonėkite ateit pažymėtu lai
ku.

Bendras komitetas 
susirinkimą tą pačią
Komisija raportavo, kad 
hikas įvyks Valley View 
ke, ties Inkerman, Pa., 
birželio. Programa bus 
ki, kaip pasirodė iš komisijos
raportų. Drg. Prūseika kai- j 
bes dviem atvejais. Sporto j 
grupė dalyvaus. Laimėtojai

PLATINKITE “LAISVĘ

511
RAMMlMiUl

priimta vienbalsiai. Iždininkas metu praktikos.
A. Gudauskas pridavė rastis-;giau‘sia moka rilio 421/2 iki 45 
ką raportą, kuris priimtas. centu i valanda.

Delegatų raportai nuo kuo- Veik visur įvesta skubinimo 
pų. Visi delegatai abelnai nu- sistema, prie kurios duoda 
siskundė, kad veikimas esąs (bonus. Jeigu smarkus darbi- 
silpnas ir kaip nariais, taip ir nillkas> tai į diena gauna bo- 
finansais kuopos nusilpnėję. nŲ doierio vertes, o kuris ne- 
Jrtaportai priimti. moka skubinti, tai nieko ne-
F Pranešta, kad visos kuopos įgauna< Bet jeigU ilgiau lėtai 
atsiteisė su tikietais, arba M. dirba ir bonų negauna, tai to- 
J. Stulginskas, Taylorville, Ill.,ikį jg darbo išveja. Darbdavis 
ir T. Dulkus, Bulpitt, Ill. Nu-jnepajS0) kad išmestas iš dar- 
tarta, kad būtų pranešta tiems bo ga]i badu stipti. Netinki 
draugams raštiškai, kad duotų jam, nepajėgi skubiai dirbti, 
atskaitą sekretorei. ieįk ‘ "

Pirma sesija užsidarė 12:30. vienoj 
vai. dieną.

Antra sesija atsidarė 1 
po pietų. Visi delegatai 
buvo.

Pakelta klausimas kas
badaujančių Lietuvos žmonių. nu0 dienu.
Įvesta, kad visais galimais bū- žymą išpildė. Bet padirbėjus 
dais gelbėti ir remti šelpimo 
komitetą ir rūpintis, kad šel-

laukan. štai pavyzdis. 
dirbtuvėj darbininkas 

dirbo virš 30 metų, bedirbda
vai. mas paseno ir neteko sveika- 
Pri“ tos. Tuomet jis prašė užveiz- 

dą, kad jį paliuosuotų nuo bo- 
lipk nų sistemos ir duotų darbą 

Užveizda jo pra-

turėjo 
dieną.

pik-

9 d. ■ 
pui-

CASTON ROPSEVICH

tūlą laiką, pradėjo nuo dar
bininko reikalauti, kad jis 

pimo komitetas būtų ateako-, daugiau, darbo padarytų, nes. 
mingas.

Įnešta, kad mūs laikraščiai 
būtų užrašinėjami ant trum
pesnio laiko, kaip tai: trijų 
mėnesių ir kad kuopos turėtų 
tam prirengtus agentus prižiū
rėjimui tų skaitytojų ir iško- 
lektuoti iš jų pinigus. Tokia 
metodą duotų daugiau mūsų 
laikraščiams skaitytojų.

Įnešta, kad per spaudą at
sišaukti, gal kas galėtų paau
koti ką del 13-to Apskričio.

Įnešta, kad būtų paliuosuo 
ta nuo mokėjimo duoklių £ ...
13-tą Apskritį tie, kurie negali ^eras buy0, o dabar,
dirbti ir seneliai.

Pakelta klausimas 
Dečkų, 1___  ____
džiovininkų ligoninėj, 
ta pasiusti užuojautos laišką iri 
$3.

Įnešta paaukoti $5 del at- 
Matymo “Vilnies” namo.

Įnešta, kad būsiantis orga
nizatorius prikalbintų kuopas 
prie 13-to Apskričio.

Pildančioji tarybo A. L. D. 
L. D. 13-to Apskričio 1929 
metams: pirrįiininkas Jurgis 
Bulota, 4816 S. 13th St., 
Springfield, Ill.; pagelbininkas 
J. Baltrušaitis, 4448 Forest 
Blvd., St. Louis, Mo.; sekreto
rė M. Eschukienė, 1426 S., 
11th St., Springfield, Ilk; iždi
ninkas P. Jurkonis, 926 N. 
5th St., Springfield, Ill.

Sekantis \suvažiavimas atsi
bus vasario mėnesį, Behld, III.

Komisija pranešė stovį par
duotų tikietų: Springfield, Ill., 
$8; Benld, Ill., $9.25; Collins
ville# Ill., $11; Auburn, Ill.,

dabar mažai padarąs. žmo
gelis pasako, kad jis dirba, 
kiek gali, daugiau padaryti 
nepajiegia. Užveizda veda tą 
žmogelį pas kompanijos gydy
toją. Pastarasis išegzaminuo- 
ja senį ir pasako, kad jis svei
kas. Tuomet užveizda pareiš
kia darbininkui, kad jis gali 
daugiau padaryti, bet nenori 
dirbti ir todėl gali keliauti ten, 
iš k u i’ atėjo, o į jo vietą bus 
pastatytas kitas darbininkas, 
kuris daugiau darbo padarys. 
Mat, kol jaunas buvo, tai kom-

pasenus ir nespėjant su jau
nes 
lau-

apie C ina^s dirbti, meta laukan, 
kuriš““datar randasi ]«? dirbtuvės vartų būriai 

Nutar-!*ia bedarbių.
Jeigu darbininkai būtų 

ganizuoti, tuomet galėtų 
sipriešinti tokiam darbdavių 
pasielgimui, bet dabar negali. 
Todėl darbininkai privalo or
ganizuotis ir organizuotai ko
voti už darbininkų būvio pa
gerinimą.

Išvažiavimas

or- 
pa-

Birželio 2 d. įvyks išvažiavi- 
imas, į kurį rengiasi visos apie- 
linkės lietuviai. Išvažiavimas 
bus Lietuvių Darže, Waterbu
ry. Programa bus labai plati 
ir gera. Girdėjau, kad ir L. 
Prūseika bus ir prakalbą pa
sakys. Svečių bus ne tik iš 
įvairių Conn, valstijos vietų, 
bet ir iš kitur. Todėl ir vie
tos lietuviai privalo rengtis 
prie to išvažiavimo.

Gudeliškis.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Beredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St.. Camden, N

Mathew P. Beitas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

J

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikalo kreipkitės pa? 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Kas Tai Yra
Trockizmas

Paraše A. BIMBA

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kia 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 zigzagų įna
mėmis Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėjų, 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 revoliucinės karį ievos saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šią brošiūrą ir įsitėmyti, 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:

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N:’Y.
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LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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 9669
Bell---------------------- - —Oregon 5136

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo 1

Urbo I R Y T’lllC (2,r) ccutai skrynutę) yra tai kanuolė^ prieš UI UU LiuA luDu kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151
1

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUMPER 9796

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

____________________  ORDER BLANK ------------------
Siųsdami pinigus bu savo adresu, užrašykite:

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

No.

Miestas

lllQIIIQi

State

St. or Ave.
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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 nopriguliningas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

PERS1TIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n rAr)hi "Aliui. Nuo g v> ryt0 jj-j g v< vak<; p0 g va|—75c J)J LCulų
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 sūruin vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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pločio ir 200 
verčia greit 

už žema kai
ri. Westfield 
J. 119-46

*

Puslapis šeš

VIETOS ŽINIOS
Atsiminkite 2 d. Birželio

E A I s v e Antrad., Gegužės 28, 1929

ir Revoliucijų Gadynė.” Eidami į 
susirinkimą, stengkitės gauti ir po 
vieną naują narį prisirašyti.

Darbininką Vyliūgis 
Aiškinasi Vakarėlis

Gegužės 25 d., “Laisvės” 
svetainėje, buvo surengtas L. 
D. S. A. 1 kuopos vakarėlis, 
žmonių buvo neperdaugiau- 
siai. Mat, vakaras pasitaikė 
gražus, šiltas, tai ir jaunimas 
nenorėjo ateiti pašokti,
džiumą publikos sudarė ne šo
kikai, kurie atėjo tik 
sau.

Buvo garsinta, kad progra
mos išpildyme dalyvaus daini-

d. bir- 
įvyksta 
girias, 

11 Ap-

Neužmirškite, kad 2 
želio, Forest Parke, 
pirmas išvažiavimas į 
kurį rengia A.L.D.L.D. 
skritys ir A. L. D. L. D. 185
kuopa bendrai. Pirmą sykį 
šiemet parke išgirsite dainuo
jant Aido Chorą. Todėl visi 
ir visos būkite.

naują narį prisirašyti.
Sekretorius .1. Kuncevičius.

(125-126)

GREAT NECK, N. Y.
D. S. A. 64 kuopa rengia balių

30 gegužės, Gaisrininkų 
Middle Neck Rd. Prasi-

PARSIDUODA restoranas, labai biz- 
niškoje vietoje, apgyventoje lietu

viais. -23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klapatų turiu parduoti 
greit ir už pusę kainos. Royal Res
taurant, 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 123-25

Vaikas Pasičiupo Banko 
Pinigus

Di-

siaip

Amerikos Darbo Federaci
jos vice-prezidentas M. Woll, 
atsakydamas į vadinamų “pro- 
gresistų” (šunuodegių) konfe
rencijos pareiškimą, užbliovė, 
kad Amerika nieku būdu netu
ri pripažinti Sovietų Sąjun
gos. Kai del darbininkiškos 
apšvietus, tai tas apsisamano- 
jęs reakcionierius pareiškė, 
būk pradinėse mokyklose ga
na esą apšviečiami darbininkii
vaikai, ypač kad į tų mokyk-minkė Bogužiūtė, bet pirminin- 
lų kursą daro savo intakos pa- kė drg. M. Paukštienė prane- 
ti Amerikos Darbo Federaci- še, kad ji nesijaučianti gerai 
ja. Taip, gal ir daro, bet tai j ir atsisakius dainuoti. Jau- 
buržuazinė, 
nė intaka.

Toliau, 
Amerikoj 
apdraudos 
kiuose atsitikimuose, 
darbe, senatvė, lig 
Nes, girdi, ir 
darbininkai 
apsidraudę. 
ratyvų, tai nėra tuom ką per- Į 
daug rūpintis; darbininkai 
kaip išmano, taip tegu sau da-į 
ro. Nepamiršo tas vylingas Į 
padeklamuot ir apie Amerikos j 
gerovę darbininkams, numoda-' 
mas ranka ant milionų bedar-Į 
bių, nekliudydamas ir to fak- Į įvyks 
to, kad kitiems milionams be- Parke, būkite 29 d. 
mokama tiktai $10-12 uždar-|g Val. vakare, 
bio į savaitę. - į 115 Montauk

Minėtoj konferencijoj, kaip 
giriasi socialistai, dalyvavę ir 
apie trejetas desėtkų “delega
tų” nuo gelžkeliečių unijų. 
Tačiaus, abelnai tai buvo sei-f 
mėlis advokatų, dentistų, dak
tarų, profesorių b’ kitų profe
sionalų, kurie betgi susiriesda
mi tvirtino esą darbininkų at
stovai.

Mušte, vienas iš mitingėlio 
vadų, beje, pabrėžė, kad dar
bininkų judėjime šiuo laiku 
Elizabethtonas esąs vienintelis 
šviesos taškas. O ten Darbo 
Federacija kamavo streikuo
jančius audėjus, monijo, par
davinėjo, kol visiškai sužlugo 
streikas.

bet tai j ir atsisakius dainuoti.
patriotiška, kari-1puoliai irgi nesusirinko, todėl 

'programą išpildė dainininkai 
Woll nurietė, kad F 
nereikią 
darbininkams to-1 dviem 

kaip be-!kelias 
, mirtis, j niūtė 

taip Amerikos lių. 
esą gerai patys■. 
Kai del koope-.

Stankūnas ir K. Menkeliū- 
valdiškos į niūtė-Januškienė. Stankūnas 

atvejais sudainavo po 
dainas ir K. Menkei iū- 
su dainavo porą daine-

A. L. D. L. D. 185 KP.
IŠVAŽIAVIMO KOMISIJAI

Visi komisijos nariai, išrink
ti paskutiniame kuopos susi
rinkime del išvažiavimo, kuris 

d. birželio, Forest 
. gegužės, 

pas Misevičius, 
Avė.
V. Paukštys.

Vienakoje Išžaginta, 
Nusižudė Moteris

Įsiveržęs į Agnes Erdma- 
nienės kambarius, pro užpaka
linį langą, tūlas Thomas Nea- 
manas ir išžaginęs, ta jauną 
moterį, 425 W. 40th St. New 
Yorke., Kaltininkas areštuo
tas. Bet moteriškė jau nusi
žudė iš gėdos. Neamanas jau 
ketveri metai atgal buvo sė
dėjęs už panašią nedorybę. Jis 
yra 45 metų amžiaus, ir turi 
tik vieną koją.

mc-Newark e Ben Somer, 16 
tų vaikas, banko tarnautojas, 
pasilaikė sau $1,548 banko pi
nigų ir pranešė, būk užpuolę 
plėšikai atėmę iš jo pinigus. 
Kaipo liudininką, buvo prisi
kalbėjęs kitą vaiką, savo drau
gą. Areštuotas, teisinasi, kad 
tais pinigais norėjęs pagelbė
ti savo sergančiam tėvui.

Vaiko alga buvo $10 į 
savaitę; o tėvas, kuomet galė
davo dirbt, uždirbdavo 
i dieną.

Bereikalingos Maldos

po

AnnaiBeeinant į bažnyčią, 
Whitienei, Yonkeryj, įlūžo ša
ligatvis; ji išsisuko koją ir bu
vo nuvežta į ligoninę. Matyt, 
jos maldos buvo nereikalingos.

DAUGIAU KALINIŲ

jauSing Sing kalėjime yra 
1,911 kalinių; tai daugiau, ne
gu kada pirma.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PITTSTON, PA.

A.L.D.L.D. 12-tos kuopos susirin
kimas bus nedėlioj, 2 d. birželio, A. 
Valinčiaus svetainėj, 51 Butler Alley. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Tuom 
čiu laiku ir toj pačioj vietoj bus1 
si rinkimas T. D. A. 88 kuopos, 
susirinkimai abudu yra svarbūs, 
del kiekvienas draugas ir drauge 
tinai turi dalyvauti.

Čia tūrių priminti tiems nariams, 
kurie dar neužsimokėjote į A.L.D.L. 
D.' už 'šiuos metus, tai malonėkite 
užsimokėti ir gausite knygą “Karų

pa
su- 
Šie 
To- 
bū-

Milžiniška New Yorko 
Pramonė

Iš Tabako Bučerniy

Brooklyn LABOR lICEim
©ARBIN’NKŲ IŠTAIGA.

»alės dėl Balių, Koncertų.
Edetų, Vestuvių, SusirinKimų Ir O-
Pulkua eteičius su naujaisiais
W.aie, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

$49—959 Willoughby Awc>
T«)l, S842 8t*wr.

Sulig valdžios apskaitymo, 
New Yorke pagaminama virš 
dešimta dalis vertės visų ta vo
rų, kurie per metus padirba
mi Amerikoj. Visos šalies dir
binių vertė 1927 metais buvo 
$27,585,191,752, o New Yor
ko miesto dirbinių vertė— 
$2,868,237,027.

Iš lietuviams žinomų Miller 
ir Tabak dvieju bučernių iš
plėšta $1,700 naktį iš šeštadie
nio į sekmadieni. Jų bučer- 
nėj no num. 609 Grand St., 
Brooklyne. sndaužvta nlieninė 
šėpa ir išplėšta $1.100: o iš 
kitos, taipgi ant Grand St., ne
toli vandens, išnešta $600.

Apiplėšė Čeveryku 
Kompaniją

Norėjusi Užmušt 
Majorą

Du ginkluoti vyrai išplėšė 
$2,500 iš Sellrite čeveryku 
Kompanijos viršininkėlių, raš
tinėje, 133 Floyd St., Brook- 
lyne; susėdo į automobilį ir 
pabėgo.

Brooklyn Paramount 
DeKalb &Flatbush Avės., Bklyn 
Visi žvaigždės! Visi kalbantieji!

I’d do anything for 
“THE MAN I LOVE” 

(Aš daryčiau ką nebūk vyrui, 
kurį aš myliu) 

Paramount© ištisai kalbantieji 
paveikslai, kur daly

vauja Mary Brian, Richard 
Arlen, Baclanova ir 

Harry Green. 
Smaginkitės šia ištisai kalba

ma komediška drama...
Išgirskite Richard Arlen’s 

balsą pirmu kartu.
-Del smagumo dainuokite sykiu 

su BOB WEST, griežiant 
Brooklyno didžiausiams 

vargonams!,
Antras Didelis Sceniškas 

Vaizdas 
PAUL ASH 

ir jo muzikališki draugai pra
leidžia dieną Hollywoode 

“A DAY IN HOLLYWOOD” 
su Don Barclay ir' minia 

kitų talentų.
pamatyt “šurum Bu- 
nuo 9:30 kiekvieną 

vakarą.
SHOW IN A COOL 
THEATRE

Kokia tai puskvailė Tillie 
Schanowitz, įėjus į City Hali 
priemenę, pradėjo bumbėt, 
kad užmušianti miesto majo
rą Walkerį, policijos komisio- 
nierių Whaleną ir kitus valdi
ninkus. Nugirdęs tatai vienas 
detektyvas, ją areštavo. Kai
po ginklą, pas ją rado 8 colių 
ilgio geležgalį. Jinai areštuo
ta ir nugabenta į Bellevue li
goninę ištirt, kos jos galvoj ne
gerai darosi.

9 Metų Mergaitė Išgelbėjo 
3-Metinį Broliuką

9 m. mergaitė Helen Blynn 
išgelbėjo savo trijų metų bro
liuką, smarkiai pastumdama jį 
nuo gatvekario relių, kuomet 
gatvekaris buvo jau čia pat ir 
būtų mirtinai suvažinėjęs kū
dikį,—ant Grand Street, New 
Yorke.

Pamokslai per Radio
Ateikite 

runa”

A HOT

Šv. Patricko katedra New 
j Yorke skleis per radio šventa
dienius pamokslus. Ką pada
lysi, kad žmonės nesueina į* 
bažnyčią ?

L.
ketverge, 
Svetainėj 
dės 5 vai. vakare ir trauksis iki 2 
vai. nakties. Programa prasidės 
kaip 7:30 vai. Po programos vėl 
šokiai. Orkestrą grajys amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius. Programą 
išpildys vien tik jaunuoliai iš Brook
lyno ir Great Necko. Bus deklama
cijų ir dainų, taip pat dainuos Great i 
Necko Jaunuolių Choras puikias dai- i 
nas, po vadovyste drg. V. Žuko, j 
Kviečiame atsilankyti jaunuolių te- Į 
vus ir pamatyti, kaip jų vaikučiai . 
linksmina susirinkusius svečius. Kvie
čiamo visus vietinius ir apielinkės 
į šį balių, nes pirmas toks parengi
mas Great Neck, L. I. Įžanga 50c. 
Rengėjos. 124-26

McADOO, PA.
Pranešu A. L. D. L. 120 kuopos 

nariams, kad permainyta susirinki
mų diena ir valanda. Sekantis kuo
pos susirinkimas bus nedėlioj, 16 
birželio, J. Mickūno svetainėj, West 
Blaine St.
tuojau po A. P. L. A. kuopos susi
rinkimui.
na ir atsilankykit, yra 
kalų. Taipgi

Prasidės 11 valandą ryte

Visi nariai įsitėmykit die- 
svarbių rei- 

primenu, kad kurie 
dar neužsimokėję mokesčių, pasi- 
stengkite tą dieną ateiti ir užsimo
kėti, nes jau paskutinis susirinki
mas, vėliau reikės mokėti Įstojimas 
iš naujo. Sekr. J. Stulgaitis.

124-25

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Prano Yasmonto, gyve

na Brooklyn, N. Y. Meldžiu ji pa
tį atsišaukti arba kas žinote, malo
nėkit pranešti. Balys Bajoras, 789 
Washington St., New York, N. Y.

(125-127)

FOR RENT
. PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA 4 dideli 
riai.

tra.
Stagg St., Brooklyn, N. Y.

kamba-
Yra pečius, maudynė, elek- 

Randa žema. Kreipkitės 281 
124-29

REIKALAVIMAI
ENERGINGI vyrai su geru būdu, 

gali užsidirbt gerą pelną pardavi
nėjime lotų skersai nuo “Rosevelt 

orlaivių 
pusę laiko. 

Atsišauki- 
Naydinkoff, 
.1338, New 

124-26

lotų skersai nuo 
Field—Amerikos didžiausio 
lauko,” ant pilno arba 
Patyrimas nereikalingas, 
te tarpe 9-12 a. m. N. 
55 W. 42nd St., Room 
York City.

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas. Da

roma geras biznis ir gera proga 
pirkti. Pardavimo priežastis—liga. 
Kreipkitės po No. 10L Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. 125-127
PARSIDUODA Restoranas, geroj 

vietoj, biznis išdirbtas. Pardavi
mo. priežastį sužinosit ant vietos 
Kreipkitės po No. 72 Columbus St., 
Brooklyn, N. Y. 125-130

“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,1929
ULMER PARK Music Hall

GALE 25-tos AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Bus 2 Orkestras Prof Retikevičiaus
Bus chorai ne vien tik iš Ne-^v 
bet ir iš toliau. Visi chorai 
Internacionalą ir kitas dainas, 
chorą iš apie 250 ypatų.

dainuos ir skyriumi.

Yorko apielinkės, 
bendrai dainuos 

Tai sudarys 
■ Taipgi visi chorai

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI
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 į Brooklyną. Mes manome, 
kad worcesterieciai atsiųs draugą H. Stankų. 
Tat būkime prisirengę girdėt jų prakalbas ‘L.’ 

piknike.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARSIDUODA atskiras namas, 7 
kambariai, maudynė, lotas 25x150. 

Matyt galima nuo 12 iki 4 vai. die
ną. Kreipkitės po No. 219 Norwood 
Ave., arti’ Cypress Hill, Brooklyn, 
N. Y. 125-129

PARSIDUODA NAMAI
Cypress Hill, 2 šeimynų mūriniai 

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

Ridgewoode, 5 šeimynų kampinis 
namas ir storas, kaina $10,950. 6
šeimynų kampinis namas ir 3 sto
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 mėnesi. Atsišaukit 
pas B. A. Zinis, 499 Grand St. Brook
lyn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

120-25

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilanko, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemes, 75 pėdų 
pėdų ilgio. Reikalas 
parduoti, tai atiduosiu 
mą. J. Kentrus, 201 
Ave., Roselle Park, N

KAS 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, maudynės, vienas 
! blokas nuo subway, randa $19.00 Į 
mėnesį. Reikalingas džianitorius prie 

' 6 kambarių namo. Mažai reikia mo
kėt randos. B. A. Zinis, 499 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tel., Jamaioa 
7394. 120-25

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 

Tel.

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavome $15.00, o dabar 
• PADAROME TIK Už $5.50 
Kam eiti kitur, kad gražų speci
al išką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

Marcei Wave, Finger Wave, Wa
ter Wave ir ant įvairių elektrinių 

trytmentų, ,
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nežiltų. Jei nenori būt žilas, 

tai nėra reikalo būti.
Lšsikirpkite ši antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūro* 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- A AA 
DA IR PATARNAVIMAS Jh I I Ii 9II 
IKI PAGYDYMO yxv.vv

Uejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

NAUJA BUČERNĖ
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.

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE:

j 417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.
Z^2S^ZZ??'ZZZZZZZZrg?ZZ/?^//Zz.V?????yr//^rz777rrZZZZZZZZZjyZZZ7ZZZ7,ZZZ??//<,'',-/?^Z?-Z/Z????722Z?2y?Ww5

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistaa 

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

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslua 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.?

Telephone, Stagg 44O>

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
rti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažystame Jus, bet 
jau senai matemėsi. , Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

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

Brolelių 
ž Bernardinų
? Bezdų žiedų
5 Badijonų
? Čepronėlių
j čobrių

čyščių
> Dobilų
į Daržų našlelių
Į Devinmečių dumropių
į Dzingelių

r Dagilių
5 Debesilų

Garstyčių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i/ ‘ 7

? gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo ] 
i mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

> 229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
| LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
i Phone: Greenpoint 2017, 2169, 1114.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų iaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokičiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
ŠalmėČių
apie kokią lietuvišką

i




