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Hooveris Planuoja Des
potiškus Įstatymus 
Prieš Darbininkus

WASHINGTON. — Bal- 
tajam Name, pas preziden
tą Hoove.rį antradienį įvyko 
jo nuskirtos Nacionalės 
Įstatymų Vykinimo Komisi
jos posėdis. Hooveris pasa
kė prakalbą, nurodydamas, 
ką komisija turi veikti. Iš 
jo kalbos paaiškėjo, kad jis 
tą komisiją paskyrė su tiks-; 1 J • 1 1 • v 1 • 1

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Kompanija Susikrovė Milži
niškus Pelnus, Numušda-

r

tymus prieš darbininkus, 
gynimui didžiojo biznio in
teresų, kriušinimui streikų, 
uždraudimui darbininkų su
sirinkimu ir tt. Jis pareis-1 rz ....
kė, kad komisija neturi pa.| Korporacija, , kuri operuoja

* 7 # e 1 nvin'linn l/nrivrlrln iml/n

sitenkinti tyrinėjimu vien 
blaivybės įstatymo pasek-1 
mių, bet tos komisijos už
duotis ištirti žmonių atsine- 
šimą linkui visų 
ir nusprendus priežastis, 
kodėl žmonės nepaiso, nepil-

PITTSBURGH, Pa. — 
Jones ir Laughlin Plieno

daug anglies kasyklų vaka- 
L-inoj Pennsylvanijoj, pa
skelbė, kad per pirma ber- 
tainį 1929 metų ji sukuopė

i įstatymu, F!'Y°- pelnP- $5-2f>4-Į79. Ant

nv/vivi znut/iivo ajv^cvxow, uvįjh v. , ..

do įstatymu, rekomenduoti i P?C1U, 4
“konstruktyviškas ir drą
sias išvadas,” kurias būtų 
galima pritaikinti įstatymų 
vykinime, vertime žmonių 
pildyti įstatymus.

1 Chiang Padarė Daugiau 
Užpuolimų ant Sovietų 

Konsulatų

kiekvieno sero uždirbo $7.- 
33. Gi pereitais metais tuo 

i ant kiekvieno
’ Šero teuždirbo $3.28.

Ta kompanija buvo viena 
bjauriausių laužyme mainie- 
rių unijos, kapojime algų 
šioj srity. Tos kompanijos 
mainieriams algos tapo nu
kapotos keletą kartų.

Francijos orlaivis "Yellow Bird,” kuris trečiadienį apie 10 vai. ryto pakilo Old 
Orchard orlaivių lauke, Maine valstijoj, ir bandė lėkti per Atlantiką į Paryžių, 
kad išgarsinti Francijos imperializmą, bet buvo priverstas nusileisti. Gazo tanka 
buvo pratrukus. Sutaisius tanką orlaivis vėl bandys lėkti.

A. P. L A. 22-RO SEIMO ANTRA SESIJA Moteris Iškilo Orlaiviu 
24,000 Pėdų

GORKIS IŠRINKTAS Į SOVIETŲ SĄJUN
GOS CENTRALINĮ KOMITETĄ

Kongresas Užgyrė Penkių M etų Ekonominį Planą; Centra 
linis Komitetas Sus įdeda iš 586 Narių '

m

fit

TOKIO, Japonija. —- Čia 
gauta pranešimas iš Charbi- 
no, Mandžurijos, kad Nan- 
kingo reakcinė valdžia, ku
rios galva yra Chiang Kai- 
shekas, daugiau užpuolimų 
padarė ant Sovietu konsula
tų. Chinijos policija užpuo
lė Sovietu konsulatus Tsi- 
tsihar ir Manchouli miestuo
se. O antradienį padarė 
užnuolimą ant Sovietu kon- 

‘ sulatų Charbine ir Suifenho 
/miestuose.

Suareštuota keli desėtkai 
asmenų.

Nankingo valdžia užpuoli
mą padarė patenkinimui 
Anglijos ir Amerikos impe
rialistų, kurie vra susirūpi
nę vis didėjančiu revoliuci
niu. sentimentu Chinijoj.

Militaristo Fengo pasi
priešinimą Nankingo dikta
toriams ChianKai-shekas 

L bando primesti Sovietu Sa
kingai. Policiia užpuolus 
konsulatus -jieškojo “doku
mentu.” kurie parodytų, 
kad Fengas turįs ryšius su 
Sovietais.

maxim Gojunr.
Maksimas Gorkis, Rusijos 

proletarinis rašytojas, kurį 
Sovietų kongresas vienbalsiai 
išrinko į Centralinį Komitetą.

Centro Komiteto ir Įvairių Komisijų Raportai

Vokietijos Komunistai Laimė
jo Rinkimus Metalo Dirbtuvėj

BERLYNAS.— Dirbtuvių 
tarybos rinkimuose Berlyno 
metalo fabrike Bergman 
laimėjo komunistai. Jie ga
vo 1,880 balsų, o už social
demokratų surašą paduota 
tik 1,313. Komunistų lai
mėjimas dar tame svarbus, 
kad socialdemokratai buvo 
padėję savo surašė renega
tą, buvusį Komunistų Par
tijos narį, kaipo “kairųjį va
dą,” kad laimėti rinkimus, 
bet jiems nepavyko.

132 Metų Žmogus
“Rachwa Zena” praneša, 

kad pietų Estijoj gyvena 
pats seniausias estas, iš 
amato siuvėjas, kuris turi 
132 metus. Jis gimė 1797 
metais. - Nežiūrint savo 
amžiaus, senis dar gana oy- 
vas. Jis nesenai vra grįžęs 
kain optantas iš Sovietų 
Rusijos.

Paryžius. — Pranešama, 
kad dvieju Nežd padermių 
mūšv centralinėj Arabijoj, 
i pietus netoli nuo EI Sarar, 
žuvo suvirs 1000 žmonių.

Gabens Milžinišką Ka- 
nuolę j Pacifiko

Pakraštį
WASHINGTON.— Karo 

departmentas praneša, kad 
birželio 10 d. bus gabenama 
milžiniška kanuolė iš Aber
deen, Md., Proving Ground 
į San Francisco. Bus gabe
nama Pennsylvania, Chica
go-Northwestern, Union 
Pacific ir Southern Pacific 
gelžkeliais.

Tai yra antra armijos di
džiausia gelžkelio kanuolė, 
sverianti 730,000 svarų. To
kios rūšies kanuolė jau įtai
syta MacArthur, netoli San 
Diego, Cal.

Aliejaus Eksplozija 
Rumunijoj

Bucharest, Rumunija. — 
Gaisras, kilęs iš didelės eks
plozijos aliejaus šuliny, ne
toli Moreni, padarė daug 
nuostolių aliejaus šuliniams 
ir ofisų namams, kurie pri
klauso Romana-Americana 
ir Astra Romana kompani
joms. Dingę keletas darbi
ninkų. Tas kompanijas 
operuoja Standard Aliejaus 
Kompanija iš New Jersey.

Berlvnas. — Antradienį 
prasidėjo teismas Hugo 
Stinnes. Jis kaltinamas 
suktvbėi: apsukime valsty
bės ant keliu milionu mar
kiu smugeliauiant paskolos 
bonais. Jo tėvas buvo in
dustrinis magnatas.

Pirmininkas Ig. V. Savu- 
kaitis raportavo apie abel- 
nus draugijos reikalus. Pa
minėjo, kiek klapato C. Ko
mitetas turėjo laike streikų 
su streiklaužiaujančikis na
riais. Nors buvo nemalonu
mų, daug darbo ir kaštų, 
vienok C. Komitetas darba
vosi tyrinėjime įtariamų 
streiklaužystėje ir radęs 
kaltus baudė juos suspenda
vimu iki seimo. Jis prane
šė, kad ir prie .tokių aplin
kybių Centro Komitetas pa
jėgė suorganizuoti 6 naujas 
kuopas.

Jo raportas priimtas vien- 
I balsiai.

Raportuoja C. Sekreto
rius J. Gataveckas. Jo ra
portas platus, smulkmeniš
kas. Pranešė, kad draugi
joje narių yra 1,546, gi pen
kiolika mėnesių atgal tebu
vo tik 1450. Naujos kuopos 
susiorganizavo: Shenan
doah, Pa., Tamaqua, Pa., 
McAdoo, Pa., N. S. Pitts
burgh, Wilkes Barre, Pa., 
ir Chicago, Ill. Raporte 
skambėjo, kad keturios kuo
pos likvidavosi iš priežas
ties angliakasių streiko.'Ta- 
čiaus likviduotų kuopų na
riai didžiumoje persikėlė į 
kitas kuopas. Išėjusių iš 
draugijos ir suspenduotų 
del streiklaužiavimo yra ke
letas desėtkų. Bėgy 15 mė
nesių naujų narių įstojo 
324. Viso įplaukų už 15 
pastaruiu mėnesiu $24.724.-
87. Išlaidų $22.857.62., 
Draugijos ižde yra '$8,731.-
88. Nusiskundė, kad turė
jęs daug sunkaus darbo 4r 
rūpesčių, bet sąžiningai dar
buodamasi, vis vien,1 pakėlė 
draugiją nariais ir finan
sais. Jo raportas buvo nuo
seklus ir visiems aiškus. 
Užtat delegatai priėmė jį 
vienbalsiai.

Toliau raportavo Iždinin
kas J. Yesadavičius, iždo 
globėjas Taurozas. organo 
“Žiburio” redaktorius Buk- 
nys, nuo redakcijinės komi
sijos J. Miliauskas ir F. 
Rogers. Finansinį raportą 
išdavė “Ž.” administrato
rius J. Gataveckas. /Rapor
tai priimti vienbalsiai.

Išrišus keletą nuo pereito 
seimo užsilikusių reikalu, 
naimta skaityti nauia A.P. 
L.A. konstitucija. Ją skai
to R. Mizara. Svarstoma 
punktas po punkto ir kiek
vienas punktas skyrium

balsuojama. Plačiai apkal
bama, daroma pataisymai ir 
veik kiekvienas punktas, po 
apkalbėjimui vienbalsiai ar
ba su menka opozicija pri
imama. Iš to jau aišku, jog 
konstitucija ruošiama nau
dinga draugijai ir visiem 
nariam. Konstitucijos svar
stymas tęsėsi iki 8 vai. va
kare.

Gauta pasveikinimai su 
aukom nuo šių kuopų: 10 
kuopa, Chicago Heights, 
Ill., $5.00 auka A.P.L.A. rei
kalam; 2 kuopa, McKees 
Rocks, Pa., $15.00 našlių ir 
našlaičiu fondan; 33 kuopa, 
Grand Rapids, Mich., $10.- 
00 Lietuvos baduoliam; 47 
kuopa $10.00 Lietuvos ba
duoliam ir $10.00 Lietuvos 
politiniam kaliniam.

Antra sesija užsidarė .8:10 
vai. vakare.

Papilietis.

Neduoda Pilietinių Po- 
pierų, Kam Atsisako

Kariauti
WASHINGTON. — Pir- 

madienį Jungtinių Valstijų 
augščiausias teismas 6 bal
sais nrieš 3 nusprendė neiš
duoti pilietinių popierų po
niai Rosika Schwimmer, 
vengrei nacifistei kalbėto
jai, nes ji Pareiškė, kad ji 
neimtu ginklo į rankas gin
ti šia šalį arba bile kitą ša
lį ištikus karui.

Kuomet federalis distrik- 
to teismas Illinois valstijoj 
atsisakė išduoti jai pilieti
nes popieras del jos tokio 
pareiškimo, tai Schwimmer 
apeliavo į J. V. augščiausią 
teismą.

Nulynčiavo Negrą
Trenton, Tenn.— Šerifas 

C. A. Bradshaw praneša, 
kad anksti .trečiadienio ryta 
nmija baltųjų pasigriebė 
Joe Barklev, 18 metų am
žiaus. iš Alamo kalėjimo ir 
nulynčiavo. Kaip paprastai 
negrai būna apkaltinami 
pietinėse valstijose, Barklev 
buvo suareštuotas už bal
tos. moteries “atakavimą.”

30000 Bedarbiu Lodziuie
Lodze. Lenkija.— Lodzėj 

vra 30.000 bedarbiu, neskai
tant’ tų darbininku, kurie 
dirba per savaitę tik dvi 
tris dienas.

Los Angeles, Cal.—Antra
dienį panelė Marvel Cros
son, lakūnė iš San Diego, 
per dvi valandas lekiojimo 
iškilo 
m o..

MASKVA. — Antradienį 
Visos Sovietų Sąjungom 
Kongresas vienbalsiai išrin 
ko Maksimą Gorkį, Rusijoj 
proletarinį rašytoją, į Cen 
tralinį Pildantįjį Komitetą.

Gorkio vyksta į Sovietų 
Sąjungą iš Italijos, kur jis 
priverstas būti iš priežas
ties silpnos sveikatos; kli
matas jam geresnis Italijoj. 
Centralinio Komiteto nary
stė tapo padidinta vienu na
riu, kad būtų galima Gorkį 
išrinkti.

Kuomet pereitais metais 
Gorkis sugrįžo į Sovietų Są
jungą, tai visoj šaly su di
džiausiomis sveikinimo de-

nonstracijomis jį pasitiko i I 
larbinin kai ir valstiečiai. Į 
būdamas Sovietų Sąjungoj: 
jis parašė eilę straipsnių, 
itsakydamas j šmeižtus, ku
liuos baltgvardiečiai emi
grantai skleidžia prieš So
vietų Sąjungą užsieny.

Kongresas užgyrė penkių 
metų pramonės budavojimo 
planą.

Centralinis komitetasų iš
rinkta iš 586 narių. Jų tar
pe yra 132 moterys. Į ko-, 
mitetą įeina žymūs vadai: 
Kalininas, Rykovas, Stali
nas, Molotovas, čičerinas, 
Litvinovas, Vorošilovas, Ni
ko janas, Bucharinas ir 
Tomskis.

$

24,000 pėdų augštu-

i.'

k

Dr. Ramon, narys Pasteur 
Instituto, Paryžiuj, išradėjas 
pagarsėjusių čiepų nuo difteri- 
jos. Bet nepaisant tų čiepų ir 
kitokių vaistų, kaip ilgai darbi
ninkai, bjauriai kapitajistų iš
naudojami, gyvens bloguose, 
nesanitariškuose namuose ir 
maitinsis blogu maistu, taip il
gai difterija ir kitos ligos siaus 
tarp darbininkų vaikų. Sovie
tų Sąjungoj visokios ligos su
mažėjo ne del kokių ten vaistų, 
bet del to, kad darbo žmonės 
dabar jau geriau gyvena.

A. D. F. Vadai Garbina 
Amerikos Militarizmą

52 Meksikos Parlamen
to Nariu Bus Teisiama

*

Darbo Unify Vienybės Kon
vencija Atidėta iki Rugpjūčio 

31-m a i Dienai
NEW YORK. — Darbo 

Unijų švietimo Lygos Na- 
cionalis Komitetas praneša, 
kad Lygos šaukiama darbo 
unijų vienybės konvenciją 
įsteigimui karingųjų darbo 
unijų centro tapo atidėta 
iki rugpjūčio 31 d., kad dar 
geriaus prie jos prisirengti. 
Konvencija buvo šaukiama 
birželio 1 ir 2 d.

Nusižudė, Kad Tėvai Nelei
do Apsivesti

Paryžius. — Kunigaištu- 
kas de Sagan, 19 metų am
žiaus, antradienio rytą nu
mirė nuo persišovimo. At
sisakius jo tėvams leisti ap
sivesti, gegužės 17 d. jis pa
leido sau kulka. Jo motina 
Anna Gould buvusi ameri
kietė, milionieriaus duktė.

Ronia.— Italijos/karalius 
Victor Emanuel pirmadienį 
nasirašė sutartį, padarytų 
fašistinės valdžios su popie
žium.

WEST POINT, N. Y. — 
Antradienį čia Amerikos 
Darbo Federacijos tarybos 
nariai su prezidentu Green 
priešaky, peržvelgę milita- 
rinės akademijos kadetų, 
ateities imperialistų oficie- 
ijių ir generolų maršavimą, 
pažadėjo gyvastį federaci
jos nariu ateinančiam impe
rialistų karui.

Green pasakė militarinę 
prakalbą, šaukdamas, kad 
reikalinga “ginti mūsų šalį 
nuo svetimu šalių agresy- 
viškumo.” Pasmerkė Sovie
tų Sąjungą ir Raudonąją 
Armiją, kuri gina darbinin
kų interesus. Militarįstams 
tas labai patiko. Jie tuos 
reakcinius vadus iškilmin
gai priėmė, pavaišino.

Fašistai Nubaudė Studentą 
Domaševičių

Kaunas. — Kauno karo 
komendatas nubaudė 3.000 
litų arba 3 mėn. kalėjimo 
stud. Domaševičių už daly- 
vavima gegužės 1 d. demon
stracijoj.

Jis yra sūnus Dr. Doma
ševičiaus, komunisto.

Atstovu Butas Priėmė 
Bilių Pakėlimui Muitų

WASHINGTON. — Ant
radienį atstovu butas 264 
balsais prieš 147 balsus per
leido biliu pakėlimui muitų 
ant įvairių įgabenamų tavo- 
rų. Dabar bilių svarstys 

ten 
tas 
tai

senatas. Manoma.
us ilgai užsitęs. Jeigu 
bilins pataps įstatymu, 
įvairių produktų kaina 
miai pakils.

Mexico Citv.— Vesdamas 
kampanija nrieš girtuoklia
vimą. prezidentas Gil pir
madieni pasirašė natvarkv- 
ma. kuris įgalioja, policiją 
tuoiaus uždaryti bile saliu- 
ną. kabareto arba kita vie
ta. kur alkoholiniai gėrimai 
pardavinėjami, i e imi triukš
mingi. skandalingi įvykiai 
pasireiškia. 1

* FMEXICO CITY.— Antra
dienį Meksikos atstovų bu
tas priėmė rezoliuciją panai
kinimui asmens nepaliečia- 
mybės teisių del 52 atstovų, j 
kad juos atiduoti teismui. 
Jie kaltinami ėmemime da- 
lyvumo nesenai įvykusiam 
reakcionierių sukilime. Vi
si tie atstovai prašalinti iš 
parlamento.

Didžiuma jų buvo nariais 
Valenzuela bloko ir buvo 
įsivėlę generolo Escobar va
dovaujamam sukilime.

Gilberto Valenzuela, ku
rio partija dabar panaikin
ta, buvo žymus reakcionie
rių kandidatas prezidenti
niuose rinkimuose keli mė
nesiai atgal. Jis prisidėjo 
prie Escobar sukilimo. Kuo
met sukilėliai tapo nugalėti, 
Valenzuela pabėgo į Jungti- 

Įnes Valstijas.

'.?4
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Vilniaus Krašte Badau
ja 150,000 Žmonių
VARSA VA. — “Epoka” 

praneša, kad Vilniaus kraš
te badauja 150.000 žmonių. 
Vilniaus vicevaivada Kirtik
lis pareiškė, kad bado nelai
me Vilniaus krašte yra la
bai rimta ir gyventojai kuo 
skubiausiai reikalingi para
mos.

Užginčina apie Rykovo Iš- 
važiavima Užsienin

Maskva.— Sovietų valdžia 
antradieni užginčino naska- 
lus. skleidžiamus užsieny, 
būk A. Rvkovas vyksiąs į 
užsienį gydytis.

Philadelphia
Philadelnbiins iv AnieUn- 

kės Lietuvos Baduolin šel
pimo Komitetas šaukia i 
masini susirinkimą visų tu 
organizacini delegatus ir 
narius, kurios suorganizavo 
komitetą tam tikslui, šioj 
nėtny^ioi. 31 d. gemzės, 
1011 Fairmont Ave., R vai. 
vak Yra labai skubių ir 
didelių reikalų.

Komitetas.

*

*■

44



Puslapis Antras Ketvirtad., Geguž. 30, 1929

PLYMOUTH, PA. -

f 4

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by 

Lithuanian Co-operative Publishing Society, Ino.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Per year _________
Foreign Countries _

BUBSCRTBTION RATE Si
-------- $6.00 Per year, Brooklyn, N. ¥. .
-------- $8.00 Half year, Brooklyn, N. Y,

$8.00
$4.00

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

NAUJA PROVOKACIJA

niS
; Pasin audodami pakeltais 

muitais, vien cukraus fabri
kantai Amerikoj galės bent 
$100,000,000 per metus išplėšt 
iš gyventojų daugiau, negu 
pirma; naudotojai čeverykų, 
odinių pirštinių ir. kitų odos 
produktų turės sumokėt virš 
$100,000,000 daugiau į fabri
kantų delmoną, negu kad iki 
šiol. Naujai uždėti bei padi
dinti muitai ant įvairių kitų 
kasdieninių reikmenų išplėš 
darbininkams ir farmeriams 
dar šimtus milionų dolerių per 
metus ir suvarys į išnaudotojų 
aukso aruodus.

šlykščiai v e i d m a i n iauja 
Washingtbno ponai, kuomet 
jie pasakoja, būk muitai rei
kalingi Amerikos darbinin
kams; būk jeigu ne muitai, tai 
Europa užverstų šią šalį savo 
pigiais produktais, Amerikos 
fabrikantai negalėtų išeiti Ant

SIRVYDŲ FAMILIJOS 
GIZELIAMS

savo ir tuyėtų uždaryti saviš
kes dirbtuves. , Nes su spar
čiausiomis mašinomis Ameri
kos darbininkas yra taip įkin
kytas darban, kad jis penkis 
syk tiek padaro, kaip Vokieti
jos ar Anglijos darbininkas, 
sulig valdiškos apyskaitos. O 
vidutinio Amerikos darbininko 
alga nėra nei keturis nei pen
kis syk tokia, kaip Anglijos 
bei Vokietijos darbininko. 
Taigi, tik vyliūgingai bur
ną aušina Amerikos fabrikan
tai ir jų politikieriai, būk Eu
ropa su pagelba savo pigių 
darbininkų greit užimtų visas 
Amerikos rinkas, jeigu nebūtų 
taip didžiai keliami muitai.

Tas muitų kėlimas bus vie
nas iš didžiausių Hooverio pa- 
s i t a r navimų išnaudotojams, 
kurie jį išrinko, kaipo įrankį 
engimui dairbpį feihomų.

; ! • . i ' ' l «?

čia pažymėsiu iš lokalo 
1174 susirinkimo. Vieną dar
bininką prašalino bosks' iš 
darbo už tai, būk darbininkas 
iškoliojęs boso pagelbininką. 
Bet niekas negirdėjo apart bo
so ir minėto darbininko. Tai 
lokalas nutarė, kad komitetas 
eitų pas bosą ir reikalautų 
darbo atgal pavarytam, nes 
tikėti bosu negali. Tankiai 
jie tik priekabių jieško ir me- ’ 
luoja ant darbininkų.

Lehigh & Wilkes-Barre Coal 
Co. mainos dirba tik po tris 
dienas į savaitę. Tai daug 

i angliakasių tik pusnuogiai ir
; užvalgę gyvuoja. Bet 

| kitos kompanijos dirba veik 
visą 1 a i k ą. Tegul nemano 

kodėl neina, kur 
. čia bedarbių 

irgi randasi, ir vis atvažiuoja 
iš kitur.

Biskį reikia prisiminti ir 
apie šilko audėjų streiką. Nes 
jie streikuoja suvirs du mėne
siai. Streiką pradėjo nauja 
audėjų unija, bet pasekmės 
buvo tokios, kad policija su 
Darbo Federacijos organizato
riais užėmė mitingą, suareš
tuodami pirmutinius vedėjus. 
Tai streikas jau buvo visai be- 
krinkąs. Viena šapa dar kiek 
laikosi, o antrose dviejose ma
žai kas ir streikuoja. Tai jau
nuoliai ir vėl norėjo kreiptis į 
pirmuosius, kad grįžtų vado- 
vaut streiku. Bet čia yra su
organizuotas politinis komite
tas iš U. M. W. of A. lokalų 
viršininku, tai tas komitetas 
pradėjo vest streiką, tai tru
putį atgijo. Bet U. T. W. or
ganizatoriai nori streikierius 
tik privarginti, kad tie grįžtų 
atgal dirbt už tas pačias al
gas ir daugiau nesipriešintų

Ibosams. Kitaip jie parduot 
'streiką negali, nes pastarieji 
eina pas vadinamus radikalus 

i ir sako, kad federantai nenori
’ L Na, tai tie ei- 

jna ir kaulina pinigus iš loka-
Dabar Federacija siunti

Apie ką mislija “Tėvynės” 
redaktoriai, kuomet jiems 
nesimiega? Tur būt, apie 
mane.

Nepriguliu prie SLA or
ganizacijos, beveik neseku 
jos politiką, nes mano veiki
mo sritis nesusisiekia su 
Esela, o į “Tėvynę” tik ret
karčiais pažiūriu. Kartais, 
man geri žmonės papasako
ja, kaip Širvydų familijos. 
bernai akėja mane. i ~

Ką, rodos, SLA reikalai ££ uzvalgę 
turi bendro su mano asme-', - - ••
nim? Bet Užtenka man pa-Iskauyūj’aš, ū. 
rašyti krislą bent kutino įdirbama geriau.

mzmistėliai sumeta keletą de- 
ęėtkų litą aut egzekvijų, užper
ka mišias, todėl Roma su 
Maskva ir draugaujasi.” (Mūs 
pabrėžta.—Red.)
Šitokią kvailystę pasaky

ti, rodosi, net ir sandarie
čių lapo bendradarbiui ne
tiktų. Tik pamąstykit: tik 
todėl, kad “Lietuvos komu
nistėliai” sumeta keletą de- 
kėtkų litų ant egzekvijų, 
“Roma su Maskva draugau
jasi.” Išeitų, kad “Lietu
vos komunistėliai” toki tur
tingi, kad jie per Lietuvos 
bažnyčias paperka Romą 
(Vatikaną) ir pastarasis 
dėlto draugaujasi su Mask
va. Kvailesnio išvedimo 
padaryti negalėtų nė žiop- 
liausias. Bet čia, apart 
kvailumo, yra dar negraži 
melagystė. ; Lietuvos komu
nistai niekuomet jokių egze
kvijų, ir mišių neužperka. 
Jei tokių asmenų ir atsiras
tų, tai juos už tai Partija 
šluotų laukan. Lietuvos ku
nigai . komunistų., labiausiai 
neapkentė ir neapkenčia. 
Būdami valdžioj, jie komu
nistus ne tik kankino ir ka
lino,/ bet ir šaudė. Tą patį 
darytų šiandien, jei tik ga
lėtų. Akyvaizdoje to, atsi
randa tokie peckeliai, kai 
šis sandariečių bendradar
bis, kurie drįsta sakyti, būk 
komunistai remia Lietuvos 
kunigus!

Respublikos sukriušinimo.
Kaip Sovietų atstovų žu

dymais Varšavoj, taip įvai
riomis provokacijomis Ru
munijoj, Anglijoj ir jau ke
lintų kartą kratomis Chini- 
joj imperialistai stengiasi 
nutraukti Sovietų kantrybės 
siūlą ir gauti kabliuką delei 
pradėjimo ginkluoto veiki
mo prieš Sovietų Sąjungą.

Nei su viena iš pirmesnių- 
jų tokių provokacijų niek
šams nepavyko; nepavyks 
ir su šiąja pasiekti to nela
bo tikslo. O kai del ban
dymo panašiais šposais su
kurstyti minias buržuazinių 
šalių darbininkų ir valstie
čių prieš Sovietus, tai irgi 
tegu provokatoriai nelaukia 
pasisekimo.

Juo bjauresnes provokaci
jas imperialistiniai niekšai 
daro prieš Sovietų Respub
liką, tuo labiau atidengia 
masėms akis į žudikiškus 
imperialistų tikslus, ir tuo 
aiškiau verčia klasinio pro
letariato pulkus nusistatyt 
prieš tuos nevidonus, o stot 
už Sovietinę Darbininkų 
Respubliką.

Chinų Chiang Kai-sheko 
valdžia, užpuldama Sovietų 
Sąjungos konsulatą, gegu
žės 28 d., Charbine, Man- 
džurijoj, siekė dviejų tikslų. 
Vienas, naminis tikslas—tai 

į “surast sovietinius suokal- 
/. bių dokumentus”; o paskui 

užbliaut, būk Chinijos dar
bininkų ir valstiečių smar
kėjanti sukilimai prieš 
Chiang Kai-sheko diktatū
rą, Nankinge, tai esą So
vietų darbas; ir būk Sovie
tų Respublika padarius 
slaptą sutartį su generolu 
Feng Yu-hsiangu prieš 
Nankingo vyriausybę, būk 
Sovietai remia tą generolą 
ginklais ir pinigais, ir dik- 
rttoją jo kariškus žygius.

Paskutiniais mėnesiais 
Chinijoj prisikūrė nemažai 
įvairių vietų darbininkų ir 
valstiečių tarybų (sovietų); 
o generolas Feng Yu-hsian- 
gas vis dažniau sukulia ka
riuomenę Chiang Kai-sheko, 
to pirmesniosios minių re
voliucijos pardaviko ir 
kruviniausio budelio, kuris 
dar tik ketvertas savaičių 
atgal Kantone sustatė visą 
tūkstantį 
sienos ir 
sušaudė.

Chiang 
abejo, turi 
tavęs neva-sovietinio 
kalbio dokumentus. Jis se
ka pėdomis Anglijos impe
rialistų, kurie fušeriavo po
pierius (kaip kad paskilbu- 

I sį “Zinovjevo laišką”) vardu 
Komunistų Internacionalo 

r ir kurie anąmet padarė 
žiaurią kratą Sovietų ko
operatyvų name Londone, 
neva bejieškodami įtartinų 

Į' sovietinių dokumentų prieš 
. Angliją.

Antras dalykas. Chiang 
Kai-sheko žandarai, pada- 
rydami dabartinį užpuoli- 

I mą ant Sovietų konsulato 
Charbine, areštuodami 70 

E konsulato tarnautojų ir iš- 
veždami visus iš ten popie- 

Į rius, vykdo valią Anglijos, 
Francijos ir kitų imperiali- 

■ stų. ' Chiang Kai-shekas 
i’iems yra parsidavęs nuo 
:ojų padų iki viršugalvio; 

Į su jų parama Chiang Kai- 
I shekas vien tik ir pasilaiko. 
J O šiuo momentu imperialis

tai vėl suskato žymiau mo- 
į bilizuotis prieš Sovietus, 
| beplanuodami karą prieš 
| Juos. Taigi, darydamas tą 

provokacinį užpuolimą ant 
| Sovietų konsulato, Chiang 
Į Kai-shekas atsižvelgė ir į 
| savo ponų< svetimųjų impe- 
t riąlistų; reikalavimus.

Chiang Kai-sheko vyriau- prezidento Hooverio valdžia.

darbininkų prie 
vienu pradėjimu

Kai-shekas, be 
išanksto stiklas- 

suo-

KOKIA JUMS NAUDA 
IŠ MUITU?

kadLeiskime, pavyzdžiui, 
kokios dvi augštai stovinčios 
kapitalistinės šalys, sakysime, 
Vokietija ir Amerika neturi 
cukraus muitų viena prieš ki
tą. Tokiame atsitikime Vo
kietija neima jokio muitinio 
mokesnio nuo įvežamo iš Ame
rikos cukraus, o Amerika be 
muitų įsileidžia cukrų iš Vo
kietijos. : Amerikos fabrikan
tai nori kuo daugiausia savo 
cukraus parduoti Vokietijoj, 
o Vokietijos fabrikantai — 
Amerikoj. Eina tarp jų lais
vos varžytinės abiejose šalyse; 
norėdami savo tavoro daugiau 
parduoti, ir vieni ir kiti, įma
nomai, pigina jo kainą, kad į- 
sigalėt rinkoj prieš savo kon
kurentą. žmonės gauna pi
giau pirkt cukraus.

Dabar leiskime, kad Ameri
ka uždėjo po pustrečio cento 
muitinio mokesčio nuo kiek
vieno svaro cukraus, atveža
mo iš Vokietijos; čia jau ame
rikiniai cukraus fabrikantai 
gali dviem centais pakelti sa
vo tavoro kainą ir aplupti cu
kraus vartotojus Amerikoj. 
Įvežamas iš svetur tavoras ga
li būt apkrautas tokias mui
tais, .kad ir visai neapsimokė
tų jį vežt iš kitos šalies į A- 
merikos rinką. Tuomet ame
rikiniai fabrikantai dar drą
siau gali lupt savo pirkėjus.

šio pavyzdžio turėtų užtekt, 
kad pamatyt, kam tarnauja

APŽVALGA
Kova Prieš
Mulkinimą Vaiką

“Raud. Artoju j” d. P. Vi
lūnas rašo, kad su pavasa
rio pradžia kunigija pradės 
mulkinti ir prietarinti ma
žus vaikučius įvairiomis ka- 
techizacijomis. “Ką kunigai 
su davatkom vaikam sa
kys?” klausia jis. Ogi,

“Sakys įvairias senovės pa
sakas, kvailas nesąmones, 
“dieviškomis paslaptimis’’ (va
dinamas. Kaip dievas iš nie
ko suvėrę pasaulį, iš molio nu
lipdė žmogų, kaip vienas yra 
kartu trys ir try s—vienas, 
kaip vaikas gimė be tėvo, iš 
dvasios, kaip žmogus prisikėlė 
iš numirusių, kaip duoąos 
kąsnely ‘ (komunijoj) yra gy
vas žmogus su kūnii ir krau
ju- ' į » ' ’ ■ . ; t ' ’ • • '

“Mažų vaikų protas da'r ne
subrendęs. \ Jie inąžaį' įjriįyfę 
ir nesugeba kritiškai galvoti, 
nevisada moka atskirti pasaką 
nuo tikrenybės. Užtat vyres
nieji, tėvai, kunigai, naudoda
mies savo autoritetu, gali įkal
bėti vaikams visokių nesąmo
nių, gali juos priversti toms 
nesąmonėms įtikėti.

“Taip kunigai, darbo žmo
nių išnaudotojai ir kvailinto- 
jai ir daro. Jie įkalba vai
kams/ kad šie tikybinėms 'pa
sakoms aklai tikėtą, nedrįstą 
abejoti, bijotų jų svarstyti 
(kritiškai galvoti).”

Panašiai tos rūšies 
sintojai daro ir pas 
Jungtinėse ’Valstijose,
čiai gegužės-birželio mėne
siais. - Straipsnio autorius 
nurodo, kad “ne tik bedie
vių kuopelės, bet visi kultū
ros ir apšvietos darbininkai, 
visas mūsų revoliucinis .ak
tyvas, kiekvienas susipratęs 
darbininkas ir valstietis’ pri
vali griežtai kovoti prieš 
vaikų ir suaugusių kvailini
mą, jų sąmonės ir energi
jos, proto ir valios nuodiji
mą tikybos pasakomis.” Rei
kalas kovoti pas mus,, ypa
tingai yra didelis ir mes iki1

šiol perdaug buvome aplei
dę tąją sritį. Šitie d. Vilū
no patarimai baltrusiečiams, 
tuo būdu, labai tinka 
mums, amerikiečiam.

ir

Maskvos Lietuviai
Iš dd. baltrusiečių “Raud. 

Art.” tilpusiu maskviečių 
pranešimo., ..sužinome, kad 
Maskvoje šiuo tarpu ran
dasi net penkios lietuvių 
darbininkų organizacijos, 
kurios geg. mėn. 19 d. buvo 
suruošę gegužinę. Progra
mos dalyvių tarpe, kaip sa
ko pranešimas, dalyvavo 
dd. Angarietis ir Žalpis, 
kaipo kalbėtojai. ‘

tam- 
mus,

Pats Nesupranta, 
Ką Tauškia

į i Sandariečių Idpelyj tūlas 
P? Kriukelis rašo apie vieš
patavimą Lietuvos kunigų. 
Jie, esą, pradėję dūkti, ir

’“...-Tie žmonės, kurie vei
kė pažangioj dvasioj, yra pra
keikiami ir atskiriami nuo 
bažnyčios. Pažangiems žmo
nėms Lietuvoje sekasi, tai to
dėl davatkos kunigų pamokin
tos . įvairiais budais šmeižia 
toažangius vadus, kad juos su- 
pteckiojus liaudies akyse. Pa
žangias mergaites pramano 
paleistuvėmis, sifilikėmis ir 
kitokiomis. Ant vyriškų pa
žangių žmonių prisikabina be 
jokios kaltės, paduoda į teis
mą, o keletas desėtkų davat
kų ir liudija kreivai. Dabar 
pažangus žmonės tokioje pa
dėtyje kaip ėriukas tarp dvy
likos vilkų. ..”
Kad taip yra, tai žino 

kiekvienas, kuris kada nors 
yra gyvenęs Lietuvoje, arba 
kuris seka Lietuvos spaudą. 
Bet žinelės rašytojas ten 
pat sekančiai dar nufilozo-

Rašytojas Gorkis 
Augščiausiam Soviete

Šiomis dienomis Visasą
junginės Sovietų Respubli
kų Kongresas vienbalsiai 
nutarė padidinti vienu as
meniu savo Centro Veikian
tįjį Komitetą toj vietoj pa
statant garsųjį proletarinį 
rašytoją Maksimą Gorkį. 
Tai yra ne tik pagerbimas 
'šito vieno rašytojo, bet ir 
'įrodymas, kad visi Sovietų 
Sąjungoj proletariniai dai
lininkai laikomi atatinka
mame augštume ir jų dar
bas didžiai įvertinamas.

Caro viešpatavimo metu, 
Maksimas Gorkis buvo pri
verstas bėgti į užsienį del 
savo raštų, kurie buvo pro
letarinio pobūdžio, taikomi 
prieš, despotus. Šiandien, 
valdant šalį patiems darbi
ninkams, Maksimas Gorkis 
ne tik didelėj guodonėj lai
komas plačiųjų darbo ma
sių, bet ir išrinktas į augš- 
čiausią šalies įstaigą — 
Centro Veikiantįjį Komitc-

“...Bet nereikia manyti, 
kad tas ėriukas žus. Kunigai 
ir davatkos apakę nuo didelio 

.. įtempimo darbe prieš pirmei
viškus žmones. Lietuvos ko-

Uždeda Muitus Ant 
čeverykų

Washington. — Atstovų 
butas priėmė bilių uždėji
mui muitų ant odos ir čeve
rykų. Komiteto pasiūlymas 
uždėti 10 nuošimčių muitų 
ant odos, nuo 12 iki 30 nuo
šimčių ant šikšnos (išdirb
tos odos) ir 20 nuošimčių 
ant čeverykų tapo priimtas 
196 balsais prieš 90 balsų.

Supuvęs narnas. 1

num. 1246 Clay Ave.,

Bronx, N. Y.), kuria-

me priversti gyventi

darbininkai, andai

sugriuvo, sunkiai

Shapiro, kuri jame

gyveno.

sužeisdamas

kuri smarkiai kelia muitus ant 
desėtkų produktų, kurie buvo 
įvežami Amerikon iš kitų ša-» 
lių.

Hooverio sumanymu, Jungti*

>!' 'U*

x ■ Senatas nubalsuos panašiai, 
i Raudonosios kaip ir atstovų rumps.

I sybė, žinoma, paskelbs pa- 
[ šauliui savo padirbtus po- 
I pierius neva kaipo “Sovietų 
Į dokumentus”; o imperialis- 
t tinęs šalys pasigriebs juos 
t Kak tai kaip įrodymus,'kad n!« Valstijų kongreso atstovų 
> 4 t * ii v* • inn vi 114- r» v» X O LZ A Knlcnin; Sovietų -valdžia visur kisasi 
[ j vidujinius kitų kraštų rei- 
I kalus, kad ji “daro suokai-! 

bius” prieš jąsias, ir negalį 
|. būti jokio civilizuoto sugy- 

venimo.su Sovietais. Tokio
mis deklamacijomis nėr ka
pitalistinę ir “socialistinę” 
spaudą ir iš buržuazinių 
sakyklų vėl bus bandoma 
užnompuoti darbininkai ir< 
valstiečiai prieš Sovietus ir 
prieš komunistus, tuo tarpu muito' 
ftlonfa beruošiant tarptauti-

rūmas jau nutarė 264 balsais 
prieš 147 padidint įvežamuo
sius muitus ant cukraus nuo

■ pirmiau buvusių $2.20 iki 
$3.00 už kiekvieną šimtą sva
rų ; dešimts ir daugiau nuošim
čių pakelt muitus ant visokių 
audimų; kelioliką nuošimčių 
pabrangint užsieninių, degtukų 
Įvežamuosius mokesčius; ap- 
kraut muitais odas, kailius ir 
įvairius jų dirbinius ir visą ei
lę kitų produktų, kurie iki šiol 
buvo įsileidžiami Amerikon be
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klausimu ir Širvydų gizeliai 
jau prakaituoja. 1924 m. 
rudeniop pradėjau redaguo
ti'“Darbą?’ Žiūriu, jau “Tė
vynė” rašo, nors “Darbas” 
nič-nieko neturi su SLA ge
rove ar negerove. Patrio
tiški niežai veda žmones iš 
lygsvaros. 'Toks tur būt vi
sų peštukų nusistatymas.

Parašiau, kad prie Darbi
ninkų Literatūros Draugi-

tuojanti gaivalai. Draugi
jos konstitucija draudžia 
priimti tokius “bepartyvius” 
žmones. Bet koks reikalas

ALDLD reikalus? Ar jie 
negali kelti iš letargo savo 
Tėvynes Myl. Dr-ją? Bet ne 
— niežai vėl užsilipa ant 
galo liežuvio. Jie jau bliuz- 
nija prieš Literatūros Drau
giją, kurios kultūrinius 
nuopelnus ir leidžiamų kny
gų kokybę žino kiekvienas i L - - --
bešalis žmogus. Žinomąją 
jie mums fieužkenks, bet tai ’ j į "o)*gan?z7ot. 
tik rodo tų žmonių nepaso-j 
tinamą apetitą, Pašyti apieJų.
tai, kas nieko bendra SU S. nėja į visas organizacijas laiš- 
t a _ j-__ • ■' m. v.,,,'

1

l I

kus ir kaulina pinigus del pie
tinių valstijų streikuojančių 
audėjų. Nors jie mąžai turi A
streikų, kur gelbėtų pinigiš- La
ikai, bet turi gerą progą, kad 
iir mažas tris šapas vadovau- ...

ia tai ypatingas strei- 
bile vieno, kuris nepriguli Į kas, nes streikieriai, tai jau- 
prie jų b/blijos. jnuoliai,

K. Jurgelionis
Šliupo leidžiamoj “Laisvo
joj Minty” rašė apie “malo
ningą pakabarkštinimą.” 
Kabarkštinimas, o ne kriti
ka, yra Širvydų familijos 
gizelių remeslas ir profesi
ja. Parašyk straipsnį apie 
lietuvių kalbos reikalus (kas

L.A. neturi.
Stovėk kad, ir , toliausia 

nuo tų ponų> (kol įkas) ve
damos organizacijos, bet' 
lietuviško liežuvninko blū 
das pils isteriškas putas ant ja. č 1*1 • 1 • • 1 • «

o jų tėvai dirba mai- ’ ; 
kadaise ■nose’ tai ir vaikus nusiveda į 
t • 1 mainas, o mergaitės kitose ša-

pose gauna darbą. Mergaitės 
tarp namiškių taip ir gyvena. 
Tai entuziastiškas streikas nė
ra, o prie to vadai vis ramina, 
kad jie viską padarys. Kom
panijos naujus gauna, padirba j 
kiek ir vėl išveda. Tai dabar 
atrodo, kad didelė dalis ir vie- 

i nežino, ar 
streikas tęsiasi ar jau užsibai
gė, nes vietinė spauda nieko

i nerašo.

ir jiems turėtų, rodos, rūpė- bniy gyventojų

Dalyvis.

Pakeleivis

lietuvius, tai vienas
kas, o ALDLD tradiciniai, išveže U tenon. Buvo kan- 

kad prisipažintų,

*. Mokytojas Makū
nas paklausė, kas už rezo
liucija, tai visi gimnazistai

ti), tai kabarkštytojai rašo 
apie tai, kad Pruseikai j 
trūksta pasikoliojimų žo-j 
džių. Iškišo liežuvį, tai, va-1 
•dinasi, kritika.
mokėtų ironizuoti arba gri- 
gaitiškai gilti! Bet ne — lie
žuvį parodė ir mano, kad 
tai del Susivienijimo labo!

Pašelpinė organizacija, 
kuri, jos dabartinių vedėjų 
atkartotinu pasisakymu,' tė 
priima visus o visus sveikus tiek suareštavo.^ Per dieną 

dąlyv palaikę vienus paleido, kitus

Kad bent Lietuvos Fašistai -
Terorizuoja Žmones

ANYKŠČIAI.— Kur tik 
laisvesnis žmogus, tai bal. 
26 naktį policija visus kra- 

rado ar ne, vis

įstatymiškai ir visai kitaip kinarni, kad prisipažintų, 
nieko bendra neturi .nei su ’jog' jie komunistai . ir- kad 
tautiniu šovinizmu, nei su, kitus komunistus išduotų, 
fašizmu, nei su klerikaliz-, Vieną vaikiną, rodos, Straz- 
mu. Tokiam bepartyvumui dūką du sykiu buvo ąrešta- 
prolctąrinčs apšvietos drau-ivę. Antrą sykį suareštavę 
gijoj vietos nėra ir negali išvežė Utenon. Ten su elek- 
būti. :Tai aišku, tai aksio- tra pakratė, tai ir išdavė vi- 
ma. j sus žydus komunistus. Vla/L

Na, bet “Tėvynės” rasa-Idą Butėną su elektra kratė, * 
licnės gamintojams nereikia;bet nieko iš jo neišgayo. Ir. 
jokios logikos. Jie maišo į nepaleidžia. Tėvas išėmė 
krūvą SLA su ALDLD, ku-iant parankes iki teisino, 
rių funkcijos, užduotis ir| šeštinėse juodvarniai bu- 
įstatymai yra visai kitokie, ivo surengę prakalbas. Iš

Prie SLA jūs turite pri-IKauno atsiųstą rezoliuciją 
imti ir komunistus (o jei (paskaitė. Toj rezoliucijoj 
nepriimat, tai nusižengiat j buvo parašyta, kad kur ko- 
savo organ, konstitucijai), (munistą pagaus, kad be jo- 
o mes jūsų į savo kultūros- kio nasigailėjimo būtų su- 
apšvietos organizaciją ne- šaudyti. 
priimsim "ir jums panašius 
elementus vysim lauk, $u- 
lyg mūsų Draugijos konsti- ir mokytojai tris sykius su- 
tūcija ir suvažiavimų nuta- suko valio, 
rimais. L. Prūsei!

venimo.su


etvirtad., Geguž. 30, 1929

r A. P. L A. 22-ras SEIMAS
Puslapis Trečias

Po Dviejų Dienų ir Vakarų Ilgų Sesijų Seimas Užsibai
gė. Padaryta Eile Konst ruktyviškų Draugijai Tarimų. 
<» i e«•»c > w t iwihk m a <5^ rą

Svarbiausias šio seimo uždą-' A. P. L. A. 22-ras Seimas

reikalams ir raginame visus na
rius skaityti ir platinti dienraš
tį “Laisvę”.

Rezoliucijų Komisija:
G. Urbonas,
P. Buknys,

P. I). Stakvilavičius.
vinys buvo tinkamas sutvar
kymas konstitucijos. Po pus
antros dienos atydaus svarsty
mo ir plataus išdiskusavimo 
sudaryta tinkama draugijai ir 
visiem nariam nauja konstitu- 
cij^v Taisant konstituciją, bu- 
vo>gana įtemptų ginčų kai ku- 

. riais punktais. Bet kad vi- 
' šiem delegatam rūpėjo labas 
narių ir draugijos, tai disku- 
suotais punktais buvo daroma 
taisymai ir tobulinimai taip, 
kad balsuojant didžiuma 
punktų buvo priimta vienbal
siai ir kiti vis dviem trečda
liais. Po plataus išdiskusavi
mo ir priėmimo atskirais 
punktais naujosios konstituci
jos, balsuota priėmimas visos 
konstitucijos. Už naują kon
stituciją paduota 25 balsai, 
pHeJk*-5. Naujoji konstituci
ja įeina į galią su 1 diena lie
pos, 1929 metų. Senoji kons
titucija buvo netobula, miši
nys, kur kai kurie punktai bu
vo priešingi vienas kitam. Ją 
buvo parašę patys .draugijos 
nariai, mažai nusimananti apie 
įstatymus. Naujoji konstitu
cija yra parašyta draugijos 
advokato. Ji tvarki ir aiški. 
Nutarta greit atspausdinti 
jęonstituciją lietuvių ir anglų 
Kalėmis.

j skaito būtinu reikalu tarti sa
vo žodį šiuo klausimu :

1. Įmatoma, jog badas pa- 
leina iš priežasties nederliaus 
'1928 m. ir iš priežasties siau
bimo fašistinio teroro visoje 
| Lietuvoje;

2. Nuo bado labiausiai ken
čia tarnai, tarnaitės, bernai, 
mergos, įvairūs kiti darbinin
kai ir mažažemiai valstiečiai;

3. Baduolių šelpimui mato
me tris komitetus: vienas Cen- 
tralinis Komitetas, su fašistine 
Smetoniene priešakyje, kuris 
vyriausia darbuojasi aprūpini
mu sėkla stambiųjų ūkininkų, 
kitas vyskupų komitetas, kuris 
pirmoje vietoje teikia paramą 
kunigijai; trečias Komitetas 
Šelpimui Lietuvos Baduolių, 
kuris darbuojasi teikimu mai
sto baduoliams ir teikimu me- 
jdikalės pagelbos iš badavimo 
apsirgusiems. Todėl A. P. L. 
A. 22-ras Seimas įmato tinka
miausiu baduolių šelpimą per 
Komitetą Šelpimui Lietuvos 
Baduolių ir šaukia Amerikos 
lietuvius į pagelbą savo ba
daujantiems broliams koopera
cijoje su šiuo komitetu.

Rezoliucijų komisija:
G. Urbonas,
P. Buknys,
P. D. Stakvilavičius.

Rezoliucija priimta vienbal
siai ir šis seimas patvirtino 
pirmesnio seimo tarimą, kad 
centras ir visos šios draugijos 
kuopos įvairius spaudos darbus 
duotų savo draugijos 
“Laisvei.”

Nors oras pasitaikė 
tačiaus delegatai laike 
ir vakarines sesijas, 
nuo veidų braukdami,
skiriant nepribuvusius) daly
vavo ištisai per visas sesijas.

Sekantis seimas, kuris įvyks

organui

dienines
Prakaitą

1931 metais, nutarta laikyti 
McKees Rocks, Pa., 2-ros kuo
pos svetainėje.'

Naujas Centro Komitetas, 
kurio pirmininkas F. Rogers, 
sekr. J. Miliauskas ir ir ižd. 
J. Urmonas, seimo užgirtas 
vienbalsiai.
Baigiantis seimui pasakė pra

kalbas draugai: ,J. Miliauskas, 
J. Gataveckas, J. Urmonas, V. 
Savukaitis, J. Urbonas, P. Jo- 
čionis, seimo pirmininkas ir ke
li kiti draugai. Jų prakalbos 
buvo paminėjimai atliktų dar
bų del A.P.L.A. ir pasižadėji
mai toliaus darbuotis.

Seimas pasibaigė 27 d. gegu
žes 10:30 vai. vakare pagal 
Standard laiką.

Papilietis.

d. birželio, Lietuvių Darže. 
Laiko praktikas 3 kartus į sa
vaitę, nori subytyti visus cho
rus. Ir aš neabejoju, kad tą 
padarys. Manau, kad ihart- 
fordiečiai, Laisves Choro na
riai, taipgi rengiasi subytyti 
Vilijos Chorą. Pamatysime, 
kurie gaus viršų.

J. Strižauskas.

LIETUVIS GRABORIUS

CASTON ROPSEVICH

r

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

Antras svarbus seimo tari
mas tai organizuoti jaunuolių 
kuopas. Naujas centro komi
tetas instruktuotas veikiai iš
dirbti planus jaunuolių orga
nizavimui. Nutarta, kad kuo
pos turėtų organizatorius, ku
rie rūpinsis rinkimu naujų na
rių. Organizatoriam bus mo
kama po 50c už kiekvieną 
naują narį. Padaryta eilė ki
tokių naujų tarimų, kuriuos 
matysime dienraštyje iš seimo 
protokolų.

Kadangi tolimesnių koloni
jų delegatai labai skubinosi 
grįžti atgal, tai visuomeniniais 
klausimais šis seimas neturėjo 
laik^į pakalbėti. Vienok ne
galėjo praleisti be prisimini
mo apie Lietuvos baduolius. 
Tuo klausimu priimta sekanti 
rezoliucija:
Rezoliucija Lietuvos Baduolių 

Šelpimo Klausimu
Sprendžiant iš davinių vi

sų sriovių spaudoje apie bado 
baisenybes šiaurės Lietuvoje,

Rezoliucija priimta vienbal
siai. Po priėmimo rezoliuci
jos seimas nutarė paaukoti 
$25.00, kurie dalinsis sekan
čiai: $12.50 baduolių šelpimui 
ir $12.50 pagelbai politinių ka
linių Lietuvoje.

Antra rezoliucija organo 
“Laisvės” klausimu skamba ši
taip :
Rezoliucija Organo “Laisvės” 

Klausimu
A.P.L.A. 22-ro Seimo delega

tai pripažįstame, kad dienraš
čio “Laisvės” tarnavimas A.P. 
L.A. kaipo organo daug dasi- 
deda prie draugijos bujojimo. 
Mes taip pat pripažįstame, kad 
“Laisvė”, kaipo darbininkų ko
vos dienraštis, patarnauja A. 
P.L.A. nariams darbininkiškos 
apšvietos žvilgsniu.

Todėl, įkainuodami tą viską, 
mes užginame “Laisvės” poli
tinę pakraipą, reiškiame jai 
širdingą padėką už suteiktą 
vietą savo špaltose A.P.L.A.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel.. Bo. Boston 0804 W.

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

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

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

■kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
j apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

Į bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
Įatgaut savo sveikatą.
, Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
.viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 

j skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kra

itine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugražins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
(skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
(širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li- 

įgai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 
| Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
[žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Iš kairės sėdi Rumunijos karalienė Marė, iš dešinės— 
jos duktė, o viduryj Michael, durniukas Rumunijos val
dovas, Marės anūkas.

LOWELL, MASS,

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

Rengiasi Atvažiuoti.
Piknikas įvyks labai patogiu laiku—Ketvirtos Liepos 

Nepriklausomybės Paskelbimo savaitėje

♦7 d. Liepos-July, »»
ULMER PARK Music Hall

GALE 25-tos AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Bus 2 Orkestras Prof. Retikevičiaus
Bus chorai- ne vien tik iš New Yorko apielinkės, 

» bet ir iŠ toliau. Visi chorai bendrai dainuos 
Internacionalą ir kitas dainas. Tai sudarys 
chorą iš apie 250 ypatų. Taipgi visi chorai 

dainuos ir skyriumi.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Atsiminkite, kad prieš “Laisvės” pikniką įvyksta Komu
nistų Partijos Lietfrakcijos planumo suvažiavimas, čia 

bus draugų iš visos Amerikos.

Turėsime Seną Draugą: J. Šukys ir H. Stan
kus Laukiami į Šį Pikniką.-K ' •

; » į Draugas J. Šukys jau pats yra išsitaręs, kad at
važiuos šią vasarą į Brooklyną. Mes manome, 

r ' kad worcesteriečiai atsiųs draugą H. Stankų.
Tat būkime prisirengę girdėt jų prakalbas ‘L.’ 

piknike.

Margumynai
Balandžio mėnesį kunigas 

(buvo surengęs misijas arba, 
i kaip kurie sako, davatkų cir- 
j ką. Ir kiek čia pripliaukšta 
visokių nesąmonių! žinoma, 

I ta visa darba atliko “dievo I *• *•
pasiuntiniai.”

Apart davatkų ir parapijo- 
nų, buvo nuėjusių ir laisvesnių 
žmonių pasiklausyti, ką 'tie 
“dievo pasiuntiniai” pasakos 
ir kokį kelią į dangų nurodys. 
Bet vieton kelią į dangų nuro
dyti, vaikštinėjo su krepšiu ir 
rinko aukas iš suvargusių dar
bininkų. Pirmą dieną rinklia
va buvo silpna, nes mažai pini
gų surinko, todėl ant rytojaus 
pasakė karštą pamokslą, kad 
sugraudinus parapijomis. Ap
art kitų nesąmonių, pasakė, 
kad tos poros, kurios išgyveno 
apsivedę po 10 ir 15 metų ir 
turi tik vieną ar du kūdikiu, 
priklauso prie žmogžudžių.

Tai matote, parapijonai, 
kurie ir su mažomis šeimyno
mis pusbadžiai gyvenate, jei
gu senai vedę ir neturite tuzi
ną ar daugiau kūdikių, esate 
žmogžudžiai, nes neplatinate 
šeimyną, iš kurios turėtų nau
dą kunigai ir darbdaviai. O 
kaip jūs gyvenate ir ar galė
site šeimyną išmaitinti, kuni
gui neapeina.

Jau tūlas laikas, kaip vie- 
|tos kunigas prašalino vargoni- 
, ninką neva už neištikimybę. 
Pastarasis, susiradęs keletą 
savo prietelių, 12 d. gegužės 
surengė koncertą. Kad dau
giau publikos sutraukus, ren
gėjai pasivadino dzūkų choru. 
Dailės žvilgsniu, koncertas bu
vo prastas. Materialiu žvilgs
niu pelnė tiek, kiek ’Zablac- 
kas ant muilo. Vargonininkas 
norėjo tuomi pasidaryti sau 
garbės, bet išėjo atbulai.

Kada kunigas laikė misijas, 
tai ir visokie apgavikai darba
vosi. Vieną gražią dieną už
eina pas tūlą moterį agentas 
jos stubą pirkti. Besiderant, 
ateina ir kitas agentas, kuris 
pardavinėja 
Besikalbant, 
jieškodamas 
Pirmasis ir 
židrinėti skūreles.
reikalauja po '25 dolerius už 
kiekvieną. Pastarieji apverti- 
na, kad parduoda labai pigiai 
ir kad ant jų galima uždirbti 
ir įperša moteriai pirkti. Mo
teris nuperka už $3,000. Ka
da agentai išėjo, tai apsižiū-

žvėrelių skūrutes. 
įeina ir trečias, 
kriaučių darbo, 

trečiasis pradeda 
Agentas

rėjo, kad tos skūrelės bever
tės, neduoda už vieną nei 25 
centų.

Moteris pranešė policijai ir 
dabar jieško apgavikų.

Čia du geri prieteliai, gero
kai įkaušę, vienas antrą pa
kvietė nakvynėn. Ant ryto
jaus abudu susipešė ir 18 d. 
gegužės atsidūrė pas teisėją, 
kad atlikus viešą išpažintį. 
Dabar žmonės turi iš jų gar
daus juoko.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugiją du nariai buvo pa
traukę teisman už neišmokėji- 
mą pašelpos. Bet teisme pra
laimėjo. Mat, konstitucijoj 
pasakyta, kad imant pašelpą 
nevalia jokį darbą dirbti, o jie 
kaip tik ir sulaužė šį konstitu
cijos punktą.

Lowellietis.

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras “Laisvės” 

Piknike
Gegužės 21 d. teko būti Vi

lijos Choro susirinkime. Cho
ro narių mažai susirinkime da
lyvavo, ypatingai merginų, tik
tai matėsi draugė Vaitonaitė. 
Tas parodo, kad choro nariai 
mažai domės kreipia į susirin
kimus. Tai labai bloga del 
bile kokios draugijos, kad na
riai nesilanko į susirinkimus. 
Lankytis į susirinkimus, tai 
darbininkų, geriausia mokyk
la. Aš patarčiau draugėms, 
Vilijos choro narėms, imti pa
vyzdį iš vyrų choro narių, lan
kytis į choro susirinkimus ir 
svarstyti sykiu su vyrais choro 
reikalus, o tas chorui išeis ant 
sveikatos.

Buvo prisiųstas laiškas iš L. 
D. S. A. 12-tos kp., duo
dantis chorui papeikimą už 
už tai, kad choras buvo apsi
ėmęs 1 d.' gegužės dainuoti 
a p v a i k š č iojime gegužinės 
šventės, o nedainavo. Tas pa
darė blogą įspūdį publikoj ir 
draugijos, A. L. D. L. D. ir L. 
Dj S. A., likosi melagėmis. 
Toks pasielgimas ir choro var
dą puldo.
nutarta šį klausimą pakelti 
praktikoj. Nutarta ir išrinkta 
komisija surengti operetę at
einantį rudenį bendrai su A.

Laiškas priimtas ir

gi Vilijos Choras nutarė va
žiuoti į “Laisvės” pikniką 7 d. 
liepos.

Kiek girdėjau, tai Vilijos 
Choras rengiasi ne juokais į 
Connecticut valstijos darbinin
kų išvažiavimą, kuris įvyks 2

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesj 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 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todel kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš

į Jūs matote 
viena kart atsilankę, 
sekretai.
(KAINOS

X-SPTNDUL1 AT, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IšEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

M. 21NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

galiu jums pagelbėti, 
mane ypatiškai kiek- 

U/laikoma

YRA PRIEINAMOS)

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Avenue,

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

John Naujokas
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais i 
miestuose parduoda; T* - - ■
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, 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 išdirbystes 
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 
eareikąlavimo visur Į kitus miestus 

iznieriams ir privatiškiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

parsitraukia ir pasekmingai 
iiiicDvuūač pūiuūuua; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

ž

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

I .Brooklyno aoielinkėie.
iTurime didelį štorruimį, kuriame laiko- 
me daugybę puikių rakandų del pasirin- 

| kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimu, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yrn ilsigydo o 
Silijonai dar nežino apio tai.

eksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimo-

Klauskite pas aptickorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

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
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MINČIŲ ŽIUPSNELIS KASIM A. L. D. L. D
Skaičiau “Laisvėje” nesenai 

tilpusį straipsnį kaslink savi
tarpinio lavinimosi A.L.D.L.D. 
kuopose ir prelekcijų-paskaitų 
klausime, kur draugas primena 

• Centrui kaslink . 'parūpinimo 
kuopoms paskaitų ir kaslink 
palaikymo kuopose jau gautų 
narių ir t.t.

A.L.D.L.D. metinių mokesčių 
mokėjimas turėtų būti padary
tas tam tikras menes is. Visi 
nariai turėtų sumokėti ne vė-l 
liaus jo. O prieš tai raginti vi
sų kuopų narius per laiškus ir 
spaudą, kad visi nariai užsidėtų 
liuosą sau discipliną ir steng
tųsi pildyti ją užsimokant tam 
tikrame laike.

Po mokesčių mėnesio turi 
tuojaus sekti vajaus mėnuo ga
vime naujų narių. Ir tie du mė
nesiai turėtų pripulti su pra
džia vasarios, tai yra tarpe ba
landžio, gegužės ir birželio.

Kiek ant savęs esu patyręs, 
tai su darbu ir uždarbiu ge- 
riaus sekasi vasarą, negu žie-

mą. O tarpe kalėdų ir naujų 
metų ne tik jau šventės suma
žina sumą uždarbio, bet dar 
atsiranda naujų išlaidų, kaip 
žieminių drabužių, kuro ir t.t. 
O apie tą laiką darbai pradeda 
silpnėti: vienur dirba po kelias 
tik dienas, kitur tūlam laikui 
visai sustoja. O kaip tik apie 
ta laika pasitaiko dar ir laik
raščių “L.”, “V.” ir “D. B.” 
vajai.

susirinkimai 
savitarpiniais lavi- 

reikalai

kur tik yra

minėta “L.”, 
apmokant už 
parašytų pa-

Lietuvoje,

TORONTO, ONT., KANADA
Iš 1929 Metų Torontiečių 

Darbuotes

Skaitykite ir 
Platinkite 
Savaitraštį Mathew P. Bellas

(BIELIAUSKAS)

Naujų narių gavime, man 
rodosi,- kiekvienas narys, turė
damas draugą ar pažįstamą, 
vietoj aną kalbinti prisirašyti 
kur baliuje ar piknike, geriaus 
artinantis susirinkimui parašyt 
jam laišką su draugišku už- 
kvietimu atsilankyt į susirinki
mo vietą, nurodžius laiką ir 
kur bus, arba užkviesti pas sa
ve, ar tiesiai einant į susirin
kimą, kiek anksčiau, nueiti pas 
žinomąjį ir stengtis sykiu nu
sivesti į susirinkimą. Ten jį 
perstatyti prisirašymui.

Kuopų susirinkimuose turi ras-

tis įvairumų, ne vien,, tik vis 
tie patys atkartojimai.

Nes nekurie ateina, užsimoka 
už metus ir viskas, vėliaus ne
silanko. Užklausk, kodėl nebu
vai susirinkime, tai atsako, jog 
aš užsimokėjau. O ką ten veik
siu, jog nieko naujo neturė
jote.

Reikia kuopų 
paįvairinti
nimais, o reguliariai 
stengtis atlikti be bereikalin
gų ilgų užsitęsimų, be ginčų, 
ypatiškai užsipuldipėjant, bet1, 
trumpai, aiškiai, pavyzdingai, o 
užbaigus reguliarius pagal 
konstituciją reikalus, pakelti 
klausimai savitarpiniam lavini
muisi, nors del pusvalandžio, 
kad susirinkimą padarius in
teresingu ir patraukiančiu.

Savitarpinis lavinimasis rei
kalingas. Bet klausimas, ką ir 
kaip lavintis?

Jei kas parašytų paskaitas, 
būt reikalinga, betgi Centre 
užėmę vietas draugai nesėdi 
ant plačių siūbuojančių kresių 
nieko neveikdami, bet, apart A. 
L.D.L.D. reikalų, veikia darbi

ninkiškoj dirvoj, 
reikalas.

Bet kaip buvo 
kad galima būtų 
darbą, gaut kas
skaitąs iš draugų 
tai būtų gerai ir reikalas; anie 
mums pagelbėtų dvasiniai, o 
mes jiem atsilygintume mate
rialiai.

Prižadėt lavintis daugelis 
prižada, bet atsilankyti, ne vi
si lankosi. Arba jei mokykloje 
mokiniai netėmytų mokytojo 
uždavinių, bet sau šaipytųsi iš 
mokytojo, tuomet niekas neiš- 
eity- ... .■> 1
zKita, jei mokytojas padalin

tų knygas ir sakytų mokykitės 
visi, neužduodamas aniems, ku
rioj vietoj ir ką ir kiek moky
tis ir neklausinėtų, kiek anie 
išmoko iš užduotų jiem lekci
jų, irgi nieko neišeitų.

Taip ir su kuopų nariais. 
Jei vienas iš anų tarpo bando 
ką pradėti, nėra disciplinos, ki
ti pradeda iš jo šaipytis arba 
pamano ar pasako, ko jis čia 
nori mokint, kuomet aš žinau 
tiek, kiek ir jis, ar daugiaus.

Argi T ai Sapnas?k Ru,i,nim
kančias, klaidas, trumpą ir purviną gyve
nimą.

“Pirmutinis ir didžiausias mano pakly
dimas, tai kūdikystės dienose, pradinėj 
mokykloj. Ten besimokindama gavau, su
pratimą, kad tik Amerikoj mokinti ir civi
lizuoti žmonės gyvena, o kitose šalyse pus
laukiniai barbarai, nepažystą mokslo nei 
žmoniškumo, pusiau nuogi ir alkani valkio
jasi. Maniau, kad nieko kito ant žemės 
paviršiaus nėra ir negali būti geresnio, 
kaip Amerika ir amerikonai. Tai vieninte
lė aukso ir deimanto šalis, visko visiems 
yra pilnai, visi lygūs, turtingais gali tapti 
ir geri žmonės.

“Tą viską gavau nuo mokytojos, ir nuo 
to laiko,; nuo kūdikystes dięnų, pradėjau 
neklausyti ir neapkęst} tėvų kaipo svetim
šalių. Išjuokiau ir neapkenčiau kalbos ir 
nieko, kas neamerjkoniška. Pradinėj mo
kykloj, nuo išdykusių vaikų ir\pergaičių 
išmokau, pripratau prie blogų kalbų ir 
darbų, žodžiu sakant, vietoj išmokti žmo
niškumo, pažinimo žmones ir gyvenimą, iš-

(Tąsa)
Tokius tai vaizdus randu graikų litera

tūroj. Skaitau, mąstau ir stebiuosi, ir ne
galiu suprasti, ką tas rašėjas nori išaiškin
ti žmonėms, tokius negalimus, nebūtus 
vaizdus piešdamas? Skaitau toliaus ir vis 
daugiaus ir daugiaus dar didesnių stebuk
lų randu, o to viso pasibaisėtino rašto, tų 
taip daug didelių išmislų, patsai pamatas, 
tur būt tik pat pabaigoj rašto pasirodo. 
Tai tas, kad Odyssėjus, po dvidešimties 
metų kariavimo ir klaidžiojimo, sugrįžta 
namo pas savo moterį ir randa ją ištikimą, 
nekaltą, belaukiant savo vyro, Odyssėjaus, 
nepaisant kaip prie jos kas lindo. Kad pa
rodyti ištikimybę. karalienės, reikalinga 
prirašyti daugybę nebūtų dalykų. Ir, čia 
man atsivėrė milžiniškas darbas, surasti, 
ar buvo kada nors ir kur nors karalienė, 
kuri išlaikė ištikimybę savo vyrui? Per
bėgau milžiniškus tomus knygų, nuo Ro
mos cezarių pačių iki paskutinių karalių 
gyvenimui, t. y., paskutinei Rusijos dinas- 
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Uja! ir visų. kitų salių ir negalėjau surasti moRau nepaklusnumo ir bjauriu darbų, 
nei mažiausio pėdsako, kad karališkose sei- j . .

mynose kada nors būtų buvus dora, išti
kimybė, ir priėjau prie išvados, kad tai ne-

Prie to visko prisidėjo judžiai, vodevilių 
pliauškimai ir išmargintas juokų puslapis 
buržuaziškuos laikraščiuos. Tas viskas ma-

stebuklai, prie nebūtos ištikimybes no jaunose smegenyse įsisėdo ir tą aš tik 
pritaikinti.. Tų keistų rastų nei autorius į įeįurėjau> su tuom gyvenau. Kuomet pra- 
nera tiki ai Žinomas, bet tik menama, kad ,^pįan dirbti, tai tėvam wrn žndžin npda- 
tai darbas buvęs aklojo Homeno.* * *

Momentaliai prisiartino prie deskos 
moteris; ji buvo apsisiautus naktiniais rū
bais Jos tamsiai gelsvi ilgi plaukai bu
vo palaidi, vingiavosi per pečius. Jos smul
kus, aiškus, baltas veidas ir didelės mėly
nos akys liūdnai žiūrėjo į padirbtus juodus 
ženklus ant gulinčios popieros. Jos gražu
mą ir malonumą galėtų išreikšti tik smui- 
kos drebanti garsai.

“Vietoj jieškoti ištikimybės karališko
se šeimynose, pasakyk man, ar gali būti iš
tikima bent kuri šeimyna šitame surėdy
me?” Tai paklausus,, ji tęsė kalbą toliausi

“Nereikalinga po dausas lakstyti, grįž
ti į barbarų laikus, ar kunigaikščių bei ka
ralaičių su karalaitėm gyvenimą, jų istori
joj jieškoti nuotikių, kad parašyt apysaką. 
Nereikalinga lankyt ištvirkusių turčių 
linksmybės vietas ir jas piešti mūsų dailio
joj literatūroj, kad darbininkai skaitytų jų 
gyvenimo romansus ir tuomi tenkintųsi.

“Nereikalinga svajoti nebūtų dalykų, 
kurie visai nesiklijuoja su Tealiu- gyveni
mu. Tik pažvelk gerai į pačių darbininkų 
gyvenimą, o pamatysi pilną stebinančių 
įvairumų, pilną gerų ir blogų darbų, pilną 
romansų. Tik rašyk, tik piešk juos, lai da
barties ir ateities žmonės skaito ir supran
ta tikrąjį dvidešimto šimtmečio žmonių gy
venimą, supratimą ir siekius.”

Nustebęs, žiūrėjau į jos jauną, smulkų 
veidą ir dideles liūdnumo pilnas akis, o ji 
vis tęsė savo kalbą toliau:

“Imk plunksną ir piešk mano paveiks
lą, aiškiai su visomis slaptybėmis, su pur
vinais darbais. Lai pasaulis mato aiškiai, 
dienos šviesoj, lai jaunimas turi pamokų ir 
supranta šitą taip klastingą ir purviną su
rėdymą.

“Rašyk, tepk storai, negailėdamas, juo
dytos; kuo aiškiausiai viską pieši, tuo man 
bus linksmiau, nes viskas, ką aš turiu, tai

. Kuomet pra
dėjau dirbti, tai tėvam gero žodžio neda
viau, visas mano rūpestis ir siekiai buvo, 
kad būti pagal madą mergina (stylish 
girl), o kad būti tokia, tai ne vien reikalin
ga daug pinigų, bčt ir laiko, kožną kartą 
reikia apsitept lūpas, akių skruostus apsi- 
skust, blakstienas ir apie akis apsitepti, 
nagus nusišveisti, o nuo mažų batų kojas 
gydytis; visus vakarus reikia eiti, kad ne į 
judžius, tai ant šokių. Tose šokių įstaigo
se daugiausia sueina nesubrendę, išdykę 
vaikezai, kurie daugiau nieko irgi nežino, 
nesupranta, apart nešvarių kalbų, juokų. 
Arba net valkatos, plėšikai, žodžiu sa
kant, ten sueina žmonijos išmatos. Taip ir 
susipažysta vienas su antru ir poruojasi 
tas apakęs jaunimas. Po šokių dažniausia 
dar važiuojama kur už miesto, ar į tam 
tikrus namus, ir ten būna tikrai: ‘‘Amer
ican girls and boys party.” Namo parsi- 
rasdavau apie antrą ar trečią valandą ry
to; suvargus, pailsus, kartais’nėra laiko ir 
spėkų nusiplauti nuo veido tepalus, susi
maišiusius su prakaitu ir dulkėmis, rūkais. 
Kuomet kojos dega, kaip ugnyj nuo mažų 
batų, tai skubini juos ir prašalint nuo kojų, 
o tuomet jauti smagumą ir krinti tiesiai į 
lovą. Rytą reikia kelti ir eiti į dirbtuvę. 
.Kuomet atsikeli, tai jautiesi, kaip sudaužy
ta; lūpos nuo nenumazgoto tepalo kietos, 
štyvos, kaip sutinę, akių negali praverti, 
rodosi, kad klijais užlipintos. Kojos kaip 
išsukinėtos. Galvą svaigsta, o jau tik ke
lios minutos ir reikia būti dirbtuvėj. Sku
biai burną ir akis kiek apmazgoji ir vėl rei
kia krauti eilę miltų ant veido, tepalą ant 
lūpų, apie akis, o valgyt jau nėra laiko, o 
dažniausia nei nenori, juk dar tebesi nu- 
jsvaigus, burnoj rūgštu... Išdirbai devy
nias ar dešimtį valandų, vakare ir vėl tas 
pats. Jeigu vieną vakarą apleidi, tai ant
rą tikrai 'Teikia per naktį ūžti. Taip ir 
kankiniesi be permainos, lauki diena 
dienai nežinia ko.

((Tąsa bus)

po

Kaip Lavintis.
Nėra paskaitoms sąsiuvinių 

ant rankų. Lai tiesa. Bet jei 
ir būtų paskaitų ir jei, susirin
kus nariams, prelegentas per
skaitytų, tai gal vieni dar da- 
lykėlį-kitą pasiliks, savo atmin
čiai, o kitiems tai per vieną 
ausį įeis, per kitą išeis.

Jei nariuose yra noras lavin
tis,’ tai pradėt lavintis galima 
jau ir iš ALDLD. išleistų kny
gų, kurių jau nariai turi.

Bet ve, paimk kurią iš tų 
knygų ir norėk ką pradėt, tuo
jaus rasis galvočius, kuris po- 
sakys: “Aš turiu tą knygą, aš 
skaičiau ją ir jau žinau.” Bet 
kiek jis žino, kas toje knygo
je—nepasirodo.

šeši su .virš metai atgal, man 
skaitant knygą, “Vakarų Euro
pos Literatūros Istoriją,” įėjo 
šalimas draugas ir žvilgterėjęs 
sako: “Tai tu da tik dabar tą 
knygą skaitai? Aš jau senai 
perskaičiau ją!” Aš užklausiau 
jo: “Kas gi yra tie kvakeriai ir 
puritonai? Kada ir kur anie 
apsigyveno Amerikoje?” Jis 
atsakė: “Ką ten žinosiu apie 
kvakerius — gal tai kokia tau
telė. Man tai nė nesvarbu.”

Mano manymu, iš jau turimų 
ALDLD. kny^ų galima gauti 
lavinimuisi medžiagos.

Klausimų galima susirinkti iš 
ALDLD. knygų visokių, ir poli
tiškų bei ekonomiškų ir socia
lių, ir istoriškų, ir moksliškų.

Sykį, rodos 1920 m. (East 
St. Louis, Ill.), susirinkime bu
vo apie tuzinas draugų. Vie
nas pastatė tokį klausimą: 
“Kas tai yra filozofija ir kokia 
buvo filozofija vokiečių filozo- 
fo Faierbacho kaslink dievo ir 
religijos?” Niekas nieko neat
sakė, bet vienas pradėjo teisint, 
kad esą darbininkams filozofi
ja nesuprantamas, augštas mok
slas storose knygose, kurių lie
tuvių kalboje nesiranda, o ang
lų lietuviai neskaitą. . . O tik
renybėje į tuos klausimus atsa
kymai buvo Prūseikos knygoje 
apie Marksą.

Ir štai, kai kas, turėdamas 
tam gabumų turėtų sudaryti la
pus klausimų su pažymėjimais, 
kad atsakymus rasit tokioje tai 
knygoje, ant to ir to puslapio. 
Tokius lapus reikėtų suteikti 
kuopoms iš apskričių ar centro 
ir lai pradeda susirinkimuose 
bandymus lavinimuisi. Klausi
mų ant syk užduoti tik .po ne
daug ir lai narys atneštų atsa
kymą sekančiame susirinkime. 
Vedėjas, peržiūrėjęs atsaky
mus, pagal nuožiūrą ar iš eilės 
lai atsakytų iš atminties tuos 
klausimus pertikrinimui, kad 
ne tik išsikepijuoti atsakymus 
iš knygos, bet ir atmintyje pa
silaikyt.

Tai vienas būdas savitarpi
nio lavinimosi.

Be to, nariui, turinčiam^ iš
kalbą, reikia užduot pakalbėti 
jam1 pastatytoje temoje po ke
lias minutes, arba galinčiam 
rašyt — užduoti surašyt tinka
mą prakalbėję bile klausimu.

Užduot parašyti įvairiom te
mom straipsnelius po kokia 100 
žodžių ar daugiaus.

J. K. Dečkus.

šiais metais iš Toronto ne
mažai korespondencijų tilpo į- 
vairiuose Amerikos laikraš
čiuose, o ypač “Laisvėje,” veik 
visos tilpusios korespondenci
jos politinio pobūdžio, švari 
politinė kritika labai naudin
gas dalykas, jeigu rimtai ir 
faktiškai yra nurodoma vie
nas ar kitas žmonių sriovės 
klaidingumas. Bet kartais iš
eina taip. Kada skirtingų 
sriovių korespondentai, neturė
dami faktų atremti kokiam 
užmetimui arba nurodymui 
klaidingumo, griebiasi šmeiž
tų tą atsakyti ir atsiranda to
kių laikraščių, kurie tuos šmei
žtus talpina, bile tik jie var
tojami apgynimui jų politikos, 
tai tokie dalykai nei mūsų 
spaudai, nei lietuvių visuome
nei nėra naudingi.

Pažiūrėjus į šių metų žinias, 
tilpusias laikraščiuose, rodosi, 
kad nieko kito nebuvo veikta 
Toronte, apart partijinių rie
tenų. Ypač apie mūsų meną 
veik nieko nebuvo rašyta. Ro
dos, visos draugijos turi po 
vieną ar du korespondentus, 
bet tie korespondentai iš drau
gijų veikimo visai mažai para
šo. Jaunesnieji, tur būt, per
daug užsiėmę flirtu su mergi
nomis, o senesnieji—šeimynos 
reikalais. Visko, draugai, rei
kia, bet nereikia užmiršti at
likti ir savo pareigų.

Šiais metais K. L. Jaunimo 
Sąjunga perstatė kelius scenos 
veikalus, kaip antai: “Varg
šas Tadas,” 2-jų veiksmų ko
medija; “Vagis,” vieno veiks
mo drama. Antrą sykį persta
tė “Kurčias žentas,” vieno 
veiksmo komedija, ir šiaip į- 
vairių pamarginimų. Trečią 
sykį perstatė “Vergijos Griu
vėsiuose,” 4-rių veiksmų dra
mą. Apie šiuos perstatymus 
visai nebuvo rašyta. Ar tai ne- 
apsileidimas korespondentų ? 
A. L. D. L. D-ja perstatė “Ma- 
ratas,” vieno veiksmo dramą, 
vieną monologą ir dialogą. 
Sūnų Dukterų draugija suren
gė išvažiavimą į Hamiltoną, 
Ont. Buvo nuvažiavę apie 
šimtą žmonių. Torontiečiai 
Hamiltone perstatė “Vargšas 
Tadas” ir “Vagis/’ Šv. Jono 
draugija perstatė “Laimės 
Jieškotojai,” keturių veiksmų 
dramą. Ir šiaip visos draugi
jos buvo parengę po kelius šo
kių vakarus. Šių parengimų 
pelnas buvo sunaudotas įvai
riems reikalams. Jaunimo Są
junga vakarų pelną sunaudo
jo palaikymui skaityklos ir už- 
prenumeravimui laikraščių. A. 
L. D. L.D. taipgi sunaudojo 
švietimo reikalams. Sūnų ir 
Dukterų ir Šv. Jono draugijos, 
kaipo pašelpinės, dalį pelno 
sunaudojo švietimo reikalams, 
o dalį pašelpos reikalams.

Dėlto dar reikia apie įvai
rius parengimus parašyti ne 
tik korespondentams, bet ir iš 
publikos, dalyvavusios paren
gimuose. Kada būna pareikš
ta daugiau kritikos, tada ren
gėjai pasistengs tuos trūku
mus užpildyti. Nes teisinga 
ir švari kritika, tai progresas 
bei klaidų atitaisymas. Taip
gi dar turiu paminėti, kad iš 
Šv. Jono draugijos išdygo dvi 
naujos esybės—viena, tai Ro
mos katalikų parapija, o ant
ra, tai Toronto lietuvių katali
kų jaunimo kuopelė “švytu
rys.” Visos šios trys draugi
jos susidaro iš tų pačių žmo
nių arba, aiškiau pasakius, tai 
“vienas kūnas trijose asabose.”

A. L. D. L. D. buvo suruo
šus dvejas prakalbas— drg. 
Mizara kalbėjo du vakarus, o 
drg. Bimba—-vieną vakarą. 
Visose prakalbose žmonių at
silankė skaitlingai. Kalbėto
jai turėjo iš publikos didelį 
pritarimą. Labai būti] nau
dinga tokias prakalbas daž
niau parengti.

Raylas.

Vokietijos Dažų Trustas 
Susijungė su Fordo

Kompanija

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
"RAUDONASIS ARTOJAS" 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
.vairių svarbių žinių, negu pir- 
,'ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS“ 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS“ 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos darbininkais ir vals- 
tiejiais.
Užsisakyt metams Amerikoje 
ir šiaip užsienyje kainuoja 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUllONO- 
JO ARTOJO” redakcijai, pini
giniais laiškais šiuo adresu:

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

6043
M 

sel- 
ra-

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, J) patarnausiu kuogeriausia.

Brooklyn. N. Y.

“Raudonasis Artojas”
B. >SXS. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

SKAITYKIT “LAISVĘ”

Berlynas.— Vokietijos da
žų trustas susijungė su For
do ’Motor Kompanija Vokie
tijoj, nupirkdamas naujus 
Fordo kompanijos serus.

Brooklyn LABOR LYCEUW.
R? 5 RBI FI NK U IŠTAIGA.

Salės del Balių, Koncertų, Bjwf 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų k 
Puiku* steieius su naujaisiais įtaisu

Keturiom Bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS
-959 Willoughby Ar

T»l. S84S «i’W

PLATINKITE “LAISVĘ’,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptickos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

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

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

mų išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite: ‘
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintu 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Jugs išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphit

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Puslapis Penktas

Bell Phone, Poplar 7544

A. F. STANKUS
Kareiviai atsisako etc

■ 1

kas- 
Bile

4

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAl-LIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

Ketvirtad., Geguž. 30, 1929

w CLEVELAND. OHIO
Trečio Internacionalo Priešai

Jau buvo rašyta “Laisvėj,” 
kad Clevelande net du kartu 
buvo diskusijos trockizmo 
klausimu. Ir buvo pilnai, visa
pusiškai apkalbėta. Bet ke
liems Trockio garbintojams to 
neužteko. Mat, jie negalėjo 
nei Trockio išteisinti, iškelti 
augščiau visko, nei rezoliucijų 

v priimti prieš Trečią Interna- 
cionalą. Todėl 19 d. gegužės 
jie surengė dar trečiu kartu 
diskusijas. Ant plakatų pa
žymėta, kad rengia A. D. A. 
D. 1 kp. Susirinko tik 23 ypa- 
ypatos. Atidarė susirinkimą 
ir pasakė, kad iš abiejų pusių 
kalbės po 30 minutų ir po to 
po 15 minutų kas norės.

Pirmiausia išėjo Užkuraitis, 
peikė A. Bimbos knygą “Is
torija Klasių Kovos Ameri
koj,” bet npi'.žodžio nepasakė, 
kas ten negera; taipgi peikė 
knygutę “Trockizmas,” bet ir 

jtfš jos neskaitė, nenurodė, kur 
klaidos ir neteisybės, tik sakė,

Tardami pagarbos žodį, lie
kam ės.
L. ū. K. Atsakymo Komisija:

A. J. Gotautas,
P. A. Dedynas,

F. Skliutas.

Pametęs 33,000 Litų Nuodi? 
josi Actu

Alytaus II rajono mokyk
lų inspektorius Sirutis va
žiuodamas iš Nemunaičio 
pametė 33,000 litų valdiškų 
pinigų. Dabarx inspekcijos 
raštinė perduodama kitam 
inspektoriui Vaniliauskui. 
Perduodant Sirutis įpuolęs 
virtuvėn ir išgėręs acto. 
Nuovados viršininkui sutin
kant padėtas ligoninėn.

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

prietelius ir draugas.
KAINA

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

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Kuomet valdžia bandė pa
naudoti septinto pėstininkų 
pulko kareivius kaipo 
streiklaužius prieš ūkio 
streikuojančius darbinin
kus, kareiviai neklausė įsa
kymo ir pulkas tapo iš-

Graborius-Under taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas jnane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
ku©geriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

t<•

WORCESTER, MASS.

>

Paraše A. BIMBA
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“Laisvės” 
ū. Kliubo

O kol kas aš neisiu ir 
i»an neprirodysite, kad 

Int. eina su kapitalistais. 
Trockis padarė gero, gi- 
o ką blogo—peikiu” ir t.

Motina Nunuodijo
Jungtinių Valstijų kareiviai ir kanuolės Panamos 

Kanalo Zonoj; kareiviai ten. laikomi “taikos labui.”

<)

<

žemiau 
išrinko, kad 
red. atšauktų 

nesąžiniškus užmetimus
Ū. Kliubo ir mūsų gerb.

.u

<

Ten nei kokios platformos 
nebuvo skaitoma, nei disku- 
suojama ir gal būt, kad nei 
jie patys jos nematė ir nesu
pranta, o vienok kalba visų 
Clevelando lietuvių vardu. Tai 
jau perdaug. Kitas sakinys 
ve koks: “Kadangi Stalino 
grupė eina prie kapitalizmo” 

Ta visa rezoliucija nu-kad negera, neteisinga ir t. t. ir t. t.
Pradėjo kelti į padanges rašyta be faktų, be šenso ir, 

Trockį, pasakė, kad Trockis ant galo, pasirašo Clevelando 
nuo 1915 metų su Leninu bu- 
davojo Trečiąjį Internacionalą 
ir paruošė manifestą, po ku- 
riuom ir pasirašo tik Leninas 
ir Trockis. Skaitė iš Komuni
stų Manifesto, kur kalbama, 
kad reikalavimas tuomlaikinių 
pagerinimų ir nežiūrėjimas į 

^ateitį, yra pavojingas oportu
nizmas. Tai esą Stalino maši
na. Daugiau kaip per pusę 
valandos jis prikalbėjo daug 
nesąmonių ir klaidingų išvadų. 
Po to pirmininkas šaukė iš an
tros pusės, bet niekas neatsi
liepė. Darbiečio nei vieno ne
matyt. Aš irgi neatėjau tikslu 
diskusuot, bet tik kaip pasi
žiūrėti, tat ir sėdžiu ramiai, 
laukiu, kas bus toliau. Išeina 
Armonas ir vėl tęsia tą pap
rastą melodiją apie Stalino 
mašiną, pasakoja, kad nesirū
pina bedarbiais, kad industri
ja nepatenkina darbininkų ir 
daug visokių negerumų pripa
sakojo apie Sovietų Rusiją, o 
Trockį vis giria. [

' Po to jau gal būt ir užsibai- j 
gę tos diskusijos, kadangi duobę patys sau ir viso pasau- 
klausyti vis vienodas kalbas, i lio darbininkams. Daleiski- 
kaip poterius, tai ir tiems pa-Įme> jeigu jų kiausytų, su jais 
tiems Trockio garbintojams eįįų visos Amerikos ar kitos 
nusibosta, bet as, kaip tas, vii- §a]jes yadikališkas elementas, 
kas, nestaugęs neiškenčiau, vjsį rėktų,’kad Stalino mašina 
daviau progą diskusuot. Pa- valdo Rusiją ir t t > 0 kapita_ 
rodžiau, kaip jie skaito Ko- jįsbų galys apskelbtų karą So- 
munistų Manifestą n nesu-,vįeį(j Respublikai (prie ko jie 
pranta, kad jie yra tie Pav8" i jr rengiasi) ir sakytų : mes ko-1 
jingi oportunistai: reikalauja i
tuomlaikinių pagerinimų ir ne-' 
žiūri į ateitį. Pasakiau, kad1 
Užkuraitis meluoja, kad po 
'Trečiojo Internacionalo Mani
festu pasirašo ne vien Leni
nas ir Trockis, bet Rakovskis, 
Leninas, Zinovjevas, Trockis 
ir Platonas, o pačioj pabaigoj į 
vienas Leninas, kaipo autorius. į 
Po to Klivingtonas atsistojo iri 
klausia: “Kas dabar meluoja, i 
ar Užkuraitis ar Rugienius?” 
Visi tyli. -Užkuraitis atsisto
jęs pripažino, kad tie visi var
dai yra, kur Rugienius sakė, 
bet jis tik aplenkęs kitus. An
tra, tai dabar tie visi esą opo
zicijoj. Visi aiškiai matė Už
kuraičio melą, bet kaipgi savo 
draugą apskelbs melagium, tai 

5*negalima! Taip ir praėjo ty
lomis tas klausimas.

Po to vėl pradėjo vienas po 
kito kalbėti ir kas antras žo
dis, tai Rugienius. Buvo ir to
kių kalbėtojų, kurie gyrė tur
kų sultoną, kad biedną Troc
kį priėmė, o Sovietų valdžią 
pasmerkė.

Nors jie kalbėdami ir sakė, 
kad neina prieš III Int., o tik 
pįieš Stalino mašiną, bet Gei- 
ifienė suprato ir pasakė: “Jūs, 
draugai, neskaitote nei laik
raščių ir nežinote patys, ką 
kalbate. Jūs tiesiai einate prieš 
III Int. 
jūs 
III 
Ką 
riu,

lietuvių vardu.
Geibienė reikalavo, kad po 

rezoliucija pasirašytų ta drau
gija, kuri rengė diskusijas, t. 
y., A. D. A. D. 1 kp., kaip 
plakatuos garsino. prasidėjo 
ginčai. Bet jie nedėjo savo 
vardo, jie gėdisi ir bijosi pasi
rašyti po rezoliucija, kuri pa
rašyta prieš III Int., todėl pa
liko Clevelando lietuviu var
dą. Balsavimai už rezoliuci
ją išėjo taip: 12 balsų už, 5 
prieš ir 6 susilaikė. Bet pir
mininkas pareiškė, kad 13 už. 
Dabar kyla klausimas, ar tie 
12 apaštalų turi teisę vartoti 
varda visu Clevelando lietu
vių ?

Kur jie tą rezoliuciją dės,
nežinau, gal tik į “Aidą,” o'mokėjimą $1,569.76 per W. H. 
gal ir ten gėdysis dėti, o gal!Sawyer Lumber Co. 
dar perrašys, sušvelnys, bet j 
taisyti neturėtų teisės, kadan
gi priimta taip, kaip skaityta.

Tokių diskusijų kalbų klau
sant, tai pikta ir gaila, kaip 

’tie žmonės tamsūs, nesupran- 
7ita, ką jie daro;, jie nori iškasti

t LAISVOJI!
Į SAKYKLAI

trauktas.
Streikieriai skleidžia lape

lius tarp kareivių, raginda
mi juos parodyti solidaru
mo 'darbininkams. Lapeliai 
tapo išdalinti kareivinėse.

Militariniai viršininkai 
dabar stengiasi palaikyti vi
sus kareivius kareivinėse, 
kad sustabdyti “demorali
zacija” tarp jų.

Lapeliai taipgi dalinami 
tarp žandarmerijos.

Iš Kybartų gauta žinia, 
kad gegužes 10 d. Kybartų 
valsčiuj, Stanaičių kaime 
šeštakauskienč del skurdo 
nunuodijo aršeniku savo 3 
metų sūnų. Paskum ir pa
ti norėjo nusinuodyti, bet 
kitiems namiškiams pasise
kė jos gyvybę dar laiku iš
gelbėti.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Gerb. “Laisvės” Red.:—
Vienas iš “Laisvės” kores

pondentų aprašė labai nema
lonų šmeižtą, iš gruodžio 15 
d., 1928 m., Tamstų redaguo
jamam laikraštyj, apie Lietu
vių Ūkėsų Kliubą ir apie mi
nėto kliubo pirmininką.

Kovo L. ū. Kliubo kvartel- 
nas susirinkimas mus, 
pasirašiusius, 
gerb. “Laisvės 
šiuos 
ant L.
pirm. J. Dirvelio.

Pasirašęs ko."cspondentas 
“Kalakutas” rašo savo kores
pondencijoj iš viršminėtos da
tos, kad L. Ū. Kliubas buvo 
traukiamas teisman už neap-

čia pasirodo koresp. “Kala
kuto” kalakutiškas anglų kal
bos supratimas. L. ū. Kliubas 
su minima kompanija neturė
jo jokio' reikalo.

L. Ū. Kliubas savo namo 
statymui turėjo .kont.raktorių 
ir kontraktorius ,jeigu turėjo 
kokius reikalus, tai ne L. ū. 
Kliubo reikalas.

Toliaus “K.” sako, jogei pir
mininkas L. Ū. K. J. Dirvelis 
vyriausia kokia tai “galva.” 
Turime pasakyti, mes, L. ū. 
Kliubas, valdomės ant demo
kratiškų pamatų ir diktatorių 
VA /A 4* 1 T 1'1 VIAneturime.

Tiesiog “K.” šmeižia mūsų 
pirm. J. Dirvelį, rašydamas, 
kad p. Dirvelis “norėjo L. ū. 
K. namo, kad gavus sau dar
bą planus daryti.”

Čia “Kalakutas” begėdiškai 
meluoja. L. Ū. K. planus nau
jo namo darė p. John Belzeri- 
an ir p. Dirvelis niekad nerei
kalavo to darbo. Be to, įvar
dina p. Dirvelį, kaipo mūsų 
pirm., kuris “labai norėjo, kad 
p. A. Bimba būtų išdeportuo- 
tas.” P. J. Dirvelis nėra vei
kęs L. Ū. Kliubo varde bei sa
ve atstovaudamas p. A. Bim
bos deportavimo klausime bei 
pasirašęs po kokiomis rezoliu
cijomis. Worcesterio lietuviai 

te ir ką darote, nei patys ne
suprantate. Jūs žinote ar ne
žinote, bet faktiškai esate Tre
čio Internacionalo priešai. Ne
paisant, kaip jūs slepiatės nuo 
žmonių, kaip dangstotės, bet 
kiek galite, tai graužiate, kaip 
kirminai, medį. Aš tą jums 
sakiau diskusijose ir vėl sakau, 
ir kiekvienas sveiko proto žmo
gus tai mato., Smagu, kad 
jūs tik keli ten esate ir jūsų 
niekas nejunta, kaip kalbate 
ar ginklus pasiėmę Užkuraitis 
ir Armonas eitumėte griaut 
Stalino mašina, nieko nereiš
kia ir nereikš. Jūs sakote, kad 
mes, pasislėpę po slapyvar
džiais, jus šmeižiame, tai aš 
pasirašau pilną savo pavardę 
todėl, kad tiesą rašau. O jūs 
to negalite padaryti.

K. Rugienius.

įvejame prieš. Stalino mašiną.
Ką jūs, d raugučiai, tuomet 

įdarytumėte? Nieko kito, kaip 
įtik ginklus ant pečių ir traukti 
i su kapitalistų kariuomene su
griauti Stalino mašiną. Visa
da jos priešais buvę, ginti ne- 

? į galėtumėte ir nei kitam ne
įgalėtumėte pasakyti, kad da- 
įbar reikia ginti tą mašiną.
Kaip pasauliniame kare tam- 

isūneliai ėjo mušt kejzerį, o 
keizeris, kurį gaudė visų šalių 
kareiviai, ir šiandien gražiai 
gyvena.

Sugriovę Stalino mašiną, ne 
tik carą sugrąžintumėt Rusi
joj, bet ir inkvizicijos laikus. 
Tai kur jūs, draugučiai, eina-
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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.

Ke y stone
Bell____

TELEFONAI:
_ —_______ Main
________ -_ Oregon

9669
5136
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Pagalinus, Armonas ištraukė 
rezoliuciją ir skaito. Būtų 
gerai, kad /iš ją būčiau gavęs 
nusirašyt visą, bet tik spėjau 
porą sakinių, štai jie: “Mes, 
Clevelando lietuviai, išdisku- 
savę opozicijos platformą, ku
ri paremta Markso ir Engelso; 
pamatu, -ją pilnai užgiriAme.”! tarmes.

Kiek Yra Pasauly Kalbų?
Pasauly esama 560 kalbų: 

Europoj — 48. Afrikoj — 
118. Azijoj — 153. Austra
lijoj — 117. Amerikoj — 
124. Be to yra dar 2236

ką, kaipo progresyvi ir darbš
tų žmogų lietuvystės dirvoje.

Be to, turime pareikšti, jo
gei L. ū. K. nešmeižia ir ne- 
šmeiš L. S. D. salės. L. ū. 
K. yra pats prisidėjęs su suma 
apie $900 ir padovanojęs.

Ar kas nors yra skaitęs ar 
girdėjęs, kad L. Ū. K. šmeižtų 
kokias nors draugijas?,
kam maišyti “Tėvynės” lape
lius, kokius komunistų 
mininkavimus Lietuvių S. D. 
salėje.

Gerb. “Laisvės” red. turime 
pareikšti, jogei L. Ū. K., gy
vuojantis per 25 m., ir nei jo
kios organizacijos neužgavęs, 
bet daug darbo žmonių orga
nizacijų šelpęs.

Bet, rodos, “Laisvei” reikėtų 
apsižiūrėti apie savo “prana
šus” ir bereikalingai .pėduoti 
kokiam fanatizuotam peckoto- 
jui dergti organizaciją ir y pa
tą, ką nėra niekam 
gus.

Šiuomi prašome 
red. patalpinti šį L.
pareiškimą ir atšauktų kores
pondento melagystę.
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Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šią dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo koją kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų 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 karji&os saužu- 
dystę. Kiekvienas darbinifikas 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 atsiųa 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 jų 
Gegužinės Šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

46 Ten Eyck St
»

Brooklyn, N. Y.
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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!

YIrhn 12Y TallS centai skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI UU LidA Iduo amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

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

____________________  ORDER BLANK ___ ______ _____ ____
' Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No. St. or Ave.

Miestas ._ State.
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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 nepriguliningas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirb.imų karus' per trumpa laiką ir už maža kainą. Spe
cialūs klases moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A f*onhi luAllVl. jęuo g y ryto jį.į g v> p0 g va]—75c VLlllŲ
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 suruni vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPeRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

i Panedellais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkaia

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
ga?o vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
tąip 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



•' Puslapis Šešti ’
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VIETOS ŽINIOS
Negalėsią Žmonės Paslėpt 
Savo Sekretnų Jausmų
Išrasta Mašina, Kuri Galinti 
Viską Pasakyt

Žmonės, nelabai ilgai lau
kus, negalėsią užslėpt savo 
jausmus nuo kaimynų. O da
bar, kaip žinoma, žmogus ga
li velnią manyti, bet angeliš
kai kalbėti.

Columbijos Universitete iš
rasta tokia mašina, kad gali
ma esą pasakyt, ką žmogus 
jaučia. Ji vadinasi Psycho- 
galvanišku Refleksu. Ją ope
ruoja profesorius R. C. Davis, 
kuris užtikrina, kad ta maši
na su jos sekretais nėra ski
riama pardavimui. Tai yra 
painus elektrinis įtaisymas, už
imantis porą kambarių. Tre
čiame, tamsiame kambaryje 
yra nedidelis sūraus vandens 
stiklas. Tyrinėjamas žmogus 
įkiša du pirštu į tą vandenį. 
Tuo būdu pasidaro susijungi
mas elektros sriovės, kuri pas
kui eina per kūną. Sriovė yra 
nedidelė ir negali žmogui už
kenkti. Kada tam žmogui pa
stato koki nesmagų klausimą, 
tai kitame ‘kambaryje esanti 
rodyklė tuojau suvirpa ir pa
kyla tiek bei tiek laipsnių, 
žiūrint, kaip giliai atsiliepė 
pastatytasai klausimas į tyri
nėjamąjį, žmogų. Nors žmo
gus ir nejaustų jokio susijudi
nimo, tačiaus rodyklė parodo, 
kaip klausimas atsiliepė į jį. 
Mat, kartais žmogus turi ir 
nesužinių jausmų. Jeigu žmo
gui duoda pauostyt kokio kve
palo, tai rodyklė tuojaus irgi 
užregistruoja, kokį įspūdį į 
nervus padarė tas kvapsnys. 
Bet labiausiai į žmogų atsilie
pia tai girdimas balsas ir švie
sos permainymas. Nuo to ro
dyklė augščiausiai pašoka.

Šitaip jau buvo Columbijos 
Universitete ištirta 30 studen
tų ir studenčių. Nežiūrint, 
kaip tūli iš jų buvo šalto bū
do ir stiprių nervų, bet nei vie
nas nepajėgė užslėpt savo su
sijudinimų, kuomet buvo tyri
nėjimai su pagelba minėtos 
mašinos.

Sakoma, kad tą išradimą iš
tobulinus, galima būsią kad 
ir per sieną sužinot, ką tavo 
kaimynas jaučia kitame kam
baryje.

Mėlynsiūlis Pašovė ' 
Nekaltą Žmogų

Policmanas peršovė abidvi 
kojas tūlam Ed. Nightui, 21 
metų amžiaus. Nightas sėdė
jo taxi-cabo priekyje greta sa
vo draugo Irv. Wadlerio. Wad- 
leris kėravojo automobilį. Pa
matęs, kad jis persmarkiai va
žiuoja, ties Myrtle ir Hudson 
Avės., Brooklyne, policmanas 
įšoko į kito žmogaus automo
bilį, ėmė vytis ir šaudyti į mi
nėtą taxi-cabą.

Pasirodė, kad taxi-cabo šo
feris buvo telefonų kompani
jos darbininkas-taisytojas, o ne 
koks kriminalistas. Bet jis 
areštuotas už persmarkų va
žiavimą ir už v e ž i o j i mąsi 
žmogaus taxi--cabo prieky
je, kas yra uždrausta vie
tiniais įstatymais.

Ne Jis Kaltas, 
Bet Kiaulė

Taxi šoferis St. Dunstan pa
siėmė automobilin pavežioti 
mylimą kiaulaitę savo draugo 
Leono Weil’o, bučerio. Išva
žiavo į madingąją Riverside 
gatvę. Tuojaus apspito minia, 
kuri juokėsi ir šiaip visokius 
šposus krėtė, bežiūrėdama į 
kiaulaitę. Tiek žionsotojų 
prisirinko, kad sustabdė visą 
automobiliu judėjimą toj vie
toj. Pasitaikęs policmanas 
areštavo šoferį su tąja kiauliš
ka io “drauge.” šoferis tapo 
pabaustas vienu doleriu, nors 
jis teisme ir aiškinosi, kad, 
girdi, pe aš kaltas, bet kiau
laitė, kad susispietę žmonės 
pžtvenkė gatvę.

i Demokratai Valdininkai ir
■ Fašistai Plėšė Banko Pinigus
i Tolesniame tyrinėjime nti- 
bankrūtuoto City Trust Ban
ko dalykų, paaiškėjo, kad 
Tammany Hali politikierius 

j Fr. H. Wardens, buvęs vals
tijos bankų .superintendentas, 
darė klastas su City Trust Ban
ko prezidentu F. M. Ferrari, 
ir per tas klastas jiedu iš ban
ko išsuko $3,000,000. Iš pa
čių banko knygų susekama tie 
šmugeliai, nors jie tenai ir bu
vo bandoma paslėpti, supai
nioti, kitais vardais pridengti. 
Kaipo dalis tų šmugelių, teko 
$39,000 ir vietiniam italų fa
šistų laikraščiui “II Progres- 
so.”

Kas Bus 2 d. Birželio
Ar žinote, kas bus 2 d. bir

želio? Nagi, didelis išvažiavi
mas į Forest Parką, kurį ren
gia A. L. D. L. D. II Apskri
tys bendrai su A. L. D. L. D. 
185 kuopa. Pradžia 2 vai. 
po pietų, stalas No. 1.

šiame išvažiavime dainuos 
Aido Choras, kalbės draugas 
R. Mizara. Todėl visi ir vi
sos dalyvaukite ir linksmai 
laika praleiskite ant tyro oro.

V. P.

Teisėju Paskirtas 
Streikierių Ėdžia

Miesto majoras Walkeris 
vėl paskyrė magistrato teismo 
teisėju advokatą Hyman Bu- 
shelį. Bushelis ir pirmiau bu
vo magistratu. Bet, kilus val
gyklų darbininkų streikui, jis 
parsisamdė už advokatą Val
gyklų Savininkų Sąjungai, ap
leisdamas teisėjo vietą. Advo
kataudamas valgyklų savinin
kams, jis teismuose reikalavo 
kuo didžiausios bausmės areš
tuotiems streiko pikietinin- 
kams.

O dar esama tokių varnų, 
kurie šneka, būk majoras 
Walkeris esąs “darbininkam 
prielankus.”

Petro Dinančio Giliukis
Petras Dinantis, 1,910 Ave

nue V, Brooklyne laimingas, 
ikad taip lengvai išsisuko nuo 
| bausmės sulig aštriu Jones 
blaivybės !įsta.tymu. Pinantį 
areštavo už degtinės dirbimą 
ir pardavinėjimą. Už tai jam 
galėjo būt skirta iki penkių 
metu kalėjimo ir $10,000 pa
baudos.

Stojus teisman, Dinantis pa
siskundė teisėjui RK A.- In- 
chui, kad, esą, neateina mano 
advokatas; o paskui sako, aš 
prisipažįstu įkaltas ir prašau 
susimylėiimo. Teisėias pasky
rė jam 30 dienu kalėjimo, bet 
tuojaus suspendavo ir tą leng
va bausmę.

Nudžiugo ir kiti būtlegeriai, 
kurių bylos eis per to teisėjo 
rankas.

65 Lubų Namas
Chanin Konstrukcijos Kom

panija nupirko visą bloką že
mės su senais namais ties Cen
tral Parku ir '62nd St., New 
Yorke, užmokėdama $12,000,- 
000. Statys 65 lubų namą ofi

sams; bet jame bus įrengta ir 
didelis teatras. Viskas sykiu 
lėšuosią $50,000,000.

Cliffsaidiečiai, Neužmirškite!
Subatoj bus tas didis vaka

ras, kuomet įvyks Jaunuolių 
Šviesos vakarėlis, surengtas L. 
D. S. A. 68 kuopos, Cliffside, 
N. J. Vieta: Mažeikos sve
tainė.

Programa susideda iš teat- 
rėlio, dainų ir šokių, kuriuos 
išpildys Jaunuolių šviesos mo
kyklėlės mokiniai ir mokinės. 
Tąigi, neužmirškite, draugai, 
paremkite jaunuolius ir pra
leiskite tą vakarą linksmai su 
jaunuoliais. Kom.

Policijos Stotyse Uždrausta 
Rūkyt

Pavadindamas rūkymą “pra
gaištingu papročiu,” policijos 
komisionierius Whalenas už
draudė policmanams ir pašali
niams žmonėms policijos nuo
vadose, arba net ir policijos 
stočių koridoriuose rūkyti.

Plėšikai Užpuolė 
J. Lenkti U*

Pirmadienio vakare, 27 d. 
gegužės, plėšikai užpuolė J. 
Lenkčio aptieką, kuri randasi 
kampas Chestnut St. ir Pitkin 
Ave., East New Yorke. Pir
miausiai plėšikai įėję papra
šė, kad Lenktis iškeistų jiems 
dolerį smulkiais. Kuomet jis 
pradėjo keisti dolerį, tuojaus 
atkišo revolverį, nuvarė užpa
kalin aptiekos, burną užkim
šo nosine, pririšo ir pradėjo 
jieškoti pinigų. Rado virš 40 
dolerių. Pradėjo reikalauti 
daugiau-. Tuomet Lenktis pa
sakė, kad nežinojo, jog jie at
eis ir daugiau pinigų neparū
pino. Už tokį, pasakymą dro
žė revolverio rankena į anta
kį ir gerokai sumušė.

Tą patį vakarą toje apielin- 
kėje keturius užpuolimus pa
darė.

J. Z.
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KELLY-DOBILAITIS
■ nutrenkė FREEMANĄ 
PER NAKAUTĄ

Kelly-Dobilaitis t r e č i ame 
raunde nukovė Billy Freema- 
ną, iki šiol buvusį New Yor- 
ko valstijos nacionalės gvar
dijos sunkiasvorį čampioną, 
nukirsdamas jį “nakautu.” 
Jųdviejų kovai buvo skirta net 
iki 10 raundų.

Dobilaitis svėrė 178 svarus, 
o jo oponentas 182 svarus ir 
pusę. Kelly-Dobilaitis gavo 
generolo Haskellio čampiona- 
to diržą. Jo smarkus pasižy
mėjimas sudaro didelį žingsnį 
augštyn kumštynių sporte.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balko ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiutė

Vadovė 
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis)

RUSSIAN ART RESTAURANT
Restoranas Bus Atdaras per Visą Vasarą 

181-189 SECOND AVENUE, NEW YORK CITY 
Southwest comer 12th St., Jewish Art Theatre Building 

PHONE, STUYVESANT 0177

RUSIŠKI VALGIAI RUSIŠKA ATMOSFERA
Rusiška Balalaikų Džiazo Orkestrą 

1 Rusiški Pasilinksminimai Kas Vakaras
SMAGŪS ŠOKIAI STALTIESĖS VELTUI

UŽKANDŽIAI—PIETŪS—VAKARIENĖS ,
Specialiai Prirengta Bankietams ir Partems

Atdaras nuo 12 vai. dienomis iki 3 vai. ryto

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

RIDGEWOOD A. L. D. I,. D, 55 kp. 
susirinkimas bus pūtnyčioj, 31 d. ge
gužes, Degulio svetainėj, 147 Thames 
St., 8 vai. vakare. Visi nariai atei
kit, yra svarbhj reikalų.

Organizatorius,
(127-128)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras rengia gražų pikni
ką nedalioj, 2 birželio, Laurel 
Springs, N. J. Lis ar snigs, bet 
piknikas vistiek įvyks, todėl visi, se
ni ir jauni, važiuokite Į gražiausią 
vietą Laurel Springs. Bus šauni 
programa, nes Lyros Choras senai 
prie to rengiasi. Puiki svetainė šo
kiams. Bus skanių valgių ir gėri
mų, taipgi įvairių žaislų. Didelė or
kestrą grieš lietuviškus ir angliškus 
šokius. Kelrodis: Camdene reikia 
imti Clementon gatvekaris iki Laurel 
Road. Iš I’bila. galimą važiuoti Ber
lin busu, galima gauti ant Broad ir 
Filbert St., ir pavažiavus apie 40 
m i rūtų kaip pervažiuoja gelžkelio 
trakos, reikia tuojau išlipti ir paeiti 
iki tiltui, tad rasit pikniką.

Kviečia Lyros Choras.
(127-128)

PHILADELPHIA, PA.
A. K. P. Liet. Frakcijos susirinki

mas bus pėtnyčioj, 31. gegužės, po 
No. 1214 Spring Garden St., 8 vai. 
vakare. Visi draugai ateikit, yra 
svarbių reikalų.

Sekretorius.

BAYONNE, N. J.
Pirmas Metinis Piknikai

Rengia L. A. U. Kliubas, Rusų 
pašelpinė draugija ir Ukrainą muzi- 
kalė draugija iš Bayonnė, N. J., ne
dėliojo, 2 d. birželio (June), 1929, 
ant Willick’s farmos, Linden, N. J. 
Pradžia 11-tą vai. ryte. Įžanga 50c 
ypatai.—Kelrodis: Atvažiavę į Eli
zabeth, N. J., stotį, eikit Broad St. 
iki East Jersey St. kampo ir paimki
te Edgar Road Bušą NN 70, 7.1 ar 
72 arba Public Service busą su už
rašu Berland Park ir važiuokite iki 
galo. Iš ten po kairei pusei iki pik
niko vietos. Kurie iš Bayonne nuo 
West 8th St. paims traukinį kaip 
12:33 arba 1:33 (Day Light Saving 
Time), ten lauks Public Service bu- 
sas palei pačią stotį, kuris nuveš iki 
pačiam piknikui. Taipgi minėti bu- 
sai ir iš pikniko važiuojant namo nu
veš 4ki Elizabetho stoties. Automo
biliais atvažiavę, ant Broad St. prie 
Court House reikia suktis po dešinei 
i Rahway Ave. i)’ važiuoti augštyn 
iki Linden Hills real estate apgarsi
nimų ir suktis siauru keliu iki pik
niko vietos.

Rengėjai.
(127-128)

HARRISON, N. J.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos 136-ta kuopa 
rengia didelį išvažiavimą Kulakaus
ko sodne, Nutley, N. J., nedėliojo, 
birželio (June) 2 d., 1929 m.; pra
džia 12-tą valandą dieną ir tęsis iki 
vėlumai.—Gerbiamieji vietos ir apic- 
linkių lietuviai! Išvažiavimas įvyks 
gražiausioje vietoje: tarp žaliuojan
čių pievų ir medžių, žydinčių gėlių ir 
tekančio upelio. Gamtos suteiktoj 
scenerijoj. Sietyno Choras iš New- 
arko linksmins ir žavės visus malo
ningomis dainelėmis. Virvės trau
kimas Kearney’s milžinų su Newarko 
smarkuoliais. Prakalbos. Muzika 
susidedanti iš Augštosios Mokyklos 
(High School) mokinių del šokių. 
Bus kitokių pamarginimų ir žaislų. 
Skanių užkandžių ir gėrimų..—Atsi
lankydami i ši parengimą, savo cen
tais paremsit Lietuvos baduolius, nes 
uždarbis bus paaukotas tam tikslui 
ir gerai pasilinksminsite.

Kviečia' Rengėjai.
(126-127)

PAJIEŠKOJIMAI

PARSIDUODA Restoranas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Pardavi

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

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

MONTELLO, MASS.
PARSIDUODA 3 šeimynų namas, 
po 4 kambarius, garadžius del 4 

mašinų, vieta lietuviais apgyventa, 
netoli I/. T. Namo, puikioj vietoj. 
Kaina žema. Pardavimo priežastis 
—turiu išvažiuoti į kitą miestą, nes 
mano vyras yra prasišalinęs, tat 
vienai sunku namą apžiūrėti.—O. 
Švilpienė, 27 Porter Ave., Montello, 
Mass. (126-128)

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 farina, 225 akrai že

mės, 50 akrų girios, 100 akrų dir
bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žeme labai gera. 20 karvių i 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 
vištų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir 
visos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės, 2 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie di-

I delio ežero ir State kelio. Viskas 
j parsiduoda už $15,000. Pardavimo 
priežastis—nesutikimas su .partneriu. 1 
Alex Zvirzdin, P. O. Box 145, 
Schuyler Lake, N’. Y. (126-127)

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

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

PRANEŠIMAS VIETOS 
LIETUVIAMS

Turiu pranešti vietos draugams ir 
pažįstamiems, kurie lankydavotės į 
barzdaskutyklą po No. 292 Metropo
litan Avė.,* kad aš persikėliau kitur, 
būtent po No. 651 Driggs Ave., vie
nas blokas nuo Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Meldžiu įsitėmyti naują vie
ta ii’ atsilankyti.—A. Y<mch (Yen- 
chauskas). (127-132)
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
, - ’■— iri— ■ i

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavoine .$15.00, o dabar 
PADAROME TIK Už $5.50 

Kam eiti kitur, kad gražų speci- 
ališką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kalną.
Mes specialistai ant: 

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

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

tai nėra reikalo būti.
Lšsikirpkitc šj antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN
578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

KAS TURIT tinkamą farmą praleis
ti vakacijas, kur būt galima mau
dytis, malonėkit pranešti.—Ig Da
nelius, 437 W. 33rd St., New York, 
N. Y. (127-129)
PAJIEŠKAU Prano Yasmonto, gyve

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

(125-127)

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

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

MANO YPATISKA ATY- m-f (\ 
DA IR PATARNAVIMAS Jh I 11 I II I 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

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

PASIRA-NDAVOJA didelis ir puikus 
frontinis kambarys. Yra visi pa

rankamai. Matyt galima nuo 6 vai. 
vakare.—B. Solob, 345 Grand St., 1 
lubos, Brooklyn, N. Y. (126-128) 
PASIRANDAVOJA 4 didelFk^ū- 

riai. Yra pečius, maudynė, elek
tra. Randa žema. Kreipkitės 281 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. 124-29

SALES—PARDAVIMAI
PASIRANDAVOJA 5 ir 6 kamba

riai, yra steam heat, naujai ištai
syti, gražioj vietoj. Randa nebran
gi. Kreipkitės į “Laisves” ofisą. 
__________ (127-129) 
PARSIDUODA pirmos klesos Coffee

Pot ir restoranas, viskas puikiai 
įtaisyta, geroj vietoj, galima daryti 
gerą pragyvenimą. Randa žema, ly- 
sas ant ilgų metų. Kreipkitės po 
No. 72 Manhattan Avė., arti Leonard 
St., Brooklyn, N. Y. (126-129) 
PARSIDUODA kendžių Storas. Da

roma geras biznis ir .gera proga 
pirkti. Pardavimo priežastis—liga. 
Kreipkitės po No. 101 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y; 125-127

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

r-—..  ......................Į— - ■ - .    ■ ,

Telephone, Stagg 44W

A. RADZEVIČIUS

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

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

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

. Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Graborius - Undertaker
l^AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue _
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y. į ,

J. LEVANDAUSKAS >
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

- - - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - —J
MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

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

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

J IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

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

1 Apynių
Aviečių uogų

„ Anižių sėkhikių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrlų 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj _ , . _____
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimų.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Ramunėlių 
Seneso plokščiukių . 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šal mėčių
apie kokią lietuviškų

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNER1OS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 216*. lilt.

Į




