
Sovietų Sąjungoj

v.

Sodininkyste BSSR.
Sulyg penkių metų ūkio 

planu žemės plotas, užso
dintas sodais, BSSR turi pa
didėti 100 nuoš. Dabarti
nėj BSSR teritorijoj, stojus 
Sovietų valdžiai, tebuvo tik
tai 22 tūkst. ha sodų. Dabar 
jau yra 27 tūkstj ha, o penk
mečio pabaigoj turės būti 
54 tūkst. ha. Klimato sąly
gos leidžia augt BSSR. ge
ros rūšies vaisiams. Vaisių 
rūšių BSSR priskaitoma net 
250. Leningradan 35 nuoš. 
visų obuolių įvežama iš Bal
tarusijos. Dabar So. Balta
rusijos1 valdžia siųs į rajo
nus sodininkystės specialis- 
tus-instruktorius, kurie pa
dės sutvarkyt šią pelningą 
žemės ūkio šaka, v

Įvykdymui penkių metų 
ūkio plano sodininkystės

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedčldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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srity reikalinga išauginti; 
1,200,000 skiepų, todėl sodų' 
daigynų (pitomnikų) žemės; 
plotas bus padidintas lig 
430 ha.

Iki penkmečio pabaigos 
BSSR bus pastatyta 17.

99 Amerikonai Vyksta į Į MacDonaldo Valdžia Taiko 
Sovietu Sąjungą ; «ninta s.ij)afbda,iais

--------  LONDONAS. — “Daily 
BERLYNAS.— Devynias- Herald,” Darbo Partijos or- 

stambįų ir apie 100 smulkių dešimts devyni Amerikos ganas, pirmadienį pranešė, 
įmonių, kuriose^ galima bus biznieriai, advokatai, inži- kad Darbo Ministerija įsiki- 

laikraštininkai, ne- šo
kurie jų su savo pačiomis ir pramonėj kilusį nesusiprati- 

pirmadienio mą tarp darbdavių ir dar- 
vakarą išvyko į Varšavą, iš bininkų. Darbdaviai grąsi- 

Pavolgm krašto Darbinin- kur jie keliaus į Sovietų Są-Ina paskelbti 500,000 darbi- 
Ten išbus apie ketu- ninku lokautą, jeigu jie ne

sutiks priimti algų nukapo- 
jimą ant 12 nuošimčių, 

mą, reikalų vilkinimą (volo- juos padėtį. Keliaus spe- MacDonaldo valdžia deda 
kita) ir šiurkštų apsiėjimą' cialiu traukiniu, susidedam I pastangas sutaikyti darb- 
su interesantais nuimta nuo čiu iš šešių vagonų. Į davius su darbininkais. Val- 
darbo daugiau 100 žmonių. Traukiny įtaisyta radio' džios atstovai tariasi su 
Naujas Avalinės Fabrikas aparatas, kuriuo jie galės' darbdavių ir darbininkų at- 

Steigiama naujas avalinės i gauti žinias tiesiog iš New stovais.

perdirbt 1,200,000 pūdų vai-; njerįai 
šių.
Valo Sovietų Įstaigas ir 

Organizacijas šeimynomis,

kų-Valstiečių inspekcija ty-' junPa
re, kokie žmonės sėdi šio; . U Važinės no
krašto įstaigose ir organiza- / . ’ . . ?.
cijosę. Už biurokratišku-; Sovietų Sąjungą ir studi-

į Manchester tekstilės

fabrikas Dniepropetrovske. | Yorko.
Fabrike bus naujausios ma-' 
šinios. Darbas eis konvejerio 

 

sistema. Bus gaminama|UV7— virš 3 tūkst. poru avalinės >ndustrimus centrus.

per parą. Tarp delegacijos narių i Dvidešimts keturi asmenys
i ta yra Albert Ottinger iš New‘žuvo nuo potviniu Rumuni-

Yorko; Frank L. Fay is joj, smarkiai pakilus van- 
Voronežo apygardoj, Anos ; Greenville, Pa.; D. E. Felt! deniui Bistritza, Moldavą ir 

Bacau, Ro- 
vice prezidentas Chase Na-[man ir Pietra miesteliai ta- 
tional Banko, New Yorke;, po apsemti; keletas tiltų su- 
Richard B. Scandrett, vice■ naikinta. Daug gyventojų 

‘prezidentas American Gasi nukentėjo nuo potvinio.
and Electric Kompanijos;! -----------------

tesnę kovą, padėdama ° tam J- J. Blackmore inžinieriusį TekstllieČlŲ KoHlfereUCi- 
tikroms komisijoms buožių Įis New Yorko; Oswald Gar-; T
ir spekuliantų 
duoną parduot 1
kainomis miestų darbinin-. Dr" H.'Parker’Wil- ;
kams ir kaimo biednuome- - - - - -

Jie aplankys svarbiausius 
europines Sovietų Sąjungos i

24 žuvo Nuo Potvinio

Bucharest, Rumunija.—

rajone daugelyj vietų at- Chicagos; James Gannon, Sereth upėse, 
rasta pas buožes po 200-500i 
pūdų žemėje paslėptos, duo-| 
nos, kurią buožės pūdo, ne
norėdami jos vežt į rinką.

Kaimo biednuomenė pri 
valo vest su buožėmis griež

slepiamą rison Villard, liberalų laik-' ja Pietinėse Valstijose 
tvirtomis raščio “The Nation” redak-: _____

1 <1 • • , .........

nei.

: Anglija Prašo Soviety 
[ Tartis del Atsteigimo 

,| Diplomatiniy Ryšių
LONDONAS.— Pirmadie-i

i nį atstovų bute užsienių 
j reikalų ministeris Arthur 
į Henderson pranešė, kad 
' Sovietų Sąjunga nesikreipė 
[prie Anglijos valdžios del 
! užmezgimo diplomatinių 
santikių, bet Anglijos val
džia pasiuntė Sovietų val- 

i džiai užkvietimą per Nor- 
Ivegijos valdžią prisiųsti 
savo atstovą į Londoną pa- j 
sitarimui del atsteigimo di- i 
plomatinių ryšių.

Leis Pagamini 1,500,000 
Galionų Degtines

WASHINGTON.—Iždo mi
nisterija žada greitai leisti 
degtines gamintojams pa
gaminti apie 1,500,000 ga- 

■ lionų degtinės medikališ- 
kiems reikalams, nes. sako- z 4

|ma, medikališka degtine iš- 
sibaigus. Po to bus leidžia
ma kiekvienais metais paga
minti tam tikrą daugį deg
tinės tam tikslui.

{Išbandyta Didelis Vokiečių 
į Vandeninis Orlaivis

11 1 " 1 ! ■

Friedrichshafen, Vokieti- 
i ja.— Pirmadienį buvo ban- 
idomas naujas milžiniškas 
! vokiečių orvandeninis orlai- 
| vis DX. Skraidyta virš 
’ Constance ežero.

Dvidešimts penki asmenys 
įbuvo orlaivy. Viso svoris 
(susidarė 81,760 svaru. Pa- 
[leista darban aštuoni moto- 
Irai. Nepaisant sunkumo ir 
! to fakto, kad tik du trečda- 
lliai motorų buvo paleista 
darban, orlaivis pakilo nuo 
vandens į 28 sekundas, 
dviem sekundom greičiau, 
negu pereitą penktadienį,

i kuomet visa dvylika motorų 
įbuvo paleista darban.

Iškilus virš ežero apie 1,- 
[970 pėdų, orlaivis lėkė 131 
I mylią į valandą.
I L ■

Farmų Taryba 
Suorganizuota

CHINy MIL1TARISTAI NORI IŠPROVO
KUOTI KARA PRIEŠ SOVIETUS

Pirmadienį Chiang Kai-Sheka s Aplaikė Sovietų Notą; Dar
bininkų Demons (racija Maskvoj

GASTONIA, N. C.—Na- 
i cionalė Tekstilės Darbinin- 
Ikų Unija šaukia didelę tek- 
stiliečių konferenciją pieti
nėse valstijose. Konferen
cija prasidės liepos 28 d., 
Bessemer City, netoli nuo 
čia, diena prieš Gastonijos 
streiko vadų teismą. Bus 
atstovai iš svarbiųjų dirb- 

_ _____ " tuviu šioj srity ir iš South
daugiausia i mer’l<a g_alėtij genau vesti Caroljna h. Tennessee vals- 

riijų. - „ - : • ■ .
Konferencija išdirbs pla- 

į nūs organizavimui neorga
nizuotų tekstilės darbinin
kų pietuose. Taipgi mobi
lizuos darbininkus gynimui 
23 Gastonijos streikierių.

Veikimo sąlygos geros. 
Organizavimo darbas smar
kiau pradėta varyti. Unija 
dabar turi ryšius su 90 
dirbtuvių.

lis, redaktorius komercinio Į 
laikraščio “Journal of Com-' 
merce of New York.”

Bulius Nugalėjo Liūtą !, Ma“’ kad jų apsilan- 
J c ‘kymas -Sovietų Sąjungoj

--------  turės didelės svarbos. Jie.
EL PASO, Tex— Juarez | Wnžę veikiausia darys 

miestely, Meksikoj, buvo> spaudimą, kad Jungtinių 
surengta kova tarp buliaus j Valstijų valdžia pripažintų 
ir liūto. Keletas tūkstam-Į Sovietų Sąjungą, idant A- 
čių asmenų, < _ , 1 u .
amerikonų, susirinko pasi- Prekybą su Rusija.
žiūrėti. Susirinkusieji, dau-Į 
giausia buržujai, dėjo dide- Armijos Lakūnas Lėks 
les laižybas. Daugiausia' Alaską .
dėta pinigų už liūtą.

Į areną tapo atgabentas 
liūtas cirkaus vežime. Liū
tui kriokiant, bulius pajuto, 
kad jam reikės susikirsti, 
todėl jis pasitraukė į kam
pą ir laukė užpuoliko. Kuo
met klėtka tapo atidaryta, 
liūtas visu smarkumu šoko 
ant buliaus; užšoko ant jo 
nugaros ir pradėjo jį dras
kyti. Pagalios bulius nu
trenkė liūtą ant žemės, 
mindė ir ragais badė jį 
per penkias minutas. Pa
sprukęs liūtas iš po ragų 
nubėgo ir įšoko į klėtką.

Washington.— Kapitonas 
Ross G. Hoyt, armijos lakū
nas, už kelių dienų lėks or
laiviu į Nome, Alaską, ir at
gal, kad išbandyti 8,460 
mylių kelionę ir patirti, 
kaip greitai orlaiviu galima 
pasiekti Alaską. Lėkimo 
tikslas yra išbandyti orlai
vį ir patirti, kaip greitai 
galima būtų sukoncentruoti 
orlaivių spėkas prie Alas- 
kos ištikus karui.

Visokie orlaivių lekioji- 
mai Amerikoj surišta su be- 
sirengimu prie karo.

JAVŲ DERLIUS GERAS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJ

MASKVA.— šiais metais 
Sovietų Sąjungoj numato
ma labai geras javų derlius. 
Oras geras svarbiuose javų 
auginimo centruose.

15 Sužeista Philadelphijoj ' i_____
Philadelphia.— Pirmadie-1

■Washington.— Farmų ta
ryba tapo galutinai suorga
nizuota. Pirmadienį prezi
dentas Hooveris dalyvavo 
tarybos susirinkime ir išdė
stė tarybos užduotis.

Taryba sudaryta neva 
gelbėjimui farmerių. Bet 
ji tikrenybėj dirbs speku
liantų ir turtingų farmerių 
naudai.

NANKINGAS, Chinija.— įgai ii’ demonstracijos prieš 
(Sovietų nota Chinijai del Chinijos militaristus. Darbi- 
: užgriebimo Sovietų kontro- ninku organizacijos rezo- 
liuojamo Chinijos Rytinio liucijose reikalauja nubaus- • 

'Gelžkelio tapo įteikta Chini- ti Mandžurijos militaristus 
Įjos prezidentui Chiang Kai- už ataką ant Sovietų Są- 
shekui pirmadienį. Jis in- jungos, 

istruktavo C. T. Wang, už- Suvirš 10,000 darbininkų 
'sienio reikalų njinisterį, tuo-'susirinko į Liaudies Poilsio 
jaus sugrįžti is Isingtao ir ir Kultūros Parką. Apart 
paimti svarstyti Sovietų no- kitų kalbėtojų buvo ir Rau
tą. Sakoma, Nankingo vai- donosios Armijos kalbėto- 
džios nusistatymas bus pa- jai. “Mes buvome kantrūs, 
reikštas bėgy kelių dienų. bet dabar jie turi suprasti, 

I Pusiau oficialis praneši-; kad mūsų kantrybe išsils
imas sako, kad 100,000 Chi- mė,” pareiškė vienas rau- 
Snijos kareivių jau sukon- donarmietis. Minia griaus- 
: centruota prieš Sovietus ; mingu delnų plojimu prita- 
prie Sibiro rubežiaus, prie rė jam.
gelžkelio stoties, Manchuli. Vakare įvyko darbininkų 
Tas parodo, kad Chinijos ir jaunųjų komunistų de- 

, reakcionieriai nieko nepai- Įmonstracijos. Buvo nesa
kydami nori išprovokuoti mos iškabos su užrašais: 
Ikarą prieš Sovietų Sąjungą. Į “Šalin Chinijos militaris-

Chinijos žinių agentūra i tus,” “Mes norime taikos, 
i praneša, kad ir Sovietai tu- bet ginsime savo teises.” 
! ri sukoncentravę savo spė- Tarp maršuotojų buvo ne
įkąs prie rubežiaus, kad at-;mažai kareivių, taipgi buvo 
mušti puolimą Chinijos ar- chinų studentų iš Sun Yat 
mijos, kurioj yra daug bal- i Sen Universiteto. Studentai 

i tagvardiečių rusų ir kurie dėvėjo raudonos armijos 
i tik laukia progos pereiti i uniformas.

nį čia gaisras sunaikino 
Terminal Warehouse Kom
panijos prieplaukos namą, 
prie Delaware Ave. ir Green 
St., ir apgadino du kitus 
prieplaukos namus. Nuosto
lių padaryta už $500,000. 
Penkiolika asmenų sužeista 
laike gaisro.

Nukrito Orlaivis Klaipėdos 
Krašte

Iš Klaipėdos pranešama, 
kad birželio 26 d. nuo Šilu
tės į Pagėgius, Geidelių kai
mo laukuose nukrito skri
dęs iš Kauno į Klaipėdą 2- 
ros oro eskadrilės orlaivis.

Lakūnas kap. Kuncaitis li
ko visai sveikas, o žvalgas 
vyr. Įeit. Vimeris kiek susi
trenkė ir nugabentas į Šilu
tės apskr. ligoninę.

Lėktuvo sparnai ir vairas 
sulaužyti, kitos lėktuvo da
lys nenukentėjo.

Lėktuvas, kareivių ir vie
tos gyventojų pastangomis, 
vadovaujant kap. Kuncaičiui, 
nuvežtas į. Šilutės geležinke
lio stotį. iOrlaivio avarijos 
priežastis nežinoma.

Sumušė Policijos Viršininką

Viename kaime ties Vil
nium įvyko gudų kliubo na
rio atstovo Wolynieco su
šauktas politinis liaudies su
sirinkimas. Per susirinki
mą polic. įsikišus, prasidėjo 
peštynės. Policija pavartojo 
ginklą. Vienas susirinkimo 
dalyvis buvo šūviu sunkiai 
sužeistas į galvą. Keršinda- 
mi už tai, susirinkę ūkinin
kai apmušė policijos komen
dantą. Peštynės užtruko il
gai. Tik atėjus iš kaimyni
nio kaimo policijos sustip
rinimui, ūkininkai .buvo iš
sklaidyti.

Panevėžy Didelis Gaisras

Panevėžy buvo užsidegęs 
Chasano vienas linų sandė
lis, iš jo linų, apdirbimo fab
rikas, paskui kitas sandėlis. 
Be to,* sudegė.pil. Dambrau
sko 3 namai. Iš viso esą 
padaryta nuostolių apie 1 
milioną litų. Gaisro metu 
nukentėję keli asmenys.

per rubežių į Sibirą.
Penki tūkstančiai Chinijos 

kareivių pastatyta prižiūrė
ti Chinijos Rytinį Gelžkelį.

Sakoma, kad susikirtimas 
bus išvengtas, jeigu Chini
jos valdžia darys šiokį tokį 
žingsnį taikos būdu išrišti 
ginčą su Sovietų Sąjunga 
del gelžkelio užgriebimo. 
Bet iki šiol Chinijos reak
cionieriai dar neparodė i?o- 
ro palaikyti taiką su Sovie
tais. Matomai, užpakaly jų 
stovinti imperialistai dik
tuoja nesiskaityti su Sovie
tais geruoju.
Charbine šaukiama Genera- 

lis Streikas
Komunistų Partija ir dar

bo unijos Charbine, Man- 
džurijoj, nepaisant Chinijos 
valdžios1 teroro ir uždraudi
mo laikyti mitingus, atsi
šaukia į darbininkus ir ra
gina skelbti generalį strei- 
ką.
Darbininkų Demonstracijos 

Maskvoj
Pirmadienį Maskvoj įvy

ko dideli darbininkų mitin-

Lenkijos Laivas Paėmė 
Lakūną Kubalą Gr aciosa Salo j

I __________

i HORTA, Azores.— Pir- 
: madienį Lenkijos torpedinis 
laivas Iskra Graciosa Saloj 
paėmė majorą Kasimir Ku- 

jbala, Lenkijos lakūną, kuris 
išliko gyvas susikūlus orlai- 

į viui Marszalek Pilsudski. 
[Jis biskį sužeistas.
Į Kitas lakūnas, majoras 
Idzikowski, kuris žuvo susi- 

: kūlus orlaiviui, tapo palai- 
‘ dotas.

Amerikietis Vadovaus 
Maskvos'Operos Orkestrą

MASKVA.— Amerikietis 
orkestrų vedėjas, Vladimir 
Savich, tik ką pasirašė kon
traktą per du metu vado
vauti Maskvos Didžiosios 
Operos orkestrą, pradedant 
su sekančiu pavasariu.

Washington.— Pirmadie
nį čia buvo svarstomi pla
nai surinkimui statistikų 
apie bedarbę.



t

t

K

V .-v .. .. .S- ... . ... j

>
■

I

l

Puslapis Ahtras

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by 

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. P.

Per year...............
Foreign countries

SUBSCRIPTION RĄTES: 
.......... $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y.. 
........... 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. Y., under the Act of March 3, 1879

jų sušelpti, jie, gėriau tuos hų. 1926 metais vieiidm unijoš 
pinigus sugrąžins . patiems i metus tekdavo sumokė- 

kitiem * unijos iždą 8 rubliai ir 82 
kapeikos: 1929 metais kiekvie
nas narys, vidutliiiai imant, su< 
mokės 16 rublių 32 kapeikas, 
šiemet nuo kiekvieno, nario į at
sargos ir agitacijos fondą eis 8 
rubliai. Tas duos unijai gali
mybės išplėsti organizacinį dar
bą. .

Rusijos unija visuomet turė
jo bėdos su pinigų išeikvojimu. 
Tūli vietos viršininkėliai gana 
tankiai išeikvoja pinigus ir at- 

1928 metais už 
pirmuosius^ ą$Luonius mėnesius

aukotojams, ■ arba 
darbininkų reikalam ati
duos,, bet nieku būdų neduos 
jų parazitams, kaip 
kierikąląį ir fašistai.

daro

Kapitalistas Dewey Apie 
Sovietų Sąjungą

Amerikos
Charles Dewey, kuris tvar
ko Lenkijos finansus, ir ke
lis kartus pirmiau buvo ap
silankęs’ Sovietų Sąjungoj, 
šiomis dienomis ir vėl iš ten 
sugrįžo. Apie Savo patyri
mus Dewey pareiškė 
dos korespondentams

• mai:

i sugrąžino niekas kitas, k^ip. 
tie patys darbo žmonių rei
kalų išdavikai, socialistai, 

finansininkas Jie panašiai yra pasitarna
vę juodiesiem visur: Ven
grijoj, Lietuvoj, Lenkijoj, 
ir visoj eilėj kitų kraštų. /

spau- 
seka-

apva-

»

H

fe-

S ■
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Mūšy Knygos Soviety
Baltarusijoj

“Raudonasis Artojas”.
(num. 24) praneša.

“Gegužės mėnesį BKP(b) '.siduria teisme. 1928 metais už 
CĖ Lietuvių Biuras gavo iš Pirmuosius; ą$tuonius. mėnesius 
ALDLD (Amerikos t Lietuvių tū° būdu buvo išeikvota apie, de- 
Darbininkų Literatūros Drau- vYni tūkstančiai (rublių.
gijos) siuntinius su (480’ ėk-1 ‘ Vidutinė siuvėjo alga per pa-
zemplįo,rių įvairaus ( 
naudingų poljtjiiiįų . į 
Gautos, iš Amerikos knygos 
bus sunaudotos lietuvių k,liu-

“Sovietų Rusijoj aš 
žiavau keturis tūkstančius my
lių, įskaitant tokius miestus, 
kaip Kijevas,. Sevastopolis, 
Charkovas, Leningradas ir 
Minskas. Mačiau daug gra
žaus pasėlio, gerus geležinke- 

. liūs, švarius traukinius, atei
nančius ir išeinančius jiems 
skirtuoju laiku. Taipgi ma
čiau .gražius bei švarius vieš
bučius. Buvau nuvykęs į dvi
dešimtį didelių fabrikų, ku
riuos.. aš. pats pasirinkau iš 
daugelio kitų. Buvau pasitik
tas Vyresniųjų komisarų įvai
riose Sovietų Sąjungos res
publikose. Būdamas Maskvo
je aš;kalbėjausi apie finansi- 
siniuą Reikalus, su komisaru 
Eiuchanovu ir valstybės ban
ko prezidentu PiatakoVd? 
Maskvoj map tebeesant atvy
ko ir mano žmona. Ji buvo 
sužavėta rusų meno turtais (ir 
jų galerėjomis.”

Šitdip kalba kapitalistas, 
kuriam Sovietų tvarką yra 
mirtinas priešas. Dewey 
neaklas/ Jis mato progre
są ir jį pripažįsta. Jis žino, 
kad šiandien, aky vaizdo j e 
milžiniško pirmynžengio, 
kurį daro Sovietų Sąjungos 
proletariatas, užsimerkti ir 
slėpti* ką matai, arba apie 
tai meluoti, reiškia apgau
dinėti pačiam save.

Baduoliu. Tai ne-

Klerikalai Džiaugiasi
So. Bostono špitolninkų 

lapas (“Darbininkas” num. 
53) netveria džiaugsmu del 
to, kad Brooklyno fašistai 
įskundė Komitetą Šelpimui 
Lietuvos
ra dyvas. Savu laiku tas 
pats špitolninkų lapas gynė 
ir globojo Ramanauskutį su 
Mikalauskučiu, kuomet pas
tarieji išdavinėjo “nepaklu
sniuosius” lietuvius darbi
ninkus.

Bet štai, kaip tas klerika-, 
lų lapas pats save susičium- 
pa:

“Komunistai aiškinasi, kad 
esant baisiai reakcijai Lietu
voje jie negalęję aukų, j per
duoti nuo nederliaus pukentė- 

. jusiems darbininkams. Netie- 
r'sa. Katalikai nemažiau yra I 
persekiojami už komunistus, 1 
o visgi jie randa kelią pasiųs
ti aukasLį/Lietuvą. ’ ’

Čia kunigų-špitolnįnkų la
pelis nuplepa nč šį nė tą.. 
Jis, pav., sako, kad “katali
kai nemažiau yra persekio
jami už komunistus.” Juk 
tai melas. Katalikai palai
ko visokias savo organizaci
jas viešai; leidžia laikraš
čius ir daro, ką nori. Ko
munistai gi nieko viešai ne
gali veikti. Jų organizaci- i 
jos uždarinėtos, laikraščių 
(viešų) neturi. Ir ne tik 
komunistai, bet ir visi pa
žangesni darbininkai pana
šiai yra glostomi. Visą eilę 
komunistų judėjimo vadų 
fašistai nugalabino, o šim
tus jų laiko kalėjime, kuo
met klerikalams nė plaukau 
nuo galvos nenukrinta.

Tai viena. . Antra, t“Darr 
” redąktoriai -ant 

tiek žiopli, kad net nemoka 
grįžti; prieš-tikybįpiai įstaty- • padaryti skirtumo tarpe

Meksika Vėl Pervedama
Klerikalams

■ ■' f *

Chicagos kunigų “Drau
gas” džiaugiasi, kad Meksi
koje I bažnyčios nuosavybė 
-jau • ; :

“.^pradėdama grąžinti; be- b?n:nun 
laisviai5 tpalęidziami, istrem- 
tiesiem’ą feidžiama į tėvynę su-

| mai Tabąsco ir Vera Cruz 
skelbti ‘ nekonątituciiūai; 
spaudoje staiga1 pasikeitė 
nas—-per* keletą dienų jau 
buvo' tų šlykštybių, kokių

B davo: prieš susitarimą. ” , 
f * K

Vadinasi, kunigai jau gar- 
I bins esamąjį reakcijos gal

vą —H prezidentą Gil; pasi
raitoję rankoves naudos vi
sus inkvizitoriškus būdus 
prieš ‘kiekvieną pažangesnį

pa-.
ir 

to- 
ne- 
bū-

♦ •

7

/į-

£
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GREITUMO LIGA
; L ..    ------ ’ H l'žmonija serga greitumo, 

skubumo liga. Ar tai «ina, ar 
važiuoja, tai vis skubina, bė
ga, lekia. Mat, gyvenimas 
trumpas, tai kiekvienas ten- 
giasi skubintis. Bet nežino to, 
kaęl besiskubinant dar labiau 
sutrumpina ir taip jau trumpą 
amžių.

Dirbtuvėse jau rankų dar
bas išnyko,viskas atliekama 
mašinomis, nes viskas greičiau 
padaroma. Darbininkas virto 
automatinės mašinos dalimi ir 
taip turi judėti, lankstytis, 
kaip Mašina reikalauja, o jei
gu nespėja, tai darbdavis veja 
laukan..

Jeigu pėsčiam reikia eiti 
nors pusę mylios, tai jau nie
kas nenori, važiuoja, kad grei
čiau pribuvus. Jeigu reikia 
automobilium važiuoti dvide- 

10.00! šimts penkių mylių greitumu 
jį valandą, tai jau skaitoma ne 
važiavimas, bet kankynė. No
rima nešdintis ■ galvatrukiais, 
po 50 ar 60 mylių į valJ Jei
gu toliau reikia važiuoti trau-

AUKOS PER KOMITETĄ ŠELPIMUI 
LIETUVOS BADUOLIŲ r

Delei tam tikrų susidėjusių aplinkybių už dalį gegužės ir 
visą pradžią birželio mėnesio nebuvo paskelbta vardai organiza
cijų ir pavienių asmenų, aukojusiu per Komitetą šelpimui Lie
tuvos Baduolių. 
ALDLD. 136 kp

ALDLD. 77 kp...................................................... ...........
LDSA. 31 kp. ........................ ...................... ...............

ALDLD. 138 kp., Maspeth, N. Y. .................................
Didžiojo N. Y. Darb. Org. Sąryšis......... ......................

ĄPLA. 49 kp. I........ . ............. . .......................... .............
I)LK. Vytauto Dr-stė, Bayonne, N. J............................ .
Laisvės D-stė, Jersey City, N. J. (ant blankos) .....
M. J. Iškauskas, Jefsey City, N. J. (ant blankos) .... 
ALDLD. 231 kp. (kdnferėncija) ...........  L ........

nuo1 BUdokiyno Baauonų Klausime Konierencija
SaVo Fraiik Krisiunas, Waukegan, Ill. (ant blankos)

tarpu sto- Juozas Gūdišauskhs, Tamaqua, Penn, (ant blankos) ..
gerai, kaip spaus- ALDLD'. 39 kpą'SčrantOn, Pa. (per P. Šlekaitį) . f.w

Sekančios dr-jos ir pavieniai asmenys aukojo: 
‘ 15.00 

10.00 
9.00 

10.00 
70.00 
21,25 
25.00 
11.77 

6.25 
21.00 
39.24 
16:00 
13.75 
23.00

turinio -storuosius du metuš pakilo nuo ' Brdoklypo Baduolių Klausime Konferencija
knygų. 621 rublių iki 83 rublių, 
knygos algomis kriąučjąi šiuo tai

-------------— ---. 4, j i t

bains, raudoniesiems’ kampe- tųvninkai 
liains ir skaitykloms.' ■

“Iki šiol lietuvių’ kolonijose

vi .taip jau gerai, kaip
i in odininkai. Algos 

vidutiniai padidėjo ant 23 nuo 
šimčių. Kitų industrijų darbi

labai trūko naudingos litera- Į ninku algos taip smarkiai neky-
tūros lietuvių kalba:

“Mūsų Amerikos draugų pa- 
gelba mes tą trūkumą suge
bėsiu! greičiau pašalint.

“Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
yra išleidus daug geros litera
tūros.’ ’ • ■

Amerikiečiai gali tik pa
sidžiaugti, kad jų ALDLD., 
sale to didelio darbo, kurį 
atlieka Jungtinėse Valstijo
se, pagelbsti ne tik Argen
tinos ir kt. Pietų Amerikos 

i . e
respublikų . lietuviams dar
bininkams, bet ir Sovietų 
Sąjungoj gyvenantiems 
'tuviams darbininkams 
valstiečiams. 

I ’ • »

lie-
ir

IŠ LAIKRAŠČIU
i Sovietų Rusijos
1 Rūbsiuvių Unija

la, kaip siuvėjų. Tai įvyko to
dėl, kad pramonė buvo smar
kiai racionalizuojama, kad įves
ta pagerinta mašinerija ir kad, 
vadinasi, viso to pasekmėje, 
smarkiai padidėjo darbo našu
mas. Kas link ateities, tai su
važiavimas davė direktyvą dėti 
pastangų, kad algos nepultų ir 
kad algų pakėlimą praktikuoti 
tik tuose atsitikimuose, kur pa
didės produkcija. Darbo našu
mas, manoma’, dar smarkiau 
pradės kilti.

Įdomus bus patirti, ką davė 
rūbsiuviams ir rūbų industrijai 
perėjimas prie septynių valan
dų darbo dienos. Kolei 
po septynias valandas 
tiktai keturios didžiosios dirb
tuvės—7,900 darbininkų. Le
ningrade, VolodarSkio dirbtuvė
je, įvedus septynių valandų dar
bo dieną, ,produkcija padidėjo 
ir tuo pačįu isykiu sumažėjo 
gkmybos iškaščiai. Darbininkų 
algos toje dirbtuvėje, vidutiniai 
imant, padidėjo.,ąnt 6.jluo'š. Tai; 
yra ’visiškai patenkinanti davi
niai.' Tik vienas neigiamas ap
sireiškimas tenka konstatuoti: 
padidėjo skaičius “progulų.” 
Tai reiškia, tūli darbininkai ne
susirenka į darbą delei nepatei- 

į priežasčių, daugiausia

kas, 
dirba

“Darbas” (num. 14-tam) ra
šo:

Pirmose dienose birželio atsi
buvo Rusijos Rūbšiuvių Unijos i sinamų 
suvažiavimas. Tos unijos su- del girtavimo, 
važiavimai įvyksta kas du me
tai taip,, kaip ir Amalgameitų 
unijos suvažiavimai.

Nuo pereito suvažiavimo Ru
sijos Rūbšiuvių Unija smarkiai tetą. 

Jeigu 1927 metais ji yra.
70,000 narių, tai. rė kreipti daugiau domės į jau- 

•šiuomi laiku ji turi jau 110,000 nimo politinį auklėjimą. Nors 
narių. Į industriją įsiliejo tūk- tūli kriaučiai ir sako, kad “Mau
stančiai naujų žmonių, daugiau-jšinis vištą nemokina,” bet jau
sią kaimiečiai. Jeigu, iš vienos nimas turi stovėti judėjimo 
pusės, tai yra malonus apsireiš- avangarde. Bendrai imant, jau- 
kimas, tai iš kitos pusės toks 
įsiliejimas unijon naujų narių 
su savotiška kaimiška psicholo
gija nepaprastai apsunkina uni
jos vedėjus ir reikalauja nepa
prasto įtempimo spėkų, kad ap

švietus, naujus narius. Juos

paaugo.
turėjo apie

Jaunimas Rusų Siuvėjų Uni
joj lošia vis didesnę rolę. Kaip 
kur jaunimo autoritetas yra 
prašokęs senyvų žmonių autori- 

Tačiaus, ne visur taip 
Taigi, suvažiavimas nuta-

nimas parodo nepaprasto akty
vumo ir daugelis jaunuolių jau 
tinka užimti vadovaujamas vie
tas.

Siuvėjų unijos Centro Komi
teto aparatas nėra didelis. Da
bar, kada unija jau turi virš 
110,000 narių, tasai aparatas

j ‘ i ■ ) '

reikia padaryti; miesčionimis ir ]
gerais unijistąis, jų psichologi- yrą nedidesnis,, negu buvo tuo 
ja reikia,-naujai išti;eininti. laiku, kuomet unija turėjo tik-

LDSA. 63 kp., Nanticoke, Pa. (per V. Bračįulįenę), .. .
M. Sellers, Pittsfield, Mass, (ah t'blanko s)' ....... ......... . .
Lithuanian Amalgamated—Local 203—Rochester, N. Y. 
Binghamton šelpimo Liet. Bad. Kom. (ant blankų) ... • 
A. Paukštis, Huntington Sta., N. Y. (ant blankų),.......
Tacomos Lietuviai (per V. Kavaliauską) .....................
ALDLD. 21 kp.’ (per V. Dijak) ......,..............
N. Greviškiutė, Maspeth, N. Y. (ant blankos) .. ...........
APLA. 24 kp. (per P. Sodeikį) .......................
Kenoshos Lietuviai (per APLA, narį F. Barčių) .........
Kapuskasiiugo, Ont., lietuviai (per J. žiūrį) ............. . .
LDSA. 18 kp., Hartford, Conn.........................................
ALDLD. 51 kp. (per J. M. Bruchas) .............................
G. Montvila, Sheboygan, -Wis^ ............................ ...........
Grand Rapidso’lietuviai (per A. Senkų) ......................
“Laisvės” Choras iš Haverhill, Mass, (per A. želionį) 
ALDLD. 66 kp., Grand Rapids, Mich, (per A. Daukšą)
J. Kudirkienės auka (iš Edgewater, N; J.) ...............
Atkočiaičių “sidab. jubilėjaus”'............. . ......................
F. Wilkas, Wilmerding, Pa.\ (ant blankos) ...................
ALDLD. 55 kp., Brooklyn, N. Y. (J. Kraucevičius) ... 
A. I. U. Kliubas, E. Chicago, Ind. (J. Kudirka) ...... 
ALDLD. 70 kp., E. Chicago, Iiid. (G. Rakauskas) .......
Alena Kilas, Rumford, Mė. (ant blankos) . r.......... 
ALDLD. 54 kp., Elizabeth, N. J. (V. K. Sheralis) . . . 
ALDLD. 145'kp.į Inglewood, Calif. (M. Pūkis) ‘........J.
Aj Kasper, Scotia, N. Y. (ant bl'ankbs) •. .... ............... .
P. Einorius, Bridgeport, Conn, (ant blankbs.) 
ALDLD. Centro Kom. (per J. ■ Aleksį) *............. 
Felix Kaziliunasį Brooklyn, Cobn. (ant blankos) '.........
A. fcašiuba, BrAoklyh; 'N. ;Y.
K. Gi'okiusltas, Marlboro, Mass. (anL blankos) ...... '
SLA. 57 kp. (pel* J. K. šalariejų) . . '.:. ’. ...........
Minersviliečių piknikas ' (per A. Arbačauską) ....... 
Dominick J. Burba, Stamford, Conn, (ant blankos) ... 
ALDLD. 90 kp. (per P. Sodeikį) .........  Z .. ............ '.
ALDLD. 1 kp. (per Damijonaitį) .......... ........................
Matilda Taleikiene, Shenandoah, Pa. (ant blankos) . .. 
APLA. 49 kp. (per A. Matulį)' ..............................
Marie Sellers (surinko), Pittsfield, Mass.......................
Ona Gifaitiene,. Hartford, Conn, (ant blankos) .........
Chicagos priešfašistinis kom. (per K. Matukaitį) .... 
ALDLD. 227 kp. (per James Miller) ...........................
LDSA. 64 kpt. (per A. Klimaitienė) ..............................
LDSA. 115 kp« (per A. Nutautienė) ........... ...............
SLA. 245 kp. (per P. Kriaučiuką) ............. .
S. iRuzgis, Edgewater, N. J...............................................
M. Sobolienė, Oakland, Calif, (ant blankos) .................
Montello Liet. Prog. Dr-jų šelp. Kom. ............ ...............
Amer. Liet. Pil. Kliubas, Linden, N. J.......................... .
ALDLD. 94 kp., Kenosha, Wis.........................................
ALDLD. 161 kp., Seattle, Wash.................... . .  ..;.......
John K. Dočkus, Koch, Mo. • • .............................
Moter. “Birutes” D-ste (per Katariną Kriščius) ■ •

Gardner, Mass............................. .......................... . .
Binghamton Šelp. Liet. Bad. Kom. (per I. Vežis) ..... 
Chicagos Liet. Org. Priešfašistinis Susivienijimas.......
Charles Urban ............... ..................................................
APLA. 22-ras seimas .. . .............;...../........................
ALDLD. 32 kp,, New Haven, Conn, (per J. Struzas) 
P. Janiunienė, Bayonne, N. J. (ant blankų) .. . 
LDSA. 14 kp., Easton, Pa. (per N. 'A. Ogent) . . ....

20.4Q 
20.00 
86.10
17.00 gU. toliau reikia važiuoti trau- 
5.00. kiniu, tai vadinamu lokaliniu 
5.00 niekas nenori važiuoti, visi 

27.25 ima ekspresą ir tai dar skun- 
10.00 džiasi, kad negreitai važiuoja. 
19 23 Daugelis jau samdosi orlaivius 
9o j ir jais lekioja. P ' ‘

5.00
5.00
5.00

40.55 j Atlantiką.
16.00 į Bet ir tuomi nepasitenkina- 

5.00 ma. Dar vis tobulinama mo- 
6.00 torai, kad galėtų kuo grei- 

17.00 čiausiai važiuoti, plaukti , ir 
.^ 90 lėkti. Jau ir paukščių greitu- 
' 500 mu nepasitenkinama, norima

’ O greičiau lekiotų
lu.uu, pašto balandžiai į valandą 

6-25 daro 97 kilometrus, areliai—
34.05 no kilometrų į valandą. Bet 
10.00 motoriniai laiveliai jau pada- 
64.31 | re rekordus po 115 kilometrų 
18.75 i valandą. Vadinasi, balan- 

4 60 džius ir arelius jau aplenkia 
200 00 'motoriniai laiveliai; sausžemiu

7'25 T^spresiniai traukiniai padaro 
1.00
5.00

11.00
72.66
30.70

5.00
7.00

16.00
5.25

20.00
7.20

20.00
9.85

11.00
10.00
18.23

5.00
15.00

102.53
16.60
10.00 i kiekvienos patobulintos,
25.00

1.00

Per vandenį 
plaukti jau ir greičiausi laivai 
skaitomi negreitais, todėl ban
doma orlaivius ištobulinti, kad 
jais galima būtų perlėkti per

aukų į Lietuvą pasiuntimo 
ir paąkaldymo. ji$: giriasi, 
kad kunigai “rUndąt kelią 
pasiųsti 'aųįaį j į (Lietuvą.” 
Pasiuntimai yrą Vienas da
lykas, o jų ' ten tinkamas 

Jei 
kas

paskaidymas — kitas, 
komunistai nepaisytų, 
jų fondo surinktais pinigais 
bus sušelpta* tai jie būtų 
galėję pasiųsti juos, by kam.

v _ /Jie, pav., galėtų by klerika-
žmogų, prieš kiekvieną dar-lliškai įstaigai juos pasiųsti, 

kaip, daro klerikalai, ir lai 
punta kunigėliai. Bet ko
munistai to nedaro, nes ne
nori, kad jų pinigais lėbau
tų storpilviai klebonai arba 
kiti kurie, fašistų klikos nar 
riai. Jie rinko pinigus, su- 
šejpiihui baduolių; negalint

bininką, > ypačiai. Del to 
krykštaus mūs -klerikalai 
džiaugsmo entuziazmu. Tuo 
pačiu sykiu kaip Meksikos, 
taip ir. viso pasaulio darbi
ninkai tūri dar ir dar kartą 
atsiminti, kąd, .dabartinę 
Meksikoj? juokiąją reakciją

ja reikia,-naujai išti*eininti.
Uhijos. organas “šveipik” su

teikia pluoštą žinių apie unijos kės padidinti, nes( tankiai pri-! Vincas Deksnys (per ALDLD. 166 kp., d. Ulba) ......
reikalui." * •* * 1 * < ■ įsieina siųsti atsakomingus žmo-' Serantoųp? Prpg-i?e&yMišį<9S.;PraUgij0S (nuo pikniko)

Unija šiūd Tarpu 'paskaidyta nes į ’provinciją,d 'jų lįgi- šiol1 Braddocko 5lietuviai (peV Urboną) . . ..
į penkius apskričihš,’- kurių dį-.,nebuvo. ’Vadovaujanti 'kadrai ’Toledos K. Šelp. Liet. Bad. (per V. M. Zarecką) 
džiausi yra Maskvos :ir Lehiii- įlėks ' padidih'ti prasitrynusiu i LDSA.'129 'Kiloja, Linden, N. J. ..................
gi’ado, paskui seka Volgos ap- • • T A‘ < —\
skritys ir vakąrų gubernijų ap
skritys., Sovįptų , Sąjungos upį-, 
jistai ne visųv „vartoja rusų kąl-.
bą. Gruzijoje susirinkimąi ve-, 
dama gruzinų kalba, Armėnijoj, 
—armėnų, Totorijoj—Totorių ir 
tt. Vakarinėje dalyje 'Sovietų 
Sąjungos, ypač Baltgudijos 
miestuose, kur „didžiumą siuvė
jų yra žydai, unijas reikalai ve
dama žydų kalba.

Smarkiai iškilus rūbų,, indus-, 
trijai ir smarkiai išaugus pa
čiai unijai,. didelės domės buvo 
kreipta į • sutvarkymą vidujinių 
unijos reikalų* Pirm dviejų ,me-» 
tų unijos finansai buvo nelabai 
geroje tvarkoje; Daugeliui! na
rių 
Ino

’tai 40,000 narių.: Aparatas rėi- LDSA. 91 kp., Maspeth; L. L, N. Y. (pėr :N. Kaulinienej

jaunimu. ' ; LDSA'. 2-ra kuopa (Worcester, Mass.)
Suvažiavimas f pravedė mintį, At/DLD. 28 kucįpą (Waterbury, Conn.) 

k'ad darbininkai, dirbanti šapo- LDSA. 12' lu)\(Watei;bui’y, Conn.) .... 
se,j neturi bijotis kritikuoti tą, 
kas yra negera įmonėje.; Syeika ;
•kritika ;yra remtina ir.pageidau-. 
jama. Nereikia bijotis; kriti
kuoti tuos žmones,’ kurie i stovi 
unijinio darbe (priešakyje- ir 
tuos, kurie yra dirbtuvių vedė
jais. Už kritiką bausti nevalia. 
Bus baudžiami tie, kurie varžys 
kritikos laisvę. , 4 _

Dar keli žodžiai apie siuvėjų 
unijos organą “šveihik.” Jisai 
siuntinėjamas tikrai tiem, kurie 

■jį užsiprenumeruoja. . 1,927 me
tais “šveiniko” buvo spausdina
ma tik 4j50,0 egzi; gi dabar jo 
tiražas pakilo • iki ’ 15,000 eg
zempliorių.

Conn.) ... 
SLA. 94 kuopos t (susirinkime sudėta) 
Liet. Ukėsų Politiškas Kliubas 
Worcester™ Kom. šelp. Liet. Bad. ... 
LDSA. 28 kuopa, Baltimore, Md.

25.00 
123.20 
81.00

2.00 Į/ 
72.00 1 

5.00 
16.75 

5.00 
7.25 
5.00

11.55 
14.75 
9.00

14.00 
lOiOO

I 15.00 
15.00 
4.50 
6.00 

21.08 
6.50

120 kilometrų į valandą!
Musė, ta pati musė, kuri 

mums taip įkyri visur skrai- 
džįodama, landžiodama, per 
valandą lėkdama padaro 190 
kilbmetrų. Tai jau didelis 
greitumas. Bet motorinis dvi
ratis daro 205 kilometrus į va
landą.

Kregždės padaro į valandą 
214 kilometrų ir vadinamas 
strižas 316 kilometrų. Tai 
greičiausi paukščiai. Bet ir 
jie dabar turi nosis nuleisti, 
nes automobiliumi padaryta 
rekordas 375 kilometrai į va
landą, o orlaiviu—519 kilome
trų.

Ir vis dar nepasitenkinama, 
vis dar j ieškoma greitesnių bū
dų.

Išrodo, kad žmonija serga 
greitumo liga. Tuo tarpu iš 

, > Pa
greitintos mašinos pasinaudoja 
ne darbo žmonių klasė, bet iš
naudotojų. Tik tuomet darbi
ninkai galės džiaugtis tokiais 
pagerinimais, kuomet jie patys 
viską valdys, kaip dabar Rusi
joj yra. Ten kiekvienas ma

išiuos pagerinimas veda prie 
trumpesnių /darbo valandų, o 
Įeitose šalyse išmeta dalį dar
bininkų iš darbo. . ,

Švcnčioniškis.

Francijos Lakūnai Vėl Ban
dys Lėkti . .

Paryžius,— Francijos la
kūnai Dieudonne Coste ir 
Maurice Bellonte, kurie ger- 

’eitą šeštadienį bandė lėkti 
per Atlantiką į New Yofką, 
bet buvo priversti sugrįžti, 
vėl planuoja lėkti.

B. Chulada ir A. 'Chuladienė (ąnt blankų), Lowell, 
Mass. ... . . . . . .. '...............

A. Jakieūę ii* V. Vėšienė, Chicago, Ill.----- -  _..
A. Karaliene (aut blankų), Shenandoah, Pa. ...
K. Marges, Portland, Ope........... —......
B. Karoąiene (ant blankų), Lowell, Mass. .......
F. Kuklis,v Wilkes-Barre, Pa. ____ ...'.............. ..
J. Mauragienė, N. S, Pittsburgh, Pa. ...........
Išviso su seniau paskelbtomis sumomis susidaro ,5

Sųsidąi’ė šiek tiek išlaidų, už. spąusdinius. ir pašta- 
iženkliųs (greitu > laiku bus. paskelbta pilna atskaita).

’ (Tąsa 5-tąm pusi.)

6.00
18.10
4.70

: 1.50
3.85
6.62

15.50

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Liepos 17 d.:
—Neronas uždegė 

miestą, 6.4 metais pirm 
čionybės.

- —Maskvoj prasidėjo 
nistų Internacionalo 
Kongresas, 1928 m.

-^-Suagituotas kunigų, fanati
kas Torai nušovė naujai išrink
tą Meksikos prezidentą . Obre-

Romos 
krikš-

Komu-
šešta&is

pasisekdavo būti ! junijpj ir 
pačiu sykiu nemokėli dhbk^
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Puslapis Trečias

Lavinimosi Kampelis Saule--Gyvybes ir Svei
katos Šaltinis, Ligų ir 
įvairių Žaizdy Gydytoja

N. Leninas

Apie Kai Kurias Marksizmo Istorinio Vystymosi Ypatybes

dienomis, beveik vienbalsiai 
nutarė organizuotis ir patvir
tindami tą, pradžiai darbo su
aukojo virš 40 dolerių. Ir 

! kuomet bus jau viskas paruoš
ta, nutarta aukotojus skaityti 
pirmaeiliais organizacijos na

triais. Paruošimui organizaci
jai pamato išrinkta laikina val- 
įdyba iš K. Katino, V. Treigio,
J. Žuko ir švelnio. Kodėl ta 

;valdyba, apie trejetą mėnesių
Man atgal.

Tuo vadinamo neveikimo

Norintiems rimtai dirbt, Ed-Teisingai rašoma, kad susi
rinkta ir išrinkta. Bet. . . ko-įmontone jau yra viena lietuvių : < r p p A I PATA1K0T 
kioj tvarkoj? Ar neprasilenk-! darbininkų organizacija, kurio- vLlVrtl r/llnlūVl 
ta su teisėtumo dėsniais? je darbas jau gėrokai pastū-

Pirmajame susirink imeĮ mėtas pirmyn.
(1928 m., spalio m.) nutarta' Svarbiausia ’^priežastis šių 
aukojusius asmenis skaityti ginčų, tai grynai asmeninis 
pirmaeiliais nariais, pradėjus kerštas del nepriėmimo švel- 
organizacijai gyvuoti ir visais nio su Treigiu į organizaciją, 
reikalais su jais tartis. Bet1 kaipo organizacijos griovėjų, 
čia pasielgta visai atbulai.

Del aiškumo'truputį grįšiu įspaudą, tauškė visokias nesą- 
*. , Įmones,—bjauriausius, nieku

nepamatuotus, šmeižtus, agi- 
tuolaikinis pirmi- laikotarpiu, to paties laikino-įtuodami nedalyvauti parengia- 

matomai, j jo pirmininko iniciatyva, 1928įmuose vak-arėliuose. Jų nuo- 
--- pabaigoj gruodžio mėn.,įmone, esą geriau alinėn kele-

matyda-'sušauktas susirinkimas, tik ki-Į tą dolerių nunešt, negu lietu- 
“ne-'vių parengtan vakarėliu, ži- 

’ nepatiko, kam ne ! noma,j pasistengė ir ištesėt sa-i 
Dalyvavo daug pir- vo žodį—linksmai vakaravo su

garbindavo
Asyriečiai, 

aigiptiečiai, 
įvairios ki-

kos tautos turėjo dievaičius, ku- ;nieko “neveikė—nežinau.’”"?.’!
!rie atstovavo saulę. Apolo, ar- re^js bene bus svarbiausia ta j
Iba Apolonas buvo saulės dievai- priežastis: f
■tis pas senoviškus graikus ir įninkąs K. Katinas, ]
taipgi reiškė pasaulinę šviesą ir ;būdamas akilesniu prie orga-jm., pabaigoj gruodžio mėn 
gyvybę. .nizacijinio darbo ir

Taigi jau tūkstančiai metų ™as Patek«s dir‘,ti su į tame bute, kas, matomai,
„I tais asmenimis, kurie nori kur-; partiniams” i \ 1

,ti “nepartinę” organizaciją, gi i pas juos. ----- ------- 1 ----------- ---------------
'tikrenybėj patys būdami parti- .mutiniame, susirinkime dalyva- keletą bačkučių alaus. 
Įniaisj nenorėdamas veidmai-! vusių ir aukojusių asmenų, G ’ ’ " J
įnįauti ir eiti pats prieš save, taipgi ir naujų. Nekurie pir-1 ubagai, pasiėmę ilgaveidės

Senovėje 
saulę, kaip 
chaldiečiai, 
romėnai, graikai ir

žmonės 
dievą.

persai,

Mūsų mokslas, — kalbėjo šiuo kartu grynai teorąti- 
Engelsas apie save ir savo niu “socialoginiu” žvilgsniu 
garsųjį draugą (Marksą) —-Ttokia lėčia ev^oliticija, ku- 
yra ne dogma, bet nurody
mas, kaip reikia veikt. Ta
me klasiškame dėsny su ne-j 
^paprasta jėga ir vaizdumu 
yra pabrėžta to marksizmo 
pusė, kuri nuolatos yra iš
leidžiama iš akių. O išleis
dami ją iš akių, mes darom 
marksizmą vienpusišku, iš
kreiptu, negyvu; mes iš
imam iš jo jojo gyvą sielą, 
mes ardom svarbiausius jo 
teoretinius pagrindus—dia
lektiką, mokslą apie visa-, tinė evoliucija 
pusišką ir pilną priešingu- nominės evoliucijos priešin- į 
mų istorijos vystymąsi; mes gumas su ištisos eilės feodą- i 
naikinam jo ryšį su prakti- linių, viduramžinių įstaigų | 
niais gadynės uždaviniais, buvimu nebuvo pašalintas, j 
kurie gali keistis su kiek- likos tas pats įsenasis; jis! 
vienu nauju istorijos pasu
kimu.

T . . ... _ .... kad į tas ar kitas atskiras IDUV0 alralslolos> .‘‘J pas,uareIr, kaip tik, mu^lj laikais;įstaigas jsiskverbdavo šiek |prieinamos tiesioginiams saules 
tarp tų, kuriuos4nteresuo-^iek‘buržuazinio turinio. [spinduhams ir tyram orui 
ja marksizmo likimas Rusi-i t W I Kur saulėtų dienų mažiau,
joj, ypač dažnai taikos žmo-1 Vieno ir antro laikotarpių i kur daugiau ūkanotų ir lietin
gų, ? ............................... _ ------— “ ...
kaip tik tą jojo pusę. O, 
tuo tarpu, kiekvienam yra 
aišku, kad pastaraisiais me
tais Rusija pergyveno to
kius griežtus persilaužimus, 
kurie su nepaprastu greitu
mu ir nepaprastai aštriai. 
keitė apystovas, socialiai- 
politines apystovas, arčiau
siai ir tiesiausiai nustatan
čias veikimo sąlygas, o taip
gi ir veikimo uždavinius. 
Aš kalbu,- žinoma, ne apie 
bendruosius ir pamatinius 
uždavinius, kūne nesikeičia -------- -
istorijai darant ‘ųąsisuki- padėties, bijojos griežtų per- į 
mus, jeigu nesikeičia pama- mainų ir ryžosi, kad būtų į Apie trejetą metų atgal buvo > 
tinis santykiavimas tarp palaikytos žymios senųjų '■ —•
klasių. Visiškai yra aiškųjį 
kad tas bendrasai krypsnys i tvarkoj politiniam 
ekonominės (ir ne tiktai

ri kuone yra lygi sustojimui. 
Niekokių, šiek tiek žymių, 
pakitimų valstybės tvarkoj. 
Niekokių ar beveik nieko-J 
kių atvirų ir visapusiškų atgal žmonės suprato saulę ir 

: klasių išstojimų į daugumą šviesą, kaipo gyvybę teikiančius 
■ tų “arenų,” ant kurių vystės 
tie išstojimai pirmesniam 
laikotarpyj. . : .

Abiejų laikotarpių pana
šumas yra tas, kad Rusijos 
evoliucija buvo laike vieno 
ir antro — senoji, kapitalis- 

Tokios eko-

dalykus. t .
Bet naujosios gadynės moks

las tik visai dar nesenai paži
no, kaip tiesioginiai saulės į 
spinduliai tarnauja sveikatai ir .

i josios palaikymui. (
Džiovos liga šiandie pasek- 

njingai gydoma saulės spindu- i 
Į bais, tyru oru ir tinkamu mais- ;
tu. į

Saulė pasirodė viena iš ge- 'taj, 
riaušių gydytojų laike pereito įsai negirdėjo nutarimų 
pasaulinio karo. Bjaurios žaiz- 

netiuvo minkštinamas, bet d°s, kurios apraišiotos negijo, 
veikiau aštrinamas delei to, l?eikiai prad6j0 uzgyt1’- - - - - — - t buvo atraišiotos, ir pasidarė

kurie išleidžia iš akių skirtumas yra tas, kad lai
ke pirmojo laikotarpio isto
rinio veikimo priešakyj sto
vėjo klausimas, kokia gi bus 
augščiau nurodytų greitų 
ir nelygių permainų pasek
mė (rezultatas). Tų per
mainų turinys negalėjo ne
būt buržuazinis, del kapi
talistinio Rusijos evoliucijos 
charakterio, bet yra buržua

zijos ir buržuazijos. Viduti- ..... .....
nioji ir stambioji buržuaziĄ kraują ir žymia dalim pavaduo- į pasirodyti 
ja, besilaikanti, maž daug, b - ...... ™
vidutinio liberalizmo pozici- į 
jos, iš pačios savo klasinės;

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATA.IKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po

Per visa žiemą, žodžiu ir per penkis cigarus ir po daigiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.” \

v .. M. J. J. Uroszo,
Oak

Lawtence, Mass., 
krautuvę 

kas mėnesis po 
šimtų

— —--------------- jų parsitraukia.
Taip pat drg. S. 

Reikauskas, 214 SchuWkill Avenue,
Galų gale, tie patys dvasios John Naujokas
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įvedė savo politiką nesiimda- ( mutinio susirinkimo dalyviai: akis, ateina į valdybos posėdį, i Shenandoah, kaipo agehtas, tūkstan- 
jmas darbo maskuotam veiki-. buvo išvažiavę į darbus, kiti i o vėliau ir pas pavienius vai- ■ .................
mui. O gal kitokių priežas- šiaip neatsilankė, o kiti teisi-jdybos narius, i'

įčių tam buvo, to tvirtinti ne- naši, būk nieko nežinoję apie j ėmimo jų į organizaciją. Ir j 
galima. 'susirinkimą. Susirinkime daly-į dar su sąlyga : reikalauja pa-

Kad pirmutinio susirinkimo į vauja virš 40 asmenų. Visų i keisti porą paragrafų įstatų.
nutarta kurti grynai ekonomi-1susirinkusių pareikšta noras; Valdyboj, nors ir griovėjų 
nę bei savišelpinę draugiją, į varyti darbą pirmyn. Del ne-, įnešimas, bet vis tik buvo svar- 
ikaip Edmontono lietuvis rašo, į pateisinamo pirmosios valdy- stomas, tik nieko gero iš to 

, matomai, ar rašytojas vi- bos absoliučio neveikimo, susi-!neišėjo, apart laiko sugaišini- 
arba rinkimo perrinkta laikinoji i mo.

pamiršo. Buvo nutarta bend-i valdyba. Perrenkant, į valdy-! Priėmimas jų, ir dar su jų 
jrai organizuotis, vėliaus, sulig i bą įėjo progresyviai asmenys. ■ sąlygomis, būt visiškas organi- 
!galimybės, . . i „
:kos, k. t. apšvietos, meno, sa-įtik nebe pirmininku, 
ivišeipos ir t. t. Tik gavimui į gerai susipažinus !
, carterio, jeigu butų kliūčių is mis, i v iiitnvitnu |owjo.n—
i valdžios pusės, kaip tuomet tikslas, numatyta darbo lini-ičio nario, sulig jo noro. Tokie 
buvo manoma, neva žinančių, ja ir tuojaus pradėtas darbas.. asmenys jokiais atvejais nega- 

įsenesnių kanadiečių, tai užre-įPer porą savaičių darbas žy- Ii būti priimami į organizaci- 
; pa- ją, nors ir jokių sąlygų nesta- 

ruošta pagrindinis įstatų pro-įtytų. Kelintoj dienoj po jų 
jektas, neužilgo sušaukta ki- atsilankymo, “Keleivyj” pasi

rodė vėl visokių, niekuo nepa
remtų, nesąmonių, kur išlieja
ma visas kerštas, visaip juodi
nant ir raudoninant organiza
ciją. Pasirodė, kad tie šmeiž-

apimant visos ša-i Taip pat įėjo ir K. Katinas, i zacijos įstatų sumynimas. Or- 
šiems Į ganizacijos įstatai gali būt t^i- 

su sąlygo-!somi tik metiniuose susirinki- 
nustatyta organizacijai i muose, o ne kiekvieno įstojan- 

-įčio nario, sulig jo noro. Tokie 
ja ir tuojaus pradėtas darbas.į asmenys jokiais atvejais nega-

• TA _ • V • T-l •• •• • •

igų dienų, ten daugiau žmonių į gįstruoti tik kaipo labdaringą į miai pastūmėtas pirmyn;
• •vi • V 1 • 1 •• 1 I vi •!•• *11serga ir miršta nuo džiovos, 

i Ne vien
yra pirmos rūšies vaistas. Sau- 

įlė taipgi gydo kaulų suminkšte- 
Ijimą, škorbutą ir mažakraujys
tę. Kaulų gedimas jau 1880 
■metais buvo pavadintas “tam
sos liga.” Tiesioginiai saulės i 

.spinduliai, ypač ultra-violetiniai i 
■ padeda įvairias mineralines 'nusistatymo ir supratimo apie | aukotųjų pinigų naujajam iž-s 
maisto dalis paversti į sveiką , visuomeninį veikimą, gėdinasi dininkui. švelnys nors ir ži-1

i savo tikrąjį veidą, nojo apie šiuos susirinkimus, i 
ja šviežius, vaisius ir daržoves. |baidosi patys savęs. Ką gi ga- bet vis tik neatsilankė. Į Kiek Mišku 

Paprasti langų, stiklai neper- įlima atsiekti veikiant neparti- Pakviestas, radęs jau pakei-
Nei progre- i stą organizacijos vardą, atsisa-1 

įso, nei tinkamo regreso. Jeiįkė perduoti iždą motyvuoda-į 
norima regresuot, tai kam gi, mas, kad čia jau kita organi-!

.v. , .. : ir to gedintis. Atvirai, past-1 zacija, neatsižvelgiantį į tai,'
įsi as a va mamas i a asS|gmus evangelijas, su augščiau- kad tų pačių aukotojų buvo 
stiklas, is pradžių buvo tvnti- sį0 pa]aiminimu, galima lais- reikalaujama.

an - mama, kad jis iš lauko perlei-|vaį rūpįntis dangiškais migdo- 
džiąs vidun beveik visus saulės iaįs. Atvirai dirbant ir < 

geresnės pasekmės būtų. Tik į organizacijai pinigus.
i Vėliaus,' dar buvo keletą 

ven p -------- - ----- —cj - . Fx jio ovmuMvo-r^vV, be jokių abejojimų ir i kartų reikalauta, bet veltui,
įvairių Rusijos visuomenės nestovėt už kitokios rūšies nį ultra-violetinių spindulių i svyravimų, stodami su atviru į Tuomet jau teisinosi, kad esą
klasių nesikeitė per pasta- buržuazinius pertvarkymus, nuošimtį; už kelių gi mėnesių įyeidu į darbą, atsieksime savo.keletas aukojusiųjų išvažiavę
ruosius, sakysim, šešerius duodančius daug mažiau į tų spindulių perleidimas per
metus. - vietos visokiai viduramžių į tą stiklą taip sumažėja, kad tik-

Bet artimiausio ir tiesiau- į HeTinKaŽitaft' T’ bepatenka į 
šio veikimo uždaviniai kei- !?1C J ‘ <U1

isavišelpinę draugiją, neva ko- 
nuo džiovos saulė Ikį tai kliubą ar krautuvėlę ir 

ipo jos vardu, sulig galimybės, 
j varyti visokį darbą. Kaipo to- 
įkia organizacija nepartiniuose 
i rėmuose negali gyvuoti ir jo- 
■kio tikslo negali atsiekti. Taip ___  ____
-prisidengus n e p a r t i š kūmo 'bą pirmyn. į susirinkimą bu- tai buvo pasiųsti į redakciją 
skraiste bus arba vilkas aviesivo pakviestas pirmutinis iždi- prie^ju atsilankymą į valdybą 

i kaily arba asmenys be jokio įninkąs švelnys perdavimui su- tartis del jų priėmimo.
Kur gi tokių dvasios invali- 

etika? J. Broga.

leidžia svarbiausių, ultra-viole-1 niuose rėmuose ?
1 '•' ' VI /-\ >1 4-1 T* 1Ttunų spindulių į kambarius.

įstaigų liekanos ir agrarinėj' 
' ' ' . . i’“; ‘

Smulkioji sodžiaus'
ekonominės) Rusijos evoliu- buržuazija, susimaišiusi su spindulius. Bet moksliniai ban-

• • . • . <• • • V • • /Z • V T

kury.”

tas susirinkimas, priimtas įsta
tų projektas ir beveik visi su
sirinkusieji įsirašė nariais ir 
išrinko nuolatinę valdybą. Pas 
visus matėsi noras varyti dar-

švelnys nors ir ži

Taip gruobuonišku būdu ir

miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
derėtis del pri- Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

yra t geri lietuviai ir išmintingi dar- 
ibininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 „centų. 

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 myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugi) cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir laiky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur j kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Prižiūrėtojų 
Lietuvoj

Miškininkų suvažiavime 
paaiškėjo, kad visoje Lietu
voje yra 37 urėdai, 30 jų 
padėjėjų, apie 300 girininkų,
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čia pasiliko darbininkų suaukotus žvalgų ir 2,500 eigulių,

cijos, taip pat kaip ir parna-1 Gyvenančiais “iŠ savo rankų dymai toliau parodė, jog tik iš būdami politiniai tvirtai nusi-j 
tinis santykiavimas tarp darbo” valstiečiais, negalėjo !pradžios jis perleidžia stambes-'statę, be jokių abejojimų iri

tęs per ta laiką labai griež
tai. kain keitės konkretinės 
socialiai-noHtines apystovos, 
— o tokiu būdu, ir marksiz
me, kaipo gyvoj doktrinoj, 
negalėm neiškilt į pirmąjį 
planą įvairios jo pusės.

Tai minčiai paaiškint 
žvilgterėsim į tai, kaip kei
tės konkretinės socialiai- 
politinės apystovos per pas
taruosius šešerius metus. 
Prieš mus iš karto pasižymi 
du trimečiu, į kuriuos tas 
laikotarpis skirstos: vienas, 
kurs baigias, maž-daug, 
1907 mėtų vasarą, antras— 
1910 metų vasarą. Pirma- 
sai trimetis yra charakte- 

..ringas, grynai teoretiniu 
žvilgsniu, tuom, jog greitai 
keitės pamatiniai bruožai 
Rusijos valstybės tvarkos ir 
jog tas keitimasis ėjo di
džiai nelygiai, svyravimų 
amplituda i abi pusi buvo la
bai didelė. Socialiai <___
niu pamatu (baze) tu “ant-1 
kurio” (viršūnių) kitimų 
buvo toks atviras, impozan- 
tinis,, masinis visų Rusijos 
visuomenės klasių išstoji
mas visų įvairiausiose sri
tyse (Dūmos, išlauk Dūmos 
veikimas, spauda, sąjungos, 

* susirinkimai ir tt.), kokio 
ne dažnai tenka istorijoj 
matyt.

Atbulai, antrasai trimetis 
^yra chąrakteringas—pakar- 

n, kad mes apsiribojam

nemokytų miško sargų.

kas aplink juos dedas, nega- . Glass stiklo langai. 
Įėjo neišdirbti sau žinomų 
pažiūrų į tą susirėmimą 
dviejų įvairių tendencijų, 
kurios abidvi likos buržua
zinės tvarkos viduj, bet nu
statė visai įvairias jos, for
mas, visiškai įvairų jos vvs- 
tymos greitumą, įvairų jos 
progresyvinių įtakų apėmi
mo platumą.

Tokiu būdu praeito try- 
mečio gadynė ne pripuola
mai, bet neišvengiamai iškė
lė į pirmąją vietą marksiz
me tu.osKj klausimus, kurie 
paprastai yra vadinami tak
tikos klausimais. Nėra klai- 
dingesnės nuomonės, kaip 
ta, būk ginčai ir skirtumai 
del tų klausimų esą buvę 
“inteligentų” ginčai, esanti 
buvus “kova del įtakos ne
pribrendusiam proletaria
tui,” reiškę “inteligentijos 
taikymąsi prie proletariato,”

konOmi-ika’P. .^no visokių rūšių 
i viechieciar ( gairmin- 
ikai”). Atbulai, kaip tik del 
.to, kad ta klasė buvo su- 
b>epdus, ji negalėjo šaltai 
žiūrėt į susirėmimą dviejų 
įvairių tendencijų viso bur
žuazinio Rusijos vystymosi, 
ir šitos klasės ideologai ne
galėjo neduot teoretinių 
formulavimų, atitinkamų 
(tiesiai ar ne tiesiai, tikram 
ar atbulam atšvietime) 
toms įvairioms tendenci
joms.

(Tąsa bus)

tikslą,—tik tuomet atsikraty- Į 
sime savo engėjų, kurie, bjau-! 
riausiais bpdais išnaudodami 
darbininkus, nežino savo tur- 

jtų krašto, i už tai darbinin- 
; kams žada' dangišką karalys- 

gyvin- tę, kuriai jie patys netiki. Glo- 
spin- sto tūkstančius badaujančių 

saulės, [darbininkų 
būnant kaip galint daugiau at-!jĮems vergaut, 
virame ore, lauke.

Dr. Shirley W. Wynne, 
New Yorko sveikatos 

komisionierius.
(Per WEAF Radio)

P. S. Kitame numeryje pa
duosime, kaip naudotis Vasari
niais saulės spinduliais, kad 

ineužkenkti savo 
gražumui, o turėti iš jų kuo' 
didžiausios naudos. . aiškių faktų nepastebi.

-------------- j del darbininkai n 

EDMONTON, KANADA ,bS 
------ -—------neturi mažiausid

Prie Edmontono Lietuvio Ko- apie gyvenimo santvarką. Tik 
respondencijos, Tilpusios š 

“Keleivio” No. 26

lį darbus, todėl be jų pinigų 
I neperduosiąs. Į tai švelniui 
atsakyta, nors ir mažuma bu
vo išvažiavę, bet jei tie išva
žiavusieji nesutiktų perduot, 
tuomet jie kiekvienas galėtų 
atsiimt iš naujojo iždininko. 
Tada švelnys sako, kad netu
rįs jokių piniginių dokumen
tu ir nežinąs, kiek perduot, nes 

T>ūk tai pirmutinis sekretorius 
išsivežęs išvažiuodamas į dar
bą. Vėliau, atsiradus ir au
kų lapui, išgalvojo naujų, tam 
panašių priežasčių.

Tokiu būdu, neturint pirmu
tinių dokumentų, prisiėjo per
taisyti antrojo w susirinkimo 
protokolas. Su Švelniu, kaipo 
svetimų pinigų užlaikytoju, 

Pasirodo, bepar- nutarta jokių reikalų neturėti, 
įtiniai ant tiek akli, kad tokių Pinigų atsiėmimui liko tik vįe- 

To- nas kelias, per policiją pa- 
rivalo šalin-1 tiems aukotojams. Bet to žy- 

prie- gio, regis, kad niekas nepa
rtiniai dar naudojo. Taip ir pasiliko visi: 
supratimo pinigai pas Švelnį.

: 1929 m. vasario mėn., švel-į
m. Į fantazijų ir pramogų akimis nys su Treigiu, prisikalbinę 

į žiūrint’vaizduojasi nepartišku- asmenų, visai nedalyvavusių 
Kadangi Edmontono Lietu- mas, kurio realybėj visai nėra. į pirmutiniame susirinkime iri 

vis labai siaurai apibūdina Bepartiškumas, lyg kad rody-; vienam-kitam aukojusių sugrį-i 
Edmontono lietuvių peikimą, klė, rodo, kiek žmogus pažįs-!žus iš darbo,—sušaukia susi-į 
tai aš,‘ kaipo dalyvavęs visuo- ta gyvenimą. I rinkimą tikslu išspręsti suauko- į
se edmontoniečių organizaci- 
jiniuose veikimuose, apart Ed
montono lietuvio paduodamo
jo susirinkimo, kurį oficialiai 
tik dabar sužinojau, viską ge
rai pažindamas, randu reikalą 
iškelto klausimo svarbesnius 
dalykus plačiau apibūdinti, 
kad turėtų nors bendrą supra
timą apie pirmutinius Edmon
tono lietuvių organizavimosi 
žingsnius tie, kuriems tas įdo* 
mu, bet neturėjo progos ar
čiau susipažinti.

Teisybė, pirmutinis lietuvi)/ 
susirinkimas, įvykęs 1928 m., 
regis spalių men. paskutinėmis

įdėta Vita-

yraTodėl geriausia 
guosius ultra-violetinius 
dūlins semtis tiesiog iš

vis labai

LIETUVIS GRABOR1US

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą,, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

už atsidavimą 
. Vergai gi ant 

tiek pavergti, kad pavergtas ir 
jų protas ir aklai tiki tokiems 
geradariams. Kalbamieji be- 
partiniai, eidami prieš darbi
ninkus, tuo pačiu eina sykiu 
su darbininkų išnaudotojais ir 
tokiu būdu, nors kiek pajudė
ję, įsivelia į partiškumą. Iš
naudojamieji ir išnaudotojai— 

. . tai dvi stambiausios pagrindi-S \ L1K C l L C l 1 11. i • • ta • T 1i nes partijos, j

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ |
162 BROADWAY Į
Residencija: t

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. »
SOUTH BOSTON, MASS. 1
Tel., So. Boston 0304-W. į

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėjas 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 vra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

MATHEW P. BELLAS

savo
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Tas pats ir su nepartinėmis 
organizacijomis.

Gal bent kiek pateisinamesnis 
nepartiškurnas tik grynai pa- 
šelpinėse organizacijose.

Antra, tai del teisėtumo čia 
minimos kuriamosios organi
zacijos.

Edmontono lietuvis labai 
trumpai visą tą eigą aprašo, 
pažymėdamas tik, kad 1929 
m. vasario mėn. sušauktas ant
ras susirinkimas, nutarta pra
dėti darbą ir tam išrinkta ko
mitetas,
dybą ir jos, 
nima.

Apie pirmutinę vai- 
likimą nieko nemi-

: rinkimą tikslu išspręsti suauko- i 
tų pinigų klausimą, visai ne
pranešdami nei vienam iš au
kojusiųjų, kurie tik varė to
liau organizacijos darbą. O su 
visai nieko bendro neturinčiais 
asmenimis su suaukotais pini
gais, švelnys su Treigiu riša 
iždo klausimą.

Taip Edmontono “neparti
niams” svarbus teisėtumas.

Dabar gi švelnys su Treigiu 
pradeda vėl gaivinti, pradžio
je v pasirodžiusį, Basanavičių 
ant svetimų pinigų.

Koks tikslas yra tai Basana
vičiaus draugijai, skaitytojai 
patys suprasite.

Telefonas:

Stagg

5043

GRAB0R1US
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų, ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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 galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiskai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZINS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 East 16Hi Street, N. Y. 
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

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

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.
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Iš Mano Brolio Karo Laikų Atsiminimų
______________ X ' .1- MIKODUKAS

(Tąsa)
Tiesa, streikas . pasibaigė. Pradėjo 

(dirbti, bet jaunąmetis—darbo niekur ne
gaunu. Brolis, kiek susirinkęs centų, vėl 
pasiuntė mane atgal į Lietuvą.

Aš ir čia buvau šaltas, jokio susijaudi
nimo neparodžiau.

Taip už kelių minučių laivas jau ir 
plaukė Hudson upe, nosį įrėmęs į rytų 
pietus, palikdamas krūvas žmonių su 
mosuojančiom rankom ir baltom, raudo
nom skepetaitėm prieplaukoje. Kazimie
ras ilgai stovėjo ant laivo denio ir mąstė 
savyje: “Kas čia yra gyvenime? Gyve
nau Lietuvoje prie Nikodemo; Jonas ra
šydavo barančius laiškus Nikodemui, 
kad jis mane ir sesučių neskriaustų, o 
dabar atvykus pas jį, vargome, dejavo
me ir, galų gale, susiskolinęs pinigus, jis 
m5ne siunčia atgal Lietuvon? Kodėl tai 
daro? Tiesa, jis mane žada atsiimti už 
kelių metų, kaip aš būsiu jėgoje, metuo
se, o dabar, kuomet man sunku gyventi, 
nei vienas manęs nenori laikyti.” Apsi
šluostęs ašarytes ir giliai atsidusęs iš 
krūtinės, nuėjo į savo kambarį atsigulti.

Karas
III.

Mielas Broli!
Nespėjau parvykti Lietuvon, kaip vėl iš- 

naujo pradėjome nesutikti su Nikodemu. 
Kaip mudu kalbėjova, kad neapsimoka 
rietis namuose, tai aš išėjau tarnauti į 
Karalgirius pas Petrauskus. Bet pats 
žinai, kokis tarnų gyvenimas, dar aršiau 
kaip namie...

Esu vos trylikos metų, o turiu dirbti 
vyrų darbus; susipykau su Petrausku ir 
dabar tarnauju -pas K. Rugienių tuose 
pačiuose Karalgiriuose. Žmonės nebūtų 
blogi, bet reikia sunkiai dirbti ir menkas 
atlyginimas, o kaip toliau bus, tai aš ne
žinau, nes pas mus sako, kad jau kariau
ja rusų armija su vokiečiais. Tiesa, gir
dime, ar giedra ar lietus, armotų griovi
mą nuo paprūsės.

Rusų kariuomenės pilni Karalgiriai ir 
Pagausantys. Dieną naktį būrių būriai 
eina *ir" eina į paprūsę. Mes manome, 
kad vokiečius rusai kepurėmis užmuš. 
Tokia daugybė Rusijos kariuomenės!

Jūsų brolis Kazimieras.
Kol dar Rusijos kariuomenė grūmėsi 

su vokiečiais apie Tilžę, Karaliaučių, tai 
buvo pakenčiamos sąlygos ir Kazimierui 
ir daugeliui tokių, kaip Kazimieras, tar
nauti pas ūkininkus. Bet kaip tik Vokie
tijos kariuomenė pastūmėjo Rusijos ar
miją į Žemaitiją, taip ūkininkai atstatė 
visus bernus ir paliko rūpintis, kaip kas 
išmano.

Tai buvo gegužės mėnuo, 1915, kaip 
Rugienius užkinkė arklius ir įsodino į 
vežimą važiuoti į Ariogalos apygardą su
žeistuosius vokiečius vežti į Juodaičių 
lauką. Kazimieras norėjo pasipriešinti, 
bet Rugienius riktelėjo: “Jeigu neklausy
si, tai tuojaus vokiečių valdžiai paduo
siu !”

įvažiavom.
Davažiavus Juodaičių laukus, pilna 

buvo žmonių su furmankom. O visą die
ną ir naktį ties Ariogala per Dubysą ėjo 
smarkiausi mūšiai. Vokiečiai kelis kar
tus mėgino pereiti Dubysą; visus kartus 
su dideliais nuostoliais tapo atmušti. 
Stoikininkai stovėjo Mišiūnų ir Juodai
čių laukuose, pasirengę atlikti savo žy
gius—rinkti sužeistus vokiečių kareivius.

Tai buvo pavakarys. Vėjelis dvelkė 
palengva ir visi stoikininkai gavo įsaky
mą važiuoti linkui Ariogalos. Arkliai 
nerimavo, lyg jautė kokią tai nelaimę: 
tai prunkštė, tai dūsavo, o jeigu kiek 
staptelėjo, kasė kojomis žemes.- Važiavo 
visi apielinkes kaimai: Armeniškiai, Gir- 
kai, Pikciūnai, Vambaliai, Stačiūnai, 
Rukšionys ir kiti- Veliuonos ir Seredžiaus 
kaimiškiai. Žmonės pažįstami, bet jokio 
smagumo, jokios šypsenos nei ant vieno 
veido negalima buvo pastebėti: visi nusi
minę, nuliūdę, ko tai užsimąstė. O ka
nuolių griovimas visu padubysiu taip mo
notoniškai, taip paprastai griovė ir grio- 

» ve. Kiekvienas jautė savo širdyje, kad 
važiuoja i tą pragaro vietą ir kaimiškiai ' 
su savo furmankomis.

Visur keliai suardyti, tiltai išgriauti, 
triobos sudegintos, sodai paversti į kni- 
syklas, į kapinynus. Ten, kur kelios die
nos-atgal žydėjo obelys, šiandien šakos 

- nuvytusios. nuskaldytos, o žalioje pievoje 
gĮlįausios duobės, šovinių išraustos. Tai 
vishbeprotiško militarizmo pėdsakai, žmo-

nių lavonais ir ašaromis nukloti.
Kaimiečiai išbėgiojo, išlakstė. Kaip 

kur žvirblys birbtelės pro šalį, nusigan
dęs, nuliūdęs, tartum ir tas nelaimių už
pultas. Varnų po kelias ore skris augš- 
tai, kur-nekur surikdamos, ir nešasi viso
mis jėgomis nuo tos vietos, kur mūšiai 
eina. O mes, protingi žmonės, važiuoja
me, it avių nesuskaitomas būrys, į ugnies 
nasrus sužeistųjų rinkti.

Pravažiavus Didžiulių kaimą; ore pasi
rodė du Rusijos aeroplanai. Visi tiesiog 
įpuolė į desperaciją. Kaip matai, iš kur 
nebuvę priešais pasitiko keturi Vokieti
jos aeroplanai. Ir prasidėjo mūšis. Vie
nas rusų aeroplanas liepsnose krito že
myn, o antrasis pabėgo atgalios.

Kiek pavažiavę, sustojom. Mūšis ėjo 
visu savo įnirtimu. /Buvo jau gerokai 
tamsu, kaip apsiretino šaudymasis, tik 
kai kur: ta-ta-ta-ta, mašininių kanuolių 
šūviai tratėjo, o prožektoriai mėtė šviesą.

Vokiečių oficieriai davė įsakymą, kad 
visos furmankos kuo greičiausiai leistųsi 
arčiau Dubysos krantų. Negyvų lavonų 
aplink jau matėsi po kelis lygiai bedryb- 
sančius, tai augštieninkus, tai kniūpš- 
čius. Kiek besivarant žingsnis po žings
nio į priekį, pradėjo vėjelis smarkiau 
dvelkti ir išreto lynoti. O vis ėjo tamsyn 
ir tamsyn, taip kad už kiek laiko, nors 
į akį durtų, nematytum. Tik kada nu
švies prožektoriai, tai matosi apielinkėj 
viskas, tartum po kojų būtų galima pini
gus rankioti. Tik, deja, jų niekas ne
barstė.

Drebėjome visi stoikininkai, lyg drugio 
krečiami. Arkliai piestu šoko ir mėtėsi 
į šonus nuo prožektorių šviesos. O vo
kiečiai tik šaukia, tik rėkia: “Skubinkite, 
skubinkite!” Mes dėjome įvežimus su
žeistuosius vokiečius. Vieni jų vaitojo, 
kiti atkelti nuo žemės šaukė nesavo bal
sais, keikdami į skradžias visą pasaulį. 
Kazimieras gavo du vokiečius, kuriems 
buvo nuneštos kojos ir kraujas tekėjo 
per užraiščius. Beskubinant, berenkant, 
tik štai iš rusų pusės išlėkusi į orą ra
keta ir ekspliodaVo, apšviesdama visą 
Dubysos pakraštį vokiečių pusėje. Kurie 
vokiečiai nebuvo apkasuose, tie puolė ant 

< žemės, kniupšti; mes supratome, kad pa
vojus.—puolėme irgi ant žemės.

Staiga iš rusų pusės paleido ugnį čiela 
batarėja. Mūsų arkliai šoko iš vietų, 
mes puolėmės prie jų, ir didžiumą pavy
ko suturėti. Kurie kelis žingsnius pasi
nešė į priekį, tai liko sumaišyti su žemė
mis, arkliai ir vežimai su sužeistaisiais.

Kada mes kiek susitvarkėme, tai vo
kiečiai mums liepė trauktis skubotai at
gal, ką mes ir padarėme. Vokiečiai per 
mūsii galvas iš sunkiųjų kanuolių pra
dėjo pliekti atgalios rusams. Nieko kito 
nebuvo girdėti, tik kanuolių trenksmai, 
lyg perkūnijos žemę drebino. Mes nema
nėme išlikti gyvais tokiame papuolime. 
Nes skersai Dubysą tik driekiasi raudo
nos, žalsvos ir baltos liepsnos. O mašini
nių kanuolių tratėjimas be sustojimo, lyg 
siuvamos mašinos adata: ta-ta-ta-ta-ta- 
ta! Tai vėl batarėjos ūžimus: Burnt! 
burnt! Taip ir taip iki penktos vai. ryto, 
be atvangos kruviniausias mūšys ėjo.

Ryto metą teko patirti, kad rusų ka
riuomenė bandė urmu persikelti per Du
bysą, net keturis kartus. Ir visus tuos 
keturis kartus tapo rusai smarkiai at
mušti su dideliais sau nuostoliais. Mes 
džiaugėmės, kad vokiečiai laimingai- at
mušė Rusijos kariuomenės puolimus, o 
jeigu nebūtų pavykę atmušti, tai mes bū
tume likę lyg žolė dalgio iškirsti iki 

5 vienam. j ’
Mūšis apsimažino, bet lietus, tartum iš 

viedro, pilte pylė. Visi stoikininkai, kiek 
dar liko gyvų, drebėjome nuo perlijimo 
ir vėsaus oro ryto metą. Susirikiavome 
į eiles ir grįžome atgal į Mišiūnų laukus, 
kur buvo vokiečių punktas.

Grįžtant atgal ties Didžiulių kaimu ir 
Mikalajevo dvaru sustojome pasilsėti ir 
duoti arkliams užkąsti šieno. Netoliese 
šalia kelio Stovėjo trobelka; kada, aš į- 
ėjau į jos vidų, sena moteriškė metėsi ant 
mano kaklo ir pradėjo verkti: “Vaikeli 
mano, kur tu dabar čia važiuoji?” Nagi, 
pasirodo, kad mano motinos sesuo Gri- 
gorienė. ; Jos grintelėję vokiečiai šeimi
ninkavo : vieni pešė žąsis, kiti vištas, o 
treti paršelius‘mėsinėjo ir dėjo į katilus 
virimui. Jie žiūrėjo, kai toji senukė, vis 
šaukė: “Kazyti, Kazyti, kur tu dabar pa- 9 m

(Tąsa bus)

i

Pranešimas Lyros Choro Na-

Visuomenei
Penktadienio vakare, liepos 

19 d., įvyks nepaprastas Lyros 
Choro susirinkimas Gudina 
svetainėj, 6021 St. Clair Ave. 

i Kviečiame visus choro narius 
ir rėmėjus atsilankyti į šį su
sirinkimą ir sutvarkyti meno 
darbuotę Clevelande. Toliaus 
negalima leisti tokio netvar- 
kaus Veikimo mene, kokis pa
sireiškė pastaruoju laiku. Nuo 
šio susirinkimo priklausys pa
laikymas progresyvio Lyros 
Choro Clevelande. Jeigu drau
gai progresyviai lietuviai nori
te turėti savo chorą ir jeigu 
nenorite, kad Lyros Choras pa
kriktų, tai yra visų pareiga 
daugiau kreipti domės į Ly
ros Chorą. Todėl kiekvienas 
turėtumėte atsilankyti į šį su
sirinkimą ir padėti tvirtą pa
matą palaikymui choro,
kurio būtų galima tęsti ir to
bulinti proletarinis menas.

Draugai, neturėkite minty
je, kad čia kartoju tuščias fra
zes. Bet ištikrųjų taip bus. 
Jeigu nekreipsite domesio į šį 
pranešimą lįr neatsilankysite į 
susirinkimą, tai kas nors ir ka
da nors turės pradėti naujai 
budavoti ' proletarinį meną 
Clevelande, o kokis dabartiniu 
laiku yra išvystytas, eina prie 
užbaigos savo darbuotės.

Nedėlioj, 21 d. liepos, L. D. 
S. A. 24 kuopa rengia pikni
ką By-Heck darže. Atsilanky
kite į šį moterų rengiamą pik
niką, nes kiekvienas atlieka
mas centas yra paaukojaiųas 
darbininkiškiems reikalams.

A. P. Baltrušaitis.

DETROITO ŽINIOS

•v

ant

Wilkes-Barre, Pa.

mitingą užprotestavimui prieš 
Gastonijos valdžios < žiaurius 
darbus, prieš įkalinimą ketu
riolikos darbininkų, kuriems 
rengiama elektros kėdė tik už 
tai, kad kovojo už darbininkų 
reikalus.

Mitingas įvyks Cadillac Sq. 
ir Randolph St. Pradžia 7 v. 
vakare.

Visi vietos*, ir apielinkių lie- 
: tuviai darbininkai privalo da
lyvauti šiame mitinge, nes sa-

Masinis Protesto Mitingas

Liepos 20 d. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, ben
drai su Amerikos Komunistų 
Partija, rengia didelį masinį

Wilkes-Barre, Pa
Kietuosius anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 

darbininkai rengia

“LAISVES” NAUDA!
*

A:
6>

šiame piknike dalyvaus Philadelphia, Brooklynas ir 
visa plačioji Scrantono ir Wilkes Barre apiclinke

NEDĖLIOJĘ

25 Rugpjučio-Aug.,
DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ

Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro- 
oklyno Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas “Laisvės” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkes vietoje 
vadinamoj

Valley View Park
WILKES BARRE, PA.

Tikimės, kad bus daug svečių iš Minersville, Shenan
doah, Mahanoy City ir iš kitų šios apielinkes miestų.
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REIKALAUKITE TUOJAU!
Knygos, Kurios Būtinai Reikalingos

\
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
t

K jr

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS
i ___ _

835 Puslapių

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

46 Ten Eyck St.
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Reikalaukit

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.
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vo dalyvavimu prisidės ir pr 
paliuosavimo nekaltai suarė1 
tuotų darbininkų.

Rengėjai.

Baltimore, Md.— Pirm; 
dienį čia parodavo pasaul 
nio karo veteranai, kur: 
priklausė prie Rainbow d 
vizijos. Prezidentas Ho< 
veris buvo atvažiavęs p; 
žiūrėti jų parodos.

DARBININKAI STOKITE

1AUGŠČIAUS1Ą PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Dpdugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

L. A. reikalaisSu pradžia Liepos visais A. P.
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.''

Tel.i Greenpoint 96S2

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAIf

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome sepus. Nau
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 kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!MENDELO

Padirbti i^ suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik ii importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba .

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
per ’

calavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
paštą išsiuntinėjame, kaipo 
užsakymus (orderius).

tea-

L.

s
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LAWRENCE, MASS

Maple Park
NEPAMIRŠTAMA ĮSTAIGA

AUKOS PER KOMITETĄ ŠELPIMUILIETUVOS BADU0L1ĮJ čia šis progreso žingsnelis ma pragyventi. O reikalavimų 
Tuomet mūsų statyt jums negalima, nes 

pieva susilauktų taip ponai nuolaidūs 
Pagalinus, juk net re, kad tuoj reikėsią bernams

apdirbta žemė pavalkus uždėti, “nes perdaug
imi n n vn n n w vi 11 n n i n i -i n i n

(Tąsa nuo 2 pusi.)

ir 
paims viršų, 
padidintoji 
gerų laikų.

• parduodant
!yra brangesnė.

Pereitą rudenį ir šį pavasarį

ir 
ir pridū-

.Be to, sugražinta aukotojams virš pora šimtu dole- Padaryta nemažas gėlynas ant 
rių, dar visai ne į knygas neįtrauktų.

Daugiau jokių aulai šitam komitetui nesiųskite. (Ku
rie norite pagelbėti kovojantiems su fašizmu, tai siųskit 
tiesiai Priešfašistiniam Komitetui, kurio sekretorium 
yra: J. Weis, 393—12th ’St., Brooklyn, N. Y., o kurie 
trokštate pagelbeti gastoniečiams, siųskit aukas sekančiu 
antrašu: International Labor Defense, 80 E. 11th St., 
New York-City).

Nors fašistai įskundė mūs Komitetą valdžiai, tačiau 
laimėti nieko jie negalėjo, nes pas mus viskas vedama 
tvarkiai ir visi pinigai, apart išlaidų už spaudą, ir sugrą
žintų tiem aukotojam, kurie reikalavo, randasi banke ir 
stovės ten, kol Komitetas galutinai likviduosis (rugpjū-

Maple Parkas yra, rodos, 
pirmutinė Naujojoj Anglijoj 
lietuvių radikalų įstaiga vasa
rinėms pramogoms. Jis tapo 
įsteigtas 1914 metąis. žemės 
plotas užima arti sesių akrų. 
Ant to ploto yra puikus pu
šynas, jaunų aržuolų sodas, 
pieva- žaismėms ir apydidis 
šmotas nevalyto miško. Vidu- 

\ tinio dydžio šokių svetainė.
> Netoli svetainės vasarnamu- 

kas; apačioj virtuvė ir didelis 
piazas, viršuj trys kambariai 
— vienas muigruimis ' ir du 
sueiginiai. Parko vidutinė čj0 25 d., 1929 m.), 
vertė skaitoma apie $4,000. j Laj fašistai ir jų pagelbininkai šmeižia mus, kaip tik 
Jei ši įstaiga /biltų prie to-'1M)r^ negalėdami pagelbėti Lietuvos biednuome-
kio nuėsto, kaip Brookiynas, | neremsim ir ju įkurtų komitetų, kurie rūpinasi stip-

Parko įsteigimui buvo suor-jrilllmu fasistimo režimo Lietuvoj.
- ganizuota bendrovė iš tuolai-! 

kinės LSS 60 kuopos narių. 
Kitokį žmonės bendrovei! ne
buvo priimami. Laike Sočia-'duose, tai teiksitės draugai atitaisyti, 
listų Partijos skilimo ši kuopa 
visa perėjo Komunistų Parti-! 
jon. Ir nuo tada Maple Par
ko bendrovė buvo ir tebėra; 
komunistiniu kliubu.

Bendrovė inkorporuota anti 
$10,000, labdarybės pagrindu. 

» Šeras $10. Vienas narys ne
gali turėti daugiau 25 Šerų J 
Nežiūrint kokio skaičiaus še-’ 
rų savininku narys būtų, jis; 
turi tik vieną Šerą. (Labda-j 
ringoms korporacijoms ši tai
syklė leistina.)

Apie pusė bendrovės narių 
yra išvažinėje ir apsigyvenę 
kituose miestuose. Daugelis' 
jų per ilgą metų eilę neturėjo1 
progos savo įstaigą aplankyt. 
Veik kiekvienas jų savo laiš
kuose senesniems lawrencie- 
čiams nepamiršta paklaust: 
“Kaip parkas?” Tai natūra
lūs dalykas. Kalbamojo par
ko įsteigėjai buvo būrys pa
ties smagiausio, linksmiausio 
amžiaus jaunimo ir dar gi su
žavėto socializmo įdeja. Di
džiuma to būrio'praleido ant;

■ šio parko patį žiedą savo jau-' 
nystės. Jie čia svajojo, ro- 
mansavo; jie čia skleidė so- 
cializmo dvasią tarpe šimtų ‘ parkai
subatomis ir nedėliomis tais 
laikais besilinksminančio jau-i* 
nimo ii' patys toj dvasioj ar-Į į 
tavoj osi. 
pavyzdį 
nijoms. 
savus 
Montellas, Haverhillis ir kitos;

»R. Mizara,
Sekretorius Kom. Šelpimui Lietuvos Bad 

P. S. Gal kai kur bus įsiskverbusi klaida organizacijų var
lį. M.

kolonijos. Lawrencuj jų yra ■ krūmai iškapoti, bet ir dau- 
net trys—du parapijiniai. To- gelis medžių iš šaknių iškasta, 
del, sakau, visai natūralu, nes buvo jau pertanku. Ypa- 
kad kitur gyvenantieji šio tingai beržai veik visi iš ar- 
parko steigėjai jo nepamiršta,; žuolyno 
kaip ir savo jaunystės.
D. Bulauka nesenai išsireiškė : ' aržuolyno 
“Jei iš šio parko ir nebūtų

pradėjo prieš ponus šiauštis/' 
Kol kas pavalkų neuždėjo, bet 
jei ir toliau darbininkai 
kės susiorganizuoti ir 
savo reikalavimu?, tai 
likt jam bus nesunku.
Kumečių Vargai

Jis laikinai aptvertas;

| kalnelio prie kelio. Jame jau 
j-yra už keletą desėtkų dolerių 
; žiemkenčių žolynų.
kam prižiūrėt

j želis bus labai brangiu papuo-i 
i šąlu.
; paprasta viela; jei jis išrodysj (Krekenavos 
Į gerai, tai vėliau galima 
! aptvert gražia tvorele, 
■Baronas tuomi jau rūpinasi ir septintadalį
I medžiagą rengia. ' duoda

Jau keli metai kaip šalę 
j svetainės iškasta šulinys. Jau 

•j nereikia iš vidaus padavinėt 
I vandens: žmonės patys jo gau- 
: na iš šulinio.

Narių šiuo laiku bendrovė 
turi apie 80. 
rankų yra i

; Jokių 
sėtas

| sakyt, dviejų Šerų. 
: mums

Jei bus 
, kitą metą dar-;

Šerų ant narių 
už apie $1,800. 

skolų nėra, šiandien 
ru yra vertas, galima 

Bet ne tas

nemo- 
apgint 
tą at-

siskaitydamas pakiša prastes
nių grūdų ir supuvusių šiau
dų. Su kumečiais dvarinin
kas elgiasi, kaip su šunimis. 
Darbas nuo tamsos iki tamsai, 
žada ir dar ordinariją suma
žinti, nes tikis gaut darbinin
kų pusvelčiui. Moterims, su 
savo valgiu ir savo drabužiais 
einančioms Į darbą, tik rugia
pjūtėj moka po pusantro lito,, 
o kitus darbus dirbant—tik po 
vieną litą. Dirba moteriškos 
tiek pat, kiek ir vyrai. Dvari
ninkas su jom elgiasi dar bjau
riau, negu su bernais.

Kad ir tokiose sąlygose bū
dami, darbininkai vis dar nesi- 
organizuoja ir nesiima kovos. 
Be reikalo laukiame, kad 
fašistus nuverstų, reikia 
tiems stoti kovon.

(“Balsas”)

D O DVARAS 
valse.).—Dvari- 

bus j ninkas samdo du kumečius.
Drg. | Algos moka: 27 pūrus javų, 

hektaro žemės 
bulvėms pasodinti jo 

vasarinių šiaudų vieną 
vežimą, šieno vežimą, pusę ve
žimo žabų ir z ruginių šiaudų 
kiek nori. Aišku, kad iš to
kios ordinarijos sunku išgyven
ti jau ir su maža šeima, o su 
didesne—ir visai varginga. At~ 

 skaitoma 42,637,000.

LIETUVIAI!
Kurie iš vietinių arba apie-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

kiti
pa

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, ^uliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriau.siose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon

už žemą

Street

Rio De Janeiro, Brazilija. 
— Brazilijoj gyventojų pri-

PHILADELPHIA PA

išversti, nes jie yra 
Drg. j labai prastos veislės; jie tik 

išvaizdą gadino ir 
per tankumą aržuolų šakas; 

jokios kitos naudos, tai vis džiovino. Tiesa, šią vasarą 
tiek man norisi, kad jis pasi- naujai nuvalytoj vietoj vėl pri- 
liktų ta pačia įstaiga ir 
toliaus nors atminčiai mūsų, bendrove daugiau jau 
jaunų dienų,” Šią mintį su
pranta, įvertina ir turi veik jas nukapot negalės, 
visi šios įstaigos nariai, gyvo-;

; nanti toli nuo jos. O jų yra;

rūpi. Ne tam parkasi ]jnRgs miesteliu atsilankote į 
įsteigtas. Kas iipri susilaukti iSAVEN rqCK, tai. nepamirš- 

_ į, tas jęiįc aplankyti lietuvišką istai- 
savo vietoj.! 

išmokėt šėri- 
noiis bankinius
Ir yra pamato ma- 

sekamais keliais me
lš ko tą skriaudą iš-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS QRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

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

iš parko pluošto pinigų 
turi jaustis ne : 
Tiesa, reikėtų 
n inkams 
šimčius. 
nyt, kad 
tais bus 
lygint.

Dalis narių dirba dideliu at
sidavimu, kad tik padarius 
parką kas kart vis gražesniu, 
vis patraukiantesniu. Kaip 
puiku būtų, kad nors didžiu
ma sunertų rankas tam dar
bui ’

■ gą. Mes užlaikome visokių už-j 
kandžių, minkštų gėrimų ir 

1Hl°- patogias JŪRIŲ MAUDYNES,
Adresas: 410 Beach St.,

SAVEN ROCK 
New Haven, Conn.

(166-170) 1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone______________ Main 9669
Bell----------------------------- Oregon 5136

CASTON ROPSEVICHant augo atžalų, bet tikimasi, kad 
neleis 

joms augti. Jei patys nariai 
tai vei

kiausiai pasamdys žmogų tam 
darbui. Vasarą dalgiu nuka- 

Brooklyne, Baltimorėj, Phila-, pojant, o pavasarį su lapais 
delphijoj, Clevelande, Kalifor-! nudeginant, krūmų šaknys iš- 
nijoj ir kitur ir net Lietuvoj, nyks, ir didelis plotas aržuo- 
Labiausiai tų narių 
noriu parašyt šį-tą 
įstaigą.

Dabar Į šį parką 
važiuoja tokios- 
reneaus ir artimos apielinkės; mokėt po $30 kasmet, nors už 
lietuviško jaunimo, kaip šuva? t tiek ir nebūtų elektros išde- 
žiuodavo pirmaisiais keliais; 
metais. Karas išblaškė mūsų 
būrį. Iš Lietuvos jaunimo už-i 
pildyt spragas nepribuvo. Vė-į 
liaus Lawrencuj įsisteigė dar;
1 ‘ ;—l ji, žmonės ;dar labiau1 
pasidalino. Tik mūsiškiai cho-j 
rai dar pajiegia sutrauki daug;

■ įmonių į savo čia rengiamus! 
i piknikus, nes į jų pramogas 
i suvažiuoja visos apielinkės į 
chorai, o juos atseka ir jiems j 

’ . artimas jaunimas. Tai vienintė- ■ 
i liai pasekmingi lietuviški pikni-’ 

-; kai ant šio parko /dabar. Pati;
1 bendrovė šįmet ruerengė nei ati-i 

nį.; darymo ceremonijų, nes pasek- 
! mes nebūna lygios triūsui. Bet 
už tai paikas turi daug kitatau
čių kostumerių—įvairių drau
gijų, kliubų, samdančių jį savo;

;, ir didelis plotas
žiniai ir lyno taps puikiu sodu.
apie jų1 Vietoj senųjų kerosininių

■ lempų dabar puikiai šviečia 
jau nesu-! elektra. Sulyg kontrakto, pęr 

minios Law- penkis metus už elektrą reikės

ginta; gi po penkių metų rei
kės mokėt už 
išdeginta.

Dauginantis
pats reikalas

(Pabaiga rytoj)

Darbininkams Žada 
Pavaikąs Uždėti

ISIII IIISII SIUS
O. ' ..... h—4
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Kas yra žmogaus ainžina’s priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IMiail’ę PftWfWc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UIDUlld vtHU lUWUCIb bijo Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo! ♦

I BY Tnhc ^.5 centui už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU JUaA luuo Į.jį^ amžiną žmogaus priešą—vidurių. pžkiet^ 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, IIOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS

DUBURAIČIŲ DVARAS 
(Krekenavos valse.).—Dvari- i 

tiek, kiek bus ninkas MontvilaJUuri du ber-į.
nūs. Algos moka apie 300 h-1 --/įĮgl;

i tų metams. Maitina daugiau-i i
automobiliams, sįa koše, retai kada per piet j ------------------------- —------- — ;
veitė pakelt mpsns duodu Dii’bfi roikia Baigęs Philadelphijos muzikos kon-i 

servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
ti; gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę | 
pagelb^. Kreipkitės šiuo adresu: j

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
1218 So. 101h St., Camden, N

PAS—

Pakelt mūSoy duoda. Dirbti reikia 
klausimą apie padidinimą pie- nuo tamsos iki tamsos, o naktį 
vos, kad būtų užtenkamai vie-j verčia arklius nakties joti, 
tos ir automobiliams ir žais- i Montvilas su « darbininkais 
mėms. Ir pereitą rudenį ben-. bjauriai elgiasi, kolioja tingi- ; 
drovės susirinkimas nutarė nįais, vagiais ir tt. Bernai pa-1 
pievą padidint. Darbas pra- reikalavo geresnio atlyginimo; 
dėtas : medžiai ir dalis akme-įjr žmoniškesnio elgesio. Dva-! 
nų išdinamituota. Dabar tik rininkas atsakė: “Ir taip gali- 
reikia baigt iškast kelmus ir. 
pradėt art-lygint. Pievai pa-; 
imta apie akras pačios pras- Į 
čiausios vietos, kuri kitaip nie-Į 
kam nebuvo naudojama, 
da tik, kad dalis šios 
kaip ir dalis senosios 
yra slėnis, iš kurios 

Ir tokiais parsi-! vanduo neturi ištakos.
puikiai pa- 

silaiko. Nors randa maža— tokiai vietai būtų prastu daik-Į 
$20—25, bet kas vasarą įplau- bu—ir išvaizdą gadintų ir kliu-' 
kia po keletą šimtų ' dolerių,; čių darytų. Geriausia būtų 
kurie yra sunaudojami palai-; augštesnes vietas suart ir to-i 
kymui parko ir išmokėjimui, mįs žemėmis pakelt slėnį ^int 

. 1 • Berei-jtiek, kad žemiausia pusę pa-
mo svorio, npmigos. jautimo nuovargio ir x vnr-arn inlaiiko nnir ̂ 470panašių aimptomų. Jūs galite nusipirkti i M vflo^rą ĮpiaUKO apie
Nuga-Tone kur gyduolės, yra parduodamos. BeildrOVŪS pirmininkas 11’ R1C- '
Nusipirkt t butel> šiandien ir paslcbekit pjii- 1 '
kias. pasekmes po vartojimo tik keletą die- nedžeiTs drg. A. Baronas per-' 
nų. Jei jūsų vertelga neturi jų stake, jis . , , . . . ,
gali gauti del jūsų iš olselio vaistinės. ; mato, kad Šįmet įplauks l!6 

mažiau $500. i
Šįmet užmokėta apie $260 

už apdraudą ant penkių me-: 
, . Taigi per sekamus pen-;

kis metus, kuomet išlaidos bus

Lavvrenciečiai davė 
ir kitoms mūsų kolo- 
Šiandien jau turi nuo-; 
parkus Worcesteris

J

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

6102 Grand
Maspeth, L.

Kampui Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER »79«

Avenue

Ad E No. 36 

Buvo visai nuvargęs — 
turėjo stiprumo ir 

energijos
neturėjau stiprumo nei energijos ir ■ 
visai nuvargęs. Po išvartojimo tik 
butelių Nuga-Tone. aš jaučiausi kaip nikniknms 
žmogus," sako James Milner. Wiggiss. | P 
Tik keliais Žodžiais pas Milner pa- Samdymais jis 

sako, kaip Nuga-Tone jam greitai j>agelbė- 1 
Jo, pataisė jo sveikatą, padaugino stiprumą 
Ir suteikė jam daugiau energijos. Virk mili- 1 
onas žmonių vartoja Nuga-Tone su tokiomis 
pat pasekmėmis. Ir jūs turėtumėte jas var- | 
toti. jei neturite geros sveikatos.

Nuga-Topc taipgi geras išgydymui silpnų 
nervų, nusilpusių svarbesnių organų, infcstų, ; 
kepenų, pūslės, prasto apetito, nevirškinimo, 
gasų viduriuose, raugėjimo, galvos skaudėj!-i i • i.-_______ ___

mo, svaigulio, skausmų raumenyse, praradi- ' S6FU rClK<il<lUJRntiemS.

"A6 
buvau 
dviejų 
nauja* 
Mass. vietą nusausint.

Be- j 
vietos,1 
pievos, 
lietaus 
Reikia; 
Grabe

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 
O A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.

B Ha 1lt Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
J gyduoiė, kuri virš 200 melų li-

1 xlJTAzmjaLx goniams gelbėjo, padaryta ma- 

fiwS? medal az 
^hI'arlsm tikrąsias ir neimkite

kitų. Vaistinėse trijų jLOLJLŲl'1 y M 
dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

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

________ JL__________ ORDER BLANK ________ —__________
I A Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

A8, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir UllBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

No. —.

Miestas

........._St. or Ar®.

State-----------—
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darius dar kiek žemesne van
duo galėtų nuslūgti į kaimyno; 
mišką. Tas žymiai daugiau1 
lešuotų, bet niekam netinka-, 
ma vieta būtų padaryta gra
žiu ir brangiu žemės sklypu.

Tūli draugai labai atkak-i 
liai priešinosi šitam pievos pa-Į 
didinimui. Bet reikia viltis, i 
kad vėliau jie savo nuomonę; 
pakeis taip,, kajp tūli draugai 
pakeitė savo nuomonę apie ki
tus pagerinimus. Juk negali-1 
ma nei norėti, kad visi tuo; 

' pačiu laiku vienaip jmanytų . 
‘ Ginču;

yra gražių papuošalų vyrais, do labai puikiai. Kurie jo jautis apie pievą, reikia nepa-, 
moterims ir vaikams—viršuti- nematė per 10 — 12 metų, jmiršt dar ir štai ko. Mūsų 
nių ir apatinių, įvairaus pasi-; tiems atrodytų lyg nepažįsta- amerikonai kostumeriai yra! 
rinkimo; puikiausių šilkinių,, ma vieta. Pirmaisiais keliais' mėgėjai “bėizbolės”. Iki šiol 
vilnonių ir lininių drabužių čia metais ant kalnelio medžiai: Massachusetts valstijoj ši žais-' 
rasite sau patinkamų ir už ga- buvo visai mažyčiai, dabar gi mė nedėldieniais buvo drau-1 
na žemą kainą; kaklaraiščių, ta vieta yra puikus jaunų ar- džiama. Bet pereitais metais Į 
pančiakų, marškinių ir kitko ąžuolų sodas, teikiantis ir gro-' piliečių balsavimu tapo pra
šia pirkaite nepermokėdami “ 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus “stailo” * turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitemykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Maas.

nų. * Jei jūsų 
Kali Kauti del

WORCESTER,; MASS;
, : ; ’ kis inciua, nuunicv uuu

Nokdami tinkamai apsirengti, • mažesnės, bus galima išmokėt 
žinokite kad i nemažai serų, jei kas to reį-i

H. STANKAUS KRAUTUVĖJ; ,kaI?usL? ga1 ir šiek-tięk nuo-;
. sjmcių serinmkąęns. * Bus is ko

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

padaryt ir žymių pataisų bei 
pagerinimų parkui.

Parkas vasaros metu atro-! apie tą patį dalyką.

žės ir pavėsio. Pirmiau šiame į vestas įstatymas, panaikinan- 
aržuolyne buvo neperbrendamas į tis draudimą lengvojo sporto 
krūmynas; dabar gi visas kai- nedėldieniais. Jei miesto val- 

nuvalytas, dyba nubalsuoja už tokį spor- 
po jaunais aržuolais žaliuoja tą nedėldieniais,
nelis ties svetaine

lanki žolė. Pernai « vąsarą
tai jis tam

pa legaliu. Lawrencus tatai
krūmų naikinimas tapo pastū- jau, rodos, padarė. Methuenai, 
mėtas 'pusėtiųai toli už tako, 
kuris eina nuo vidurio svetai
nes 'iki

kurių rybose yra Maple Par
kas, dar pasiliko po senovei; 

rubežiaus. ' :Ne vien bet gali būt, kad po metų-kitų
Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.'

A. M. Balchunas, Savininka s. .Tel/ Stagg 6533

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERS1TIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGA ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

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

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

___ _____nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskime arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 214, New York, N.Y. 

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

i TE"TI ivičl<r x Mes išmokiname taisyti ir valdytiL.1 E 1 U V 1SK.A automobilius j trumpiausi laiką.
AUTOMOBILIŲ MOKYKLzk Mes garantuojam laisnius ir dip

lomus. Pilnas mokslo kursas $25.
, Taipgi duodame važinėjimo lekci-

* T-SI ra JH BlidLlW )as Pamokos dienomis ir
vakarais. Informacijos dykai.

]'* 7 Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-
į ro> Nedėldieniais nuo 11 vai. iki

vaL dieną. Lietuvis mokytojas
L. Tiknus. 
NEW YORK
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

AUTO SCHOOL



Puslapis šeštas Trečiadien., Liepos 17, 192

VIETOS ŽINIAS
Policijos Inspektoriai bei 
Kapitonai Susiuosto su 
Kriminalistais

j Išvažiavimas A L. D. L. D 
ii Kp. ir L D. S. A. 1 Kp.
; Sekmadienį, Liepos 21

Policijos komisionienus Neužmirškite, kad ateinantį 
Whalen perkėlė iš vienų mies- sekmadienį, 21 d. liepos (Ju
to dalių į kitas, New Yorke ly) įvyks didžiulis išv’ažiavi- 
ir Brooklyne, 18 policijos in- mas Forest Parke, rengiamas 
spektorių ir 10 kapitonų. Sa-, bendrai Amerikos Lietuvių 
ko, kuomet inspektorius bei > Darbininkų Literatūros, Drau- 
kapitonas perdaug apsipranta gijos 1 kuopos ir Amerikos 
su savo vieta ir apielinke, tai 
pasidaro tingus,; apsileidžia ir 
negaudo kriminalistų. Whale- 
nas ypač nepasitenkinęs, kad 
iki šiol vis dar nėra susekta, 
kas Long Islande nušovė Fran
ką Marlowa, kumštynių ex- 
promoterį ir naktinių kliubų 
paukštį-lėbautoją; kas nudėjo 
gemblerį ir opiumo šmugelnin- 
ką Rothsteiną ir kas būtent 
nušovė du- asmenis pereitą su
batos naktį Hotsy Totsy kliu
be, New Yorke.

Bet komisionierius supranta, 
tik nenori viešai pasakyt, jog 
ilgiau tam tikrame distrikte 
susitupėję policijos kapitonai 
bei inspektoriai susipažįsta su 
būtlegeriais ir kitais prasižen
gėliais ir žiūri pro pirštus į jų 
darbus, imdami kyšius. . Ko- 
misipnierius taipgi nužiūri, 
kad ir policijos detektyvai pa
našiai bizniauja.

Jetuvių Darbininkių Susivie- 
lijimo 1 kuopos Brooklyne.

Bus gera programa, kuri su
sidės iŠ dainų, prakalbos ir vi
sokių žaislų. Seni ir jauni tu
rės progos parodyti savo gabu
mus visokiuose žaisluose.

Mūsų gaspadinės jau ruošia 
įvairius gėrimus ir užkandžius 
išvažiavimui.

Todėl, kas gyvas, į parengi
mą.

Širdingai kviečia—
Komisija.

Tarpt. Darbininką Apsig.1 
Dailiškas Išvažiavimas 
Gastoniečią Naudai

Liepos 27 d. International 
Labor Defense išvažiavime į 
Pleasant Bay Parką, Bronxe, 
naudai Gastonijos streikierių, 
bus įvairi ir smagi programa: 
šokiai atvirame ore, krutamie- 
ji paveikslai ir tt. Grieš sim
fonijos orkestrą iš 50 muzi
kantui sekamus veikalus.

1. Fantasy Overture (iš 
Romeo and Juliet), Čaikovs
kio; 2.
Glinka;' 3. 
Cavalleria 
cagni, (b) 
ble See,”

A.LD.LD. 185 Kp. Nariams
Liepos 18 d., 8 vai. vakare, 

svet. 218 Van Sicklen Avė., 
įvyks A. L. D. L. D. 185 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Vi
ši nariai dalyvaukite, nes turi
me daug svarbių dalykų. Ku
rie dar negavote naują Drau
gijos leidinį, tai ateikite atsi
imti. Narys.

(168-69)

Žiną Vardus žmogžudžių 
Nudėjusių Du Žmones

Policija sakosi žinanti var
dus tų dviejų piktadarių, kurie 
pereitą subatos naktį nušovė 
ex-kalinį Simoną Walkerj ir 
dokininką (laivakrovį) Wm. 
Cassidy, Hotsy Totsy naktinia- 

i me kliube, vidurinėje New 
■ Yorko dalyje, ties Broadway.

Norėjo iš Relių Išverst 
Greitąjį Traukinį

negrą

Kodėl Negavote “Daily 
Workerio” Brooklyne?

- “Kamarinskaja,” 
(a)Hnterimęžzo (iš 
RusŲcana), Mas- 

‘Flight of the Bųm- 
Ripisky-Korsakoff;

14. “Nut Cracker Suite,” Čai- 
‘kovskio; 5. Maršas (iš Tann- 
įHauser), Wagnerio.

Buą gabių solistų daininin
kų, “fajerverkai” ir daug ko 
kito. Įžanga tiktai 50 centų. 
Visi prisirengkite išanksto da
lyvauti toje pramogoje.

Keliarodis: Paimkite Bronx 
Park subway traukinį arba 
eleveiterį iki 177th St.; paskui 
važiuokite Unionport gatveka- 
riu iki linijos galui. Iš ten 
busai uždyką nuveš į pikniko 
vietą. (168-70)

40 Policmanų, Bombos ir 
Kulkosvaidžiai Prieš 
Nužiūrėtus Plėšikus

suvėluotas atspausdinimas
“Daily Workerio” numerio, 'i

gelžkelio stoties Newarke, vo- rusais. Lysas išsiduoda ant ilgų 
yp daiktus iš keliauninku ba- ?etų-’ bixnl ?al.i!?a daryti gerą> Par" ge aaiKtUS is KeiiaumnKų u<t duosiu uz labai žemą kainą. Atsišau- 
gažo, paliekamo stoties globo- kite i “Laisvės” ofis. ‘ (166-168) 
je. Tapo areštuotas ir po $1,- 'pARSIDŪof^n^^
000 kaucijos pastatytas. Jis sen krautuvė, lietuviais, lenkais ir 
iam o-pU/knlini buvo ištarna- \usai« apgyventoje vietoje. Galima tam geiZKenui ouvo isiaina daryti gerą bizni. 104 Grand St., 
vęs jau 24 metus ir buvo sk a i- Brooklyn, N. Y. ’ (265-270)
tomas vienu iš ištikimiausių1 
kompanijai žmonių.

Reikalauja Žemėm Užpilt 
“Smirdančią Upę”

| PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
i biznis gerai įdirbtas, lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Jeigu nori, gali 
pirkti su namu arba viena biznį. 
Labai gera proga, pasinaudokit. Dė
lei platesnių informacijų klauskite 
telefonu Great Neck 1686, o adresą 
galite gauti “Laisvės” ofise.

168-70
New Lots Civic Lyga, Brook-! 

lyne, kreipiasi į miesto valdy-| 
bą, kad užpiltų žemėmis smir
dančią Fresh Pond 
“upę,” kuri ne tik orą gadi
na, bet savo nešvarumais gre
sia abelnui sveiki ni unlink! PARSIDUODA F O-TO G RA F U Ų šia aoeinai sveikatai aplinkj- j STUdija puikioj vietoj, prie mie- 

įsto parko, tąrpe kelių bažnyčių, lie
tuvių, • lenkų, rusų ir, italų apgyven
ta. Tai vienatinė lietuviška studija 
Newarke. Biznis įdirbtas per 25 me
tus toj pačioj vietoj. Randa pigi. 
Parsiduoda ' pigiai. Platesnių infor
macijų klauskite laišku ar ypatiškai.
M. Janulis, 201 Adams St., Newark,
N. J. (164-169)

| PARSIDUODA, restoranas, biznis ge-
I rai įdirbtas, geroj vietoj, tik vie
nas blokas nuo. dokų. Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas važiuoja Lie- 

Creek tuvon. Kreipkitės po num. 72 Co
lumbia St., i Brooklyn, N. Y.

168-70

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKĖ

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

nių gyventoju
-------------------------- -------------------------------

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLIFFSID ĖS DAR BIEŪIA M S

Svarbus susirinkimas bus šiandien 
(17 liepos), 8 v. vakare, Mažeikos 
svetainėj; prasidės 8 valandą. Visi 

. nariai būtinai ateikite.
dv.rbo atlikti. Komitetas.

40 policmanų ir detektyvų 
su- .kulkosvaidžiais ir troški
nančiomis gazo bombomis ap
spito Tisdale Lumber kompa
nijos medžių sandėlį-kiemą, 
130th St., Richmond Hill, kad 
suimt bei nukaut du plėšikus,

Kai kurie brooklyniečiai 
darbininkai klausinėja vienas 
kito, kodėl pereitą antradienį 
negavo niekur Brooklyne ant 
“standų” pirktis Komunistų 
Partijos organą “Daily 1 Wor
ker}.” Patelefonavus į “Daily 
Workerio” redakciją, patyrė
me, kad leidžiant į spaudą 
kas ten sugedo, ir del to buvo

kurie buvo atėję naktį, norė
dami išplėšt kompanijos rašti
nę. Raštinėje gi plieninėse 
saugos spintose buvo $10,000 
pinigų, apie kuriuos, matomai, 
plėšikams prąnešė kas nors, iš 
raštinės tarnautojų.

Apie plėšiku atsilankymą 
patelefonavo policijai kiemsar
gis (vačmanas). t .

Vienas iš plėšikų pabėgo, o 
kitą policistai troškinančiomis 
bombomis apsvaigino ir suė
mė. Jo vardas Andrew Kra
mer, arba Keller, senas krimi
nalistas, jau kelis kartus sė
dėjęs kalėjimuose.

Pilnas {domių Nuotikių 
Mayerhoferio Gyvenimas !

87 m. 'sėAjs1, Ędwi 1 M-ay'erho- 
fer, užpernai' miręs Yonkerse, 
turėjo įdomių prietikių savo 
gyvenime. Jis buvo kilęs iš aug- 
štos Austrų bajorijos, baigęs 
Europoje porą universitetų; 
labai gabus muzikantas ir. žy
mus karininkas, 

| Prancūzų armijoj.

Newarke areštavo
Richardą Pollardą, kuris kro
vė špalus skersai Perfnsylvani- 
jos gelžkelio relių. Sako, kad 
jis norėjęs iš relių išvaryt nak
tinį ekspreso traukinį, atpleš- 
kantį iš Washington© į New 

/ Yorką. To paties gelžkelio 
darbininkas K. Nestro pripuo
lęs nuvertė špalus nuo relių, 
kuomet traukinys jau buvo vi
sai arti. • • '' > ' ■ • ‘ ■

Poltardąs pastatytas po $1,- 
000 kaucijos iki teismo.

Kimis County Nejudinamasai 
Turtas Pakilo 600%

nu

Brooklyno Real ’ Estate
’* Board apskaito, kad per pas

kutinius 30 metų vertė neju
dinamojo turto Kings County 

* pakilo 600 nuošimčių, ypač 
ačiū tam', kad tuo laikotarpiu 
buvo pravesta įvairios gatve- 
karių, linijos, požeminiai gelž- 
keliai ir eleveiteriai. ~

tarnavęs 
Jis buvo 

artimas žmogus Meksikos im
peratoriui Maximillianui. Kuo
met Maximillianas 1864 metais 
keliavo iš Europos užimt Mek
sikos sostą, tai su juo buvo ir 

; Mayerhoferis. Nuvertus Ma- 
ximilliano valdžią, Mayerho
feris buvo įkalintas ir pa
smerktas nužudymui. Bet pa
sisekė jam pabėgt. Per ištisą 
mėnesį besislapstydamas Mek
sikoj, jis nuo bado mirties ap
sigynė, valgydamas žoles, šak
nis ir uogas giriose. Paga- 
liaus, slapta įšliaužę į Jungti
nes Valstijas ir greitai išsiėmė 
šios šalies pilietystės popieras. 
Atvyko į Yonkerį, kur ir pra
gyveno 50 metų. Austrijoj 

. iam buvo paliekama ;
$100,000 turto nuo giminių. 
Jis tą turtą būtų galėjęs pasiT 
imti, jeigu būtų atsisakęs nuo 
Amerikos pilietystėsį ir suįikęs 
ant visados apsigyvent Austri
joj.

Yonkeryj jis gyveno ganą 
biednai. Mirdamas paliko tik
tai ąpie; $300 nuosavybės iš 
viso. - V. Rp.

Ilfižus Palaipams, Žuvo 1 
Mūrininkas ir 1 Susižeidė

Užsimušė vienas mūrininkas, 
August Chiesa, kuomet nu
griuvo naujai statomo namo 
palaipas, ant 41st St., tarpe 
2nd ir 3rd Avės., New Yorke. 
Kitas mūrininkas tapo labai 
pavojingai sužeistas. Tai 
per darbdavių kaltę.

Turime daug | PARSIDUODA grosernė ir delikate-

N. S. PITTSBURGH, PA.
L. D. S. A. 60 kuopa rengia pikni

ką nedėlioj, 21 liepos, ant Kosto 
Stasevičiaus farmos. Prasidės,. 10 
vai. ryte ir tęsis iki vėlumos. ‘Bus 
gera orkestrą šokiams. Minėta kuo
pa remia Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą, tat šiame piknike bus 
pardavinėjami T. D. A. ženkleliai, 
todėl kiekvieno darbininko 
atsilankyti į šį pikniką ir 
Kviečia rengėjos.

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos 

kimas bus nedėlioj, 21 liepos, svetai
nėj ant 24th St. ir Michigan Ave. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes išgirsite 
labai svarbių naujienų. Kurie! dar 
neužsimokėję, būtinai ateikit ir už- 
simokėkit. Atsiveskit nors po vieną 
naują nari. Sekr. V. J. Geraltauskas.

167-69

sen, laikoma visokių daiktų, biznis 
senas ir gerai eina. Prie krautuvės 
yra 3 kambariai gyvenimui. Randa 
tik $45.00 į mėnesį. Parsiduoda pri
einama kaina. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Kreipkitės po 
No.' 51 Camden St., Newark, N. J. 
Telefonas Michell 0434.

(163-170)

pareiga 
paremt.’ 

168-69

susirin

PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus fd'rnišius ir randavoti kamba
rius, ranua pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. 147-74

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kriaučius prie taisy

mo ir prosinimo. Darbas nuolati
nis. Mokestis $5.00 už dieną. Del I 
platesnių žinių kreipkitės laišku.— 
Chas. Meilun, 25 Malta Ave., Ball
ston Spa.,, N. Y.: . , (166-168)

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS7

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
J. S., 114 
", Tel. 

?

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

ANT PARDAVIMO
augštų mūrjnis namas 6 šei

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA j
MOLLYN’S BARBER SHOP

— ir — 
BEAUTY PARLOR

GRABORIUS 
(Undertaker)

TELEPHONE, STAGG 9105

Juniper 7646
RALPH KRŪCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS

|416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel^ Triangle 1450
Lietuvis Fotografai

IR MALIORIUS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

ki

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
2.64 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

X

Šundaktaris “Dentistas”
Irving Feuerman, 27 metų 

amžiaus, neturėdamas dentis- 
to mokslo nei “laisnių,” gyd§ 
dantis^ po num. 78-36 67th 
Drive, Middle Village, Queens. 
Liko • areštuotas ir po $500 
kaucijos'padėtas iki teismo. ‘

4 augštų mūrinis namas 6 šei
mynų, po 5 kambarius ir mau
dyne, steam heat ir visi įtaisy
mai, storas ir užpakaly kam
barys ant Grand St. Randų 

įneša $2,856. Kaina mažesne, 
negu" penkius sykius randa, 
įmokėti reikia $2,000; $10,000 

] bankos pirmas mortgičius ant
3 metų atnaujinamas. Neša 
60 nuoš. ant įmokėjimo.

C. W. KAHTER, 
Savininkas

Grand St., Brooklyn, N.Y.
(163-167)

135

vis PARSIDUODA namas: 
bariai ir maudyne, 

geram stovy, geroj 
25x150, arti eleveiterio 
na $7,200. Kreinkitės

kam- 
labai 
lotas 
Kai-

7 dideli 
Namas 
vietoj, 
stoties.
po num. 219 

Norwood Ave., Brooklyn, N. Y.
167-71Ištikimiausias Gelžkelio

Komp. Žmogus Apsivogė
John Wermann, 46 metų 

amžiaus, naktinis formanas,
.PARSIDUODA gerai įrengta groser-
I nė, apgyventa lietuviais, lenkais ir

• 7
apie (užžiūrėtojas) /Pennsylvanijos |
in i 11 < ' •

SALES—PARDAVIMAI

LIETUVIšKAI-ANGLIšKĄS z t •ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS
Eksplodavus Gazo Kubilui 
Žemėje, Sužeista Du

Gariniu kastuvu (ševelu) 
bekashnt žemę fundamentui 
naujų neregiams vaikams ba
rnų, 'Katalikų Instituto Nere
giams, 220tfi St. ir Paulding 
Ave., Bronxe, kastuvas užka
bino metalinį gazo kubilą, ku
ris buvo 5 pėdų gilume žemė
je, kažin keno kada( užkas
tas. Gažąs eksplodąvb ir už
sidegė kasimo mašina. Du 
darbininkai apdegė’ Vienas pa- 
vdjifiįii.’ * ’

f'LAISVĖ”
46 Ten. Eyck St.

• . i : . • ’ ■ ,

Susidedantis iš 18000 žodžių

Kiekvienas žmogus, norintis iš
vengti klaidų ir nemalonumų 
lietuvių arba anglų kalbose turi 
įsigyti šį žodynėlį ir visada turėti 

savo kišeniųje.

Stiprūs apdarai, kaina $1.25

Brooklyn, N. Y

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

Mes nupirkome dvi naujas ma
šinas del įjermanent Wave, Eu
gene ir Nestle Circuline Methods. 
Tai yra vėliausios mados mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini
mais. Kviečiame visas atsilanky
ti ir išbandyti mūsų patarnavi
mą. Užtikriname, kad mūsų pro
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS:
$10.00

specialistai 
merginų ir

antrašą:

$5.50, $8.50 ir
Taipgi mes esame 

grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St. 
. šalę aptiekos.

NAUJA BUCERNE
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, • •„

Nufotografuoja į 
ir numaliavoja į 
visokius P a - Į 
veikslus įvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-1 
ji na senus ir f 
krajavus iri 
sudaro s u I 
amerikoniškais | 

■ 
gerai Ir pigiai I

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES Į
I 173 Bridge St., ('. Brooklyn, N. Y. į

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

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

užeiga

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

. KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sčklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių • ’ 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą._

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero Šaknų 
JuodŠaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiuklų 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų

Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Psarušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Šalmėčių

; į. ' ? ■ J




