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Alaskoj Įvyko Pirmos 
Gegužės Apvaikš

čiojimas
JUNEAU, Alaska. (Laiš

ku).— Pirmą Gegužės čia 
darbininkai po Komunistų 
Partijos vadovybe apvaikš
čiojo Pirmą Gegužės. Keli 
šimtai asmenų dalyvavo ap- 
vaikščiojime.

Denver, Col. — Wilmer 
Pettigo, 24 metų amžiaus, 
važiuodamas automobiliu 
netoli Broomfield, Col., už 
dešimts mylių nuo čia, pa
taikė į geležinį stulpą, ant 
kurio kabojo elektros vielos. 
Nuo sutrenkimo vielos nu
trūko, apsisuko aplink au
tomobiliu ir elektra užtren
kė Pettigo.

Bilius Nedavimui Darbo 
Svetimšaliams Prie 
Viešųjų Darbų

WASHINGTON. — John 
Cable, republikonas atsto
vas iš Ohio, rengiasi pa
tiekti atstovų bute bilių, 
kad būtų uždrausta 
traktoriams samdyti 
timšalius darbininkus 
viešųjų darbu. Turi 
samdomi tik čiagimiai
bininkai. Bilius taipgi rei
kalauja, kad kontraktoriai, 
kurie samdytų uždraustus 
darbininkus, turėtų užmo
kėti po $100 už kiekvieną 
“nelegališkai” pasamdytą 
darbininką.

50 Metų- Romansas Užsibai
gė Apsivedimu

Columbus, Ohio.—Roman
sas tarp moters Ida Kieffer, 
70 metų amžiaus, ir Char
les Yocum, 80 metų am
žiaus, prasidėjo 50 metų at
gal, o šiomis dienomis užsi
baigė apsivedimu.

Telephone, Stagg 3878

Kwangsi Militaristų 
Spėkos Užėmė 

Kantoną
SHANGHAJUS, Chinija. 

— Pirmadienį Kwangsi pro
vincijos militaristų spėkos 
užėmė Kantoną, pietinę sos
tinę Nankingo valdžios. 
Pranešama, kad generolas 
Chen Chi-tang, komanduo
jantis Nankingo valdžios 
spėkas, pabėgęs.

Taipgi pranešama, kad 
maršalas Feng Yu-hsian- 
gas paskelbė karą generolui 
Chiang Kai-shekui, kuris 
yra galva nacionalistų val
džios.

Fengas, taip vadinamas 
“krikščioniškas generolas,” 
yra skaitomas vienas iš 
tvirčiausių militaristų Chi- 
nijoj; buvo karo ministeriu 
nacionalistų valdžioj. Iš tos 
vietos pasitraukė kovo 18 
d., ir neva neutrališkai lai
kėsi kas liečia sukilimą 
Kwangsi militaristų prieš 
Chiangą.

Generolas Chiangas pa
siuntė ultimatumą Fengui 
pereitą savaitę reikalauda
mas paliuosuoti armijas, o 
Fengas atsakė į ultimatumą 
paskelbdamas karą.

Savo pareiškime Fengas 
kaltina Chiangą eikvojime 
pinigų ir naudojime prezi
dento vietos savo asmeni
niams tikslams.

Fengas koncentruoja sa
vo armijas prie Cheng
chow, Honan provincijoj.

26 Suareštuota Laike Policijos Užpuolimo 
Ant Komunistų Namo New Yorke

C; NEW YORK.— Laike po- 

licijos užpuolimo ant Komu
nistų Partijos namo, Union 
Square. New Yorke, nudra
skyti iškabą su užrašu, “Ša
lin Walkerio policijos bruta
liškumą,” šimtai susirinku
sių darbininkų pakėlė didelį 
protesto balsą. Keli šimtai 
pionierių, kurie tuo laiku 
laikė konferenciją, taipgi 
prisidėjo prie protesto.

Policija užpuolus suareš
tavo septynioliką darbinin
kų ir devynis pionierius. 
Nekuriuos iš jų labai ap
mušė.

Vėliaus suareštavo Ben 
Lifąhitz, kuris einą Komu
nistų Partijos Antro Dis
trikto organizatoriaus par
eigas. Jis ’ tapo nuteistas 
ant 30 dienų į kalėjimą už 
išstatymą iškabos. Magis
trato teisme sekmadienį 
Lifshitz pąreiškė:

“Mes iškelsime policijos 
brutališkumą prieš streikie
rius ir policijos puolimą 
ant Darbininkų Centro se
kančiuose miesto rinkimuo
se. Mes tą klausimą išaiš- 
kinsim New Yorko darbi
ninkams.”

Teisme Lifshitz nurodė, 
kad policija be warranto įsi
veržė į Darbininkų Centrą, 
pareikalavo, kad iškabos 
būtų nuimtos, o naskui pa
tys pradėjo draskyti. Net 
sulig buržuazinių įstatymų 
neturėjo teisės tai daryti.

Jacques Buitenkamp,
Tarptautinio Darbininkų 0

Apsigynimo advokatas, gi
nantis suareštuotus darbi
ninkus, teisme ’patiekė įro
dymus, kad policijos bruta- 
liškumas yra faktas, kad ta
tai po prisieka gali paliudy
ti šimtai restoranų streikie- 
rių ir adatos pramonės dar
bininkai ir kiekyienas, kuris 
tik tapo suareštuotas už 
protestavimą prieš policijos 
brutališkumą.

“Kas gi gali neleisti Ko
munistų Partijai, sakyti tai, 
kas yra žinoma tūkstan
čiams darbin., ir protestuoti 
prie brutališkumą?” klausė 
advokatas.

Tam pačiam teisme Har
ry Milton, Herbert Morten, 
Herman Bindler, Joe Shend- 
ler, Jacob Tobb, Lydia Oken, 
Louis Baum, Edward Shaf- 
fenburg ir Jack Brownstein 
tapo nuteisti dviem dienom 
kalėjimo arba užsimokėti 
po $5. Jie atsėdėjo kalėji
mo bausmę. Kiti tapo nu
teisti atsėdėti po dieną ka
lėjimo. Nekurie paliūosuo- 
ti be bausmės.

Herman Abel, kurį polici
ja brutališkai sumušė, ran
dasi Bellevue ligoninėj.

LITHUANIAN DAIDM

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gegužės (May) 21, 1929

28 UNIJOS DALYVAVO ĮSTEIGIME 
KARINGO CENTRO NEW YORKE

418 Delegatų Dalyvavo Darb o Unijų Švietimo Lygos Su 
šauktoj Konferencijoj; Atstovauta Dirbtuvių Komitetai

Vokiečių Dirižablis Vėl 
Bandys Lėkti Per Atlantiką

TOULON, franci j a.—Ma
noma, kad vokiečių dirižab
lis Graf Zeppelin veikiausia1 
bus greitu laiku sutaisytas; 
(keturi motorai suįedę) ir 
šią savaitę sugrįš Vokieti
jon.

Sakoma, kad apie vidurį 
birželio mėnesio veikiausia 
dirižablis vėl bandys lėkti 
Amerikon.

Pametė 33,000 Valdiškų
Pinigų

Gegužės 1 d. Alytaus pra
džios mokyklų Il-rajono in
spektorius p. Sirutis, va
žiuodamas iš Nemunaičių 
miestelio ..į Alytų, pakeliui 
pametė portfelį su 33,000 li
tų valdiškų pinigų. Polici
ja dar kvotą veda ir p. in
spektorių laiko priežiūroj.

Virš 350 Mainierių
Išmesta iš Darbo 

, PENWELL, Ill.—Kuomet 
čia užsidarė Penwell Coal 
kompanijos kasyklos, suvirš 
350 mainierių tapo išmesta 
iš darbo. Suvirš 50 nuošim
čių visų Illinois mainierių 
yra be darbo iš priežasties 
įvedimo krovimo mašineri
jos ir uždarymo kasyklų;

1 Žuvo, 2 Sužeista nuo 
Eksplozijos Ginklų Dirbtuvėj

NEW HAVEN, Conn. — 
Sekmadienį Winchester Re
peating Arms Kompanijos 
(ginklų) dirbtuvėj ištiko 
parako eksplozija. Viehas 
darbininkas, Patrick Doher-

KAUNE SUAREŠTUOTA 60 LAIKE
PIRMOS GEGUŽES APV A1KŠČ10 JIMO

įvyko Susirėmimas su Policija; Iškelta Raudonos Vėlia
vos; Išmėtyta Daug Komunistų Atsišaukimų

“Mieste keliose vietose iš

čia mos prisidėti.
Konferencija priėmė eilę 

rezoliucijų: 1) Kovoti prieš 
karo pavojų ir Amerikos 
imperializmą ypatingai; 2) 
Už pripažinimą ir gynimą 
Sovietų Sąjungos; 3) Pa
sveikinimas revoliucinių 
darbininkų Indijoj, Chini- 
joj, Lotyniškoj Amerikoj, 
Vokietijoj ir Italijoj; 4) Už 
siuntimą vaikų delegacijos į 
Sovietų Sąjungą; 5) Orga- 

neorganizuotų;
i negrų 

darbininkų, moterų darbi
ninkių ir jaunųjų darbinin
kų; 7) Sveikinimas ir soli
darumo išreiškimas teksti
lės streikieriams pietinėse 
valstijose; 8) Prieš policijos 
brutališkumą ir indžionkši- 
nus; 9) Už organizavimą 
ofisų darbininkų.

Raymond Clark, Gastoni- 
ios streikieris, pasveikino 
konferenciją varde kovojan
čių tekstilės darbininkų pie
tinėse valstijose, kur randa
si vergijos tvirtovė, kurią 
dabar darbininkai, po vado
vyste Nacionalės Tekstilės ' 
Darbininkų Uniios/ stengia
si panaikinti. Taipgi ■ kal
bėjo kitas Gastonijos strei
kieris, W. M. Bledįoe.j

NEW YORK.— šeštadie
nį ir sekmadienį, Irving Pla
za svetainėj, 15th St., New 
Yorke, įvyko didelė darbo 
unijų konferencija, kurią 
sušaukė Darbo Unijų Švie
timo Lyga įsteigimui New 
Yorko ir apielinkės karin
gojo darbo unijų centro. 
Darbo Unijų Vienybės Cen
tras tapo įsteigtas su di
džiausiu entuziazmu.

Apart 28 karingųjų darbo 
unijų dar buvo atstovai nuo nizavimas 
38 Darbo Unijų Švietimo 6) Organizavimas 
skyrių. Viso delegatų buvo 
418. Nuo dirbtuvių komite
tų buvo 54 delegatai. Viena 
iš svarbiausiu naujos orga
nizacijos užduočių bus pa
versti tuos dirbtuvių komi
tetus ir kitus, kurie organi
zuojasi, į naujas pramoni
nes unijas, arba padaryti 
juos dalimis jau suorgani
zuotų naujų ir karingų dar
bo unijų.

Priimta rezoliucija įstei
gimui darbo unijų centro. 
Joj pareiškiama, kad darbo 
unijų centro svarbiausias 
tikslas bus koordinuoti kla
sių kova šiame plote. Visos 
ekonominės darbininkų or
ganizacijos, rymančios ant 
klasių kovos pamato, kvie

o
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Maskva.— E. Preobražen- 
skis, vienas iš trockistų 
opozicijos vadų, čia dabar 
sugrįžęs ir noris atgal su
grįžti į Komunistų Partiją, 
prisipąžįstant prie visų klai
dų.

Šiomis dienomis nuo Lie
tuvos draugų •ąplaikėme se- nakties ir dieną rasta išmo
kamą .1 
apie Pirmos Gegužės ap 
vaikščiojimą Kaune:

“Kaune buvo gegužės de
monstracija, įvyko susirė
mimas, policija pradėjo šau
dyti, yra lengvai sužeistų, 
užmuštų nėra.”

Klerikalu “Rytas” gegu
žės 2 d. laidoj rašo, kad lai
ke Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimo Kaune suareštuota 
apie 60 žmonių. Ir sako, 
kad “suimant juos buvo gir
dėta šaudant.” Provincijoj 
taipgi įvyko areštas, bet 
kiek mažiau suimta.

“Lietuvos Žinios” štai ko
kiu tonu ąprašo demonstra
cija: .u
apsiniaukusi diena, 
nepanaši pavasario dienai. 
Šalta, 1 Žmonių gatvėse ma
ža. Valdiškos įstaigos dir
bo. Spaustuvių ir kai ku
rių; dirbtuvių : darbininkai 
šventė.. Ne vienas laikraš- priversti tai padaryti; tai 
tis neišėjo. ■■ >...

“Laukta demonstracijos, lūs muštynėms, krautuvnin- 
triukšmo • Policija buvo .pa- ko žmona šovus į Baker ir 
sirėngusi viską sutikti.

“Lygiai dvyliktą • valandą 
gale Laisvės alėjos, iš Apy
gardos- teismo kiemo, iš 
Ožeškienės. Lukšio' ir Prezi
dento gatvių kiemų išėjo' po 
kelis asmenis. Daugiausia 
jauni žydais Matėsi pora

ti*umpą; pranešimą tyta daug komunistinių pro- 
rmos Gegužės ap- klamacijų.

“Gaunamos žinios iš pro
vincijos, kad daugely vietų 
išmėtyta proklamacijų, iš
keltos raudonos vėliavos. 
Keliose vietose areštuoti ke
li asmenys.”

Angli jos Tekstilės Dar
bininkai Streikuoja

Vilniaus Krašte Žmonės 
Miršta iš Bado

Nulynčiavo Biznierių

Pirmoji gegužės tamsi.
Visai

LAKE CITY, FLA.—Ank- 
sti pirmadienio rytą gauja 
vyrų įsiveržė čia į kalėjimą; 
pasigriebė N. G. Romey, 
valgomų daiktų krautuv- 
ninką ir išsigabenę laukuo
se nulynčiavo.

Romey susivaidino su po
licija. Policijos viršininkas 
liepęs jam nuvalyti išmatas 
nuo šalygatvio prie jo krau
tuvės, o jis tam pasiprieši
no. i Kuomet policijos virši
ninkas Baker atėjo pas jį

BRADFORD, Anglija. — 
Streikas tano paskelbtas 
dvidešimts aštuoniose vil
noniu audeklu dirbtuvėse, 
kur dirba suvirš 2,500 dar
bininkų. nrieš algų nukapo- 
jimą ant 10 nuošimčiu.

Darbininkai dvidešimts 
keturiose Calder Valiev 
dirbtuvėse Bradforde suti
ko geriau eiti i streiką, ne
gu priimti algų nukapoji- 
ma.

Lifshitz Patalpintas 
Kalėj im an

VILNIUS.—“Vilniaus Ry
tojaus” pranešimu, atvykę 
iš nrovinciios asmenys pa
sakoja, kad daugumoj vietų 
Vilniaus krašte prasidėjęs 
tikras badas. Pav., Kania
vos ir Varėnos valsčiuose 
žmonės jau nuo rudens ne
turi duonos, o dabarv nėra 
ir pašaro. Gyventojai vaik
ščioja. beveik sutinę,-ir alps
ta. Kartu krinta badu ir 
gyvuliai. Daugumas ūki
ninku jau nuplėšė nuo sto- 
"u šiaudus gyvuliu pašarui. 
Sėklų pavasario sėjai visai 
nėra.

i
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jiedu smarkiai susikirto. Ki

ty, žuvo, John Coogan, daiz- raudonų vėliavų. Vaikščio- 
bininkas, sužeistas; randasi K*. gątve_ .žmonės vieni susi- 
kritiškoj padėty. Fred Hoe- 
ger, formanas, taipgi su
žeistas, bet lengviau.

Londonas. Pranešama; 
kad nuo kąro ' pradžios iki 
šiol Anglijoj išmokėta karo 
pensijomis $4,565,000,000. I 
metus išmokama suvirš 
$250,000,000. ■

domėję ėjo artvn, kiti bėgo. 
Tuo tarnu iš visų pusių su
sirinkusius žmones . apsupo 
viešoii ir kriminalinė nolici- 
ia. Pasigirdo keli šūviai. 
Iš kurios pusės jie buvo -r- 
nolicijos ar demonstrantų, 
dar neišaiškinta. I

Areštuota kelios dešim
tys asmenų.

viena kulka pataikius jami į 
petį. Baker paleido į ją 
penkis šūvius ir sužeidė. Ji 
vėliaus numirė ligoninėj.

Romey tapo suareštuotas 
ir padėtas kalėjiman. šeri
fas Douglas sako, kad go- 
vėda vyrų įsiveržė į kalėji
mą anksti rytą ir pasigrie
bė Romey. Šerifas sako, 
kad jis neturįs supratimo 
nei apie vieną govėdos na
rį; nežinąs, kiek iš viso vy
rų buvo.

Konstantinopolis, Turkija, 
-r- 'Sekmadienį smarkokas 
žemės drebėjimas pasireiš
kė Anatolijoj, Turkijoj. 
Nuostolių nepadaryta.^

New York.— Komunistų 
Partijos Antro Distrikto or
ganizatorius Benjamin Lif
shitz pirmadienį tapo patal
pintas į kalėjimą ant 30 die
nų.

Šeštadienį jis tapo su
areštuotas su dvidešimt še-, 
šiais asmenimis, kurie reiš
kė protestą prieš policijos 
brutališkumą, kuomet, poli
cija užpuolus Darbininkų 
Centrą draskė iškabą su už
rašu apie New Yorko poli
cijos brutališkumą. Magis
tratas M. R. Goodman 
Yorkville teisme sekmadie
nį pasmerkė jį į kalėjimą 
už iškabos iškabinimą.

39 žuvo nu žemes 
Drebėjimo

Angora, Turkija.— Pra
nešama, kad nuo žemės dre
bėjimo sekmadienį Soucher- 
ni, netoli Sivas,

Tariasi Apie Paskelbimą 
Karo Storio Elizabetbtone

ELIZABETHTON, Tenn. 
— Adjutantąs generolas 
Boyd, pasitaręs su guberna
torium, valstijos generaliu 
prokuroru ir militariniais 
ir civiliniais valdininkais, 
pareiškė, kad šiuo tarpų ne
bus paskelbtas karo' stovis 
streiko plote, bet jeigu teis
mai nepajėgs veikti, nepa
jėgs streiko sulaužyti pa
smerkiant streikierius kalė- 
jiman, tai tuomet bus pa
skelbtas karo stovis,

Dar daugiau milicijos ta
po atgabenta prieš streikie
rius.

Dvidešimts penki streikie-
ni, netoli Sivas, Mažojoj riai, didžiumoj moterys, te- 
Azijoj, žuvo 39 asmenys, belaikoma kalėjime. Kalti- 
Tūkstantis stubų sunaikin- narni pikietavime ir grūmo

jime skebams..ta arba labai sugadinta.
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Tiesioginiame labai patenkinta ir pasekmės

Darbininkų Kova Skečiasi
Federuotoji Spauda pa

duoda trumpą sutrauką tų 
streikų, kurie tai 
ten veikė • pereitą 
Pranešimas sako:

Brooklyne išėjo 
450 keturių avalų 
fabrikų f darbininkų 
mi pripažinti uniją ir pagerin
ti darbo sąlygas,

Philadelphijoj sustreikavo 
400 Thė Laird-Scober Co. dar
bininkai, reikalaudami priim
ti atgal į darbą šešius savo 
draugus, kuriuos kompanija 
išvarė iš darbo už tai, kad 
šventė Pirmą Dieną Gegužės.

Portsmouth, N. H., unijistai 
dailydės streikuoja už 5 dienų 
darbo savaitę ir $9 į dieną al
gos.

Erie, 
streiku 
lydėms 
darbo savaitę ir 2^ c. į va
landą daugiau algos.

Plainfield, N. J., unijistai 
plumberiai laimėjo 5 dienas 
darbo savaitę ir $12 į dieną 
algą. •

Columbus, Ohio, 160 strei
kavusių cigarų darytojų buvo 
priversti pasitraukti iš kovos 
lauko ir priimti nukapojimus 
algų.

Alliance, Ohio, unijistai ta
pytojai laifnėjo .Eį d. darbo sa
vaitę ir 5 c. į valandą daugiau 
algos. .. ... ...

. -I ., Čia sdmmėti streikai, tai 
tik mažiučiai streikeliai, 
palyginu^ su tais, kokie tę
siasi North Carolina vals
tijos tekstilihėj industrijoj. 
Be to, streikuoja restoranų 
darbininkai New Yorke, 
čevęrykų dirbėjai Bostone. 
Pridėjus pastaruosius apsi
reiškimus namų statybos 
industrijoj New Yorke, ma
tysim, kad po visą šalį kyla 
banga streikų ir neramybių. 
Jie kol kas nedideli, ne
skaitlingi, bet rodanti gaju
mo ir pasirįžimo Amerikos 
darbininkų klasėje.

šen tai 
savaitę.

padėjo, visai nežinodamas, 
kad Fordo prisiųstas fotogra
fas su kamera rankose, pasi
slėpęs už uždangalo, ima pa
veikslą. šis paveikslas buvo 
pristatytas Fordo advokatų į 
teismą, kuriame darbininkas 
užvedė bylą reikalaudamas at
lyginimo. Gerai, kad traukė
jas teisman galėjo įrodyti, jog 
ta skrynia buvo tuščia, kuo
met jis ją kėlė, ir kad tik to
dėl jis ją galėjo pakelti, tai 
jis gavo savo atlyginimą — 
be jokio ačiavimo p. Fordui.”
Tai, kokių priemonių grie

biasi tasai “geraširdis” 
prieš darbininkus!

Antrad., Gegužės 21, 1929

Kas Remia Lietuvos Badaujančius Vargdienius?
Pereitą savaitę per Komitetą šelpimui Lietuvos Ba- 

duolių aukojo sekančios organizacijos ir pavieniai as
menys :
F. Baltutienė, W. Allis, Wis., surinko ant blankos $13.25 • 
LDSA. 5 kuopa, Rockford,. Ill.
LDSA. 38 kuopa, Paterson, N. J.
J. Visockis ir A. Jakštonis (surinko ant blankų)

Trenton, N. J.
W. Murphy (ant blankos), Oregon City, Ore.
Carnegiečiai (per d. Gatavecką) 
ALDLD. 19 kuopa, Chicago, Ill. 
TDA. 1-ma kuopa, Chicago, Ill.
O. Bacėzas ir Yaras (ant blankų) Chicago Heights,

Ill.
New England Workers’ Assos., Waterbury, Conn. 
Clevelandiečiai (suaukojo laike “Grigūčio” vaid<) 
Detroito Viet. Komitetas
Adomas Kalašiūnas, Providence, R. L, surinko
ALDLD. 169 kp., Bristol, Conn.
LDSA. 68 kuopa, Cliffside, N. J.
M. Maželienė, surinko ant blankos, Cliffside, N. J.
S. Skiragis, Detroit, Mich.
LDSA. 62 kuopa, Shenandoah, Pa.
G. Ticoski (surink, per jo jubilėjų) Hartford, Ct. 
B ridge water Koop. Avalų Dirbtuvė, per J. Kiršlį 
SLA. kuopa, B ridge water, Mass.
LDSA., B ridge water, Mass.
J. J. Mockaitis (ant blankų), Bridgeport, Conn.
“Nemuno” Dr-ja, Scenechtady, N. Y. (per d. Ra

moną (
F. Balch, Easthampton, Mass.
ALDLD. kuopa, Worcester, Mass.
K. Levine, Turtle Creek, Pa.
APLA. 17 kuopa, E. Pittsburgh, Pa.

Tai bene bus gausiausia savaitė nuo pradžios šito 
vajaus, kas liečia aukotojų skaičių. Tas parodo, kad 
mūsų organizacijos ir pavieniai asmenys jau smarkiai 
įsisiūbavo ir jau pradėjo rimtą darbą šituo klausimu. 
Komitetas jau padarė žygius siuntime žmogaus Lietu
von. Greitu laiku jie bus paskelbti plačiąjai visuomenei.

Susitvėrė visa eilė komitetų. Chicagiečiai nuspren
dė varyti aukų rinkimą per priešfašistinį komitetą, ku
ris ten pasekmingai veikia.

Visais reikalais visuomet kreipkitės į Komiteto se
kretorių, kurio adresas:

R IMLizara
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Pereitame kare, kaip žino
ma, buvo fronte vartojama 
tam tikros maskos apsisaugo
jimui nuo gazų pavojaus. Bet 
tame kare tebuvo žinoma tik 
kelios tokių gazų rūšys. Prie 
jų buvo pritaikyta ir maskos,

Dabar gi jau yra išrasta 
šimtai mirtinų gazų, ir beveik 
negalima bus pritaikyt maskas 
prieš tokį jų daugį. Urnai pa
leidus naują gazų mišinį, vi
sos priešų maskos tam sykiui 
lieka visiškai bevertės.

Tie nuodijimai neapsistos 
vien ties karo frontu,; jie per- 
sineš į šalių vidų. Kaip kad 
pripažino ir Tarptautinis Rau
donasis • Kryžius Briusselyj 
1928 metų gegužės 27 d., ne
kariaujantieji, civiliai žmonės 
atsidurs tokioj padėtyj, kaip 
keliauninkai dugnę skęstančio 
laivo. Ir pabrėžiama, kad dar 
nėra jokio apsisaugojimo nuo 
naujųjų, kariškų nuodų.

Imperialistinės šalys turi or
laivių, kuriuos galima su radio 
pagelba kėravoti nuo žemės, 
ir visai nebereikia tokiame or
laivyje žmogaus; tobulinama 
tokie lėktuvai, kurių garso ne
būtų visiškai girdėt. Tai ty
lios, pasalingos giltinės išti
siems žmonių knibždynams, 
ypač nakties laiku.

Yra kvailiukų, kurie patys 
sau bei kitiems įkalbinėja, būk 
Tautų Lyga per savo konfe
rencijas uždrausianti nuodingų 
gazų vartojimą karuose. Bet 
tegul nieks nelaukia, kad im
perialistiniai rakaliai atsisaky
tų nuo to svarbiausio karo pa
būklo. Jeigu Tautų Lygos žu- 
likai taip ir šneka, tai tuom 
nori tik darbo- minias sumul- 
kinti ir suraminti.

Amerikos orlaivyno , genero
las Mason M. Patrick atvirai 
sako : “Gaz<ii bus naudojami 
kare, nepaisant visokių tarp
tautinių sutarčių prieš tuos ga- 
zųs.” O jis žino, ką kalbąs.

Ne. iš savo galvos komunis
tai ištraukią gosiančio i impe
rialistinio 'kąrp bąi^eųybes, 
kuomet jie šaukia tarptautinį 
proletariatą mobilizuotis į re
voliucinį karą prieš pasaulinės 
skerdyklos kapitalistinius inži- 

) nierius.

25.00
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18.50
25.25

6.00
5.00 

10.00

Koks smarkus mirties įran
kis yra kariškas gazas, dabar 
parodė užtroškimas 125 žmo
nių Clevelando ligoninėje. O 
ten, per X-spindulių filmų eks
ploziją, pasiliuosavo tik lengvai 
nuodingas gazas, ir tai visai 
nedaug jo.

Karui naudoja 
nuodingus gazus, 
“muštardos” gazą, 
kitus. Kiekvienos
nes valdžios specialistai išra
dinėja vis mirtingesnes karo du
jas, ir valdžia laiko jąsias ak
linoj slaptybėj.

Paleidus iš orlaivio kelias 
tokio gazo bombas ant did
miesčio, turi žūt tūkstančiai, 
gal šimtai tūkstančių gyvento
jų, kaip sako Elv. K. Fradklin 
New Yorko “Times’e” (gegu
žės 19 d.), neapsakomose kan
čiose. Juo augštesni namai, 
juo tirščiau apgyventas mies
tas, tuo labiau bus suparaly
žiuotas ir tuo didesnį skaičių 
kančių ir aukų paliks kiekvie
nas atsilankymas priešo orlai
vio su gazinėmis bombomis.

Tie įgazai jyra sunkesni už 
orą; jie prasiveržia pro užda
rus langus, prasisunkia į už
dangstytus rūsius (skiepus) ; 
nėra tokio namo, kuris apsau
gotų nuo tų gazų mirties. Nu
metęs gazines bombas, orlaivis 
nulėks sau. Bet trūkusių bom
bų dujos pasiliks ištisoms die
noms slankioti pažemiais, gat
vėmis, ’ namuose, ant miesto 
stogų ir tt., ir vis be atlaidos 
smaugs pasitaikančius 
kius, moteris ir vyrus.

Amerika turi kariškų 
vių, kurie gali neštis po 
svarų nuodingiausiomis
mis užtaisytų, sprogstamų 
bombų. Sunku ir beįsivaizdint, 
kokia tragedija įvyktų, jeigu 
tik vienas orlaivis pasiųstų to
kį savo .bombų krovinį ant 
miesto, sakysime, turinčio 
bėnt milioną gyventojų.

Be to, yra bombų delei van
dens užnuodijimo ir delei pa
skleidimo limpamų smarkiau
sių1 ligų bakterijų. - . .

Ir visa tai bus paleista veik- 
mėn naujame imperialistinia
me kare, linkui kurio , dabar 
sparčiai žingsniuoja kapitalis
tinis pasaulis.

47.25 
25.00 
17.00 
27.00

9.50 
5.00 

20.00
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5.00 

10.25 
39.00

vesti ypatingos i konkurencijos 
su galinguoju Fordu.

Pas Fordą dirba apie 130,000 
žmonių. Ir ten niekuomet ne
buvo streiko. Tas parodo, kaip 
drūčiai ta kompanija užhipnoti
zavus savo darbininkus. Bend
rai imant, Detroitas matė tiktai 
vieną stambesnį streiką automo
bilių industrijoj, būtent 1919 
metais, bet tasai streikas buvo 
pralaimėtas.

Galima sakyti, kad automobi
linės pramonės darbininkai dar 
nei nepradėta tinkamai organi
zuoti. Amerikos Darbo Fede
racija tiktai rezoliucijomis mo
sikuoja. Nors jau trys metai 
suėjo, kaip ji kalba apie auto
mobilistų organizavimą, bet iš 
tų šnekų niekam nei šilta, nei 
šalta. Gal tiktai tuomet, jei 
kairieji pradėtų streiką ir tas 
streikas būtų masinis, 
viai mieliau pažiūrėtų 
raciją.

Darbo intensyvumas 
bilinėj pramonėj jau,
pasiekė savo čiukuro ir daugiau 
iš darbininko negalima išsunk
ti. O uždarbiai mažėja. Au
tomobilių pramonėj, taip kaip 
ir rūbų pramonėj, yra taip va
dinamieji sezonai, kurie darosi 
vis ilgesni ir ilgesni. Tūluose 
pramonės užkampiuose jau pra
dedama įvesti vaikų ir moterų 
darbas. Visa tai didina darbi
ninkų nepasitenkinimą.

Sakoma, kad automobilių in
dustrijos žmones todėl negali
ma suorganizuoti, kad jie, savo 
daugumoje, susideda iš svetim
taučių. Šis argumentas yra la
bai prastas. Svetimtaučiai, kaip 
parodo mainierių unijos istori
ja, istorija siuvėjų ir audėjų, 
yra dar geresni kovotojai, negu 
čiagimiai amerikonai.

Ateityje galima laukti dar 
didesnio kovos paaštrėjimo tar
pe General Motors ir Fordo. 
Laukdamos tos prisiartinančios 
kovos, mažesnės- kompanijos 
spiečiasi į krūvą, kad kokiu 
nors būdu išsilaikyti. Pačiam 
pasiutime konkurencijos vienas 
kitas streikas, nors ir neilgas, 
baisiai užgautų kompanijas. 
Darbiniiikąms yra naudinga iš
naudoti kompanijų pjovynes 
unijos organizavimui ir sustip
rinimui.

Automobilių pramonės darbi
ninkai dar tars savo drąsų 
dį!

jime “nefašist

kokia’
K. B. Aras.

paprašė > pir- 
pakelti kažin 
(tranką). Jis

Pa., pagrąsinimas 
suteikė vietiniams dai- 
(unijistams) 5 dienas

“Geradarys” Kapitalistas
Fordas i

Šito asmens vardas išgar
sintas visam pasaulyj kaipo 
“geradario” ir mokančio pa
laikyti geriausius santykius 
su savo darbininkais. Bet 
dažnai ■ nejučiomis ima ir 
prasiskleidžia kaukė, už
mauta ant H. Fordo veido, 
ir pasinįato tikrasis jo vei
das, veidas; kuris' hesiškiria 
nieku nuo U

Šiomis ai(

Vytautas Padėjo Romai 
Vergti Lietuvą

Klerikalų laikraščiai skel
bia, kad pereitų metų lap
kričio mėnesį Kaune įvyko 
Lietuvos vyskupų konfe
rencija, kurioje buvo kalbė
ta apie kunigaikščio Vy
tauto sukaktuvių paminėji
mą, kurios įvyks šiemet. 
Konferencijoj prieita,
“...kad Vytautas Didysis yra 
daug nusipelnęs lietuvių tau
tai ir Katalikų Bažnyčiai, nes 
jo rūpesčiu įsteigta žemaičių 
vyskupija, daug bažnyčių pa
statydinta i ’bei funduofa,' jo 
daug prisidėta prie žemaičių 
krikšto, kad todėl yra tvirto 
pagrindo pagerbti Vy
tautas Didysis, kaip katalikas 
ir lietuvis, nutarė imtis inicia
tyvos sudaryti katalikiškos vi
suomenės komitetą Vytauto 
Didžiojo jubiliejui ruošti” 
(“Tiesos Kelias” 1928 m. Nr. 
12).
Taigi, mūsų patriotų į pa

danges keliamas Vytautas 
yra gerokai prisidėjęs prie 
Lietuvos žmonių pavergimo 
Romos naudai. Ar bent vie
nas susipratęs darbininkas 
gali prie to jubilėjaus dė
tis? Jokiu būdu ne, nes 
prie jo prisidėjimas reikštų 
moralę pagelbą monarchis- 
tams ir visai juodskverni- 
jai. Mūsų pareiga per tą 
jubilėjų kuo uoliausiai pasi
darbuoti ištraukimui su- 
tamsintų darbininkų iš po 
buržuazijos ir kunigų įta
kos ir padarymui jų sąmo
ningais kovotojai prieš vi
sokias monarchijas, jų gar
bintojus, ir už darbininkų 
klasės išliuosavimą.

itų išnaudotojų, 
enomįs. sugrįžęs

vienas vokiečių; tyrinėtojas- 
mokslininkas, . Jkuris tyrė 
Amerikos , ąūtomdbilių in
dustrijose darbininką san
tykius su darbdaviais. Pa
sak Federūętosios Spaudos, 
jis sekantį prietikį, papasa
kojęs: '

“Vienas Fordo dirbtuvės 
darbininkas laike darbo nu
braukė smarkokai savo pečius. 
Jis buvo', paleistas iš darbo ir 
todėl pareikalavo atlyginimo, 
kuris yra žadamas negalin
tiems tapi tikrą laiką dirbti 
darbininkams. Tuomet For
do agentai pradėjo veikti.

“Paleisto iš darbo darbinin
ko “prietelius” 
majį pagejbėti 

j Skrynią

Nori Deportuoti Širvyduką 
ir Karpavičiuką

“Lietuvos Žinių” num. 
98-tam R. Mikolainis “in
formuoja” apie: Amerikos 
lietuvius. ; Tarpe kitko jis 
sako: ' ' ■ > '

“ “Dirvos” redaktorius, Kar
pavičius, ir “Vienybės” redak
torius Sirvydas (jaunasis)- iš 
fašizmo persimetė į bolševiz
mą ir sykiu su bolševikais grę- 
sia S. L. A. iš vidaus griauti, 
kam “Tėvynės” redaktorius, 
Vitaitis negarbiną fašizmo.”
Ir toliau tam pačiam 

straipsny  j p. Mikolainis nu
rodo: ' ■’ -

“Visi bolševikai turėtų būti 
išvaromi į sovietų ‘rojų.’ ”

Aišku, p. Mikolainis kla
joja sakydamas, kad Širvy-, 
dūkas ir Karpavičiukas

10.00 
2.00 
5.00 
2.00

15.00

PRIESFAŠISTINIAI KOMITETAI RŪPINASI 
LIETUVOS BADU0L1Ų ŠELPIMU

Rašo J. D. Taunis

Kl. Kiek svorio yra met- 
riškame tone?

At. Metriškame tone yra 
1000 kilogramų, kas lygina
si 2204 svarams.

Kl. Ar daug šioj šalyj 
negrų jau buvo laisvų pirm 
prasidedant civiliam karui?

Ats. Dokumentai rodo, 
kad 1861 m. buvo jau 487,-; 
700 laisvų Juodaspalvių, o 
3,953,760 dar vergavo.

Kl. Kaip senai valdžia 
pripažino Raudonąjį Kry
žių šioje šalyje?

Ats. Jungtinių Valstijų 
Raudonasis Kryžius (Red 
Cross) tapo inkorporuotas 
kongreso aktu, išleistu 1905 
metais.

Kl. Nuo kada prasidėję 
inkvizicija?

Ats. Inkviziciją formaliai 
įsteigė popiežius Grigor Jūs 
Devintas, 1233 metais.

AUTOMOBILIŲ PRAMONĖ
Kriaučių unijos organas 

“Darbas” (num. 10-tam) rašo:
Automobilių 

vis didėjančią 
ekonominiame 
Automobilinių 
pradeda vis
šalies politiniame gyvenime, ša
lies karo ministerija nepalei
džia iš savo akies tą industriją, 
nes ji žino, kokią milžinišką ro
lę jai teks sulošti būsiančiame 
kare. Transportas yra vienas 
iš vyriausių karo nervų.

Dabar Amerikoje tris sykius 
tiek pagamina mašinų, negu 
prieš dešimtį t metų. Pereitais 
metais Amerika davė 82 nuo
šimčiu 
produkcijos.. Automobilių pra
monėje, įskąitąnt ir pardavimo

Skaitlingos Prakalbos
Drg. A. Bimba, persikeliant 

iš Brooklyno, “Laisvės” redak
cijos į Chicago, gegužės mėn. 
8 d. aplankė ir Torontą. A.L.D. 
L. D. 162-ra kuopa, pasinau
dodama proga, Ukrainiečių 
svetainėje, 300 Bathurst St., 
surengė viešas prakalbas. 
Daug mūsų priešų visokiais bū
dais stengėsi pakenkti, net bu
vo pasikvietę ir slaptąją poli
ciją, bet išaiškinus dalyką, vis
kas praėjo ramiai. Į prakal
bas buvo susirinkę apie 200 
klausytojų. Drg. Bimba trum
pais bruožais nušvietė A. L. D. 
L. Dr-jos svarbą, ragindamas 
kiekvieną Canadoj^e darbiniu-

“persimetė į bolševizmą.” 
Kaip iki šiol, taip ir ateity
je tiedu gaidukai be palio
vos giedojo ir giedos už fa
šistus, plūsdami (labiūu ne
gu kada norš) komunistus 
ir jų simpatįkus. Susivieni
jime “nefašistąs” Vitaitis 
su minėtais fašistukais vi
suomet gražiausiai susita
ria ir susitars kai tik prisi
eis kovoti su progresyviais 
nariais. Ir tik todėl, kad 
del vienokio ar kitokio blz- 
niško išrokavimo tiedu vai
kėzai Mikolainiui nepatinka, 
jis tuojau juos krikstina 
bolševikais ir jau reikalauja 
išdeportuoti. Tai 
žmonių logika!

miliono ‘žmonių, 
gamybos procese dalyvauja apie 
700,000 darbininkų, ■ ., , ,

, ‘Pereitais metais į užsienį A- 
merika išgabeno 500,000 auto
mobilių, tai bus daugiau, .negu 
pas * save namie pasigamina 
Francija ir Anglija. ;

Ahięrįkos automobilinė pra
monė glaudžiai susijungus su 
bankiniu ir kitokiu < kapitalų. 
Taip, padėkim, General Motors 
kompanija, milžiniškas industri
nis konsernas, vartaliojantis 
tūkstančiais milionų dolerių, tu
ri savo generalėj valdyboj at
stovus sekančių finansinių įstai
gų ir biznio kombinatų: 'Mor
gan ir Co., Pirmasis Nacionalis 
Bankas New Yorke; Du Pont 
kompanija,, elektros trustai, 
plieno trustas-, Baldwino loko
motyvų kompanija. General 
Mdtorš kompanija, veikiausia, 
•jau būtų prarijus kitas, nępri- 
gulmingąs, kompanijas toje in
dustrijoje, jeigu jai nereikėtų

■ .* • •• ' ■ z

labai geros, nes gauta 25 nau
ji “Vilniai” skaitytojai ir 1-nas 
“Darbininkių Balsui.” Į A. 
L. D. L. D. 162-rą kuopą įsto
jo . 12-ka naujų narių ; (1) 
(1) Mary Ledas, (2) Sam Le
das, (3). Stasys Pocius, (4) 
A. , Gerbenis, (5) B. Poško, 
(6) A. Bipibienė, (7) V. Ur
bonavičius, (8) - P. Pranevičius, 
(9) J. Markevičius, (10) P. 
Strolis, (11) K. Janulis, (12) 
S. Kairys. Laike prakalbų su
rinkta aukų Lietuvos baduo- 
liams: $18.70^ Padengus iš
laidas $12, liko Lietuvos ba- 
duoliams $6.70.
Stukienė, Sam Ledas ir P. Stro
lis po $1; Dobrovolskięnė, Do
brovolskis, J. Kevežis, P. Kar
pavičius, A. Morkis, T. Puč- 
kus ir J. Stankus po 50c. Vi
so $6.50 ir smulkiais $12.20.

? Visiems aukojusiems rengi
mo prak. komisija tari^ širdin
gą apiu. J ' .;

Kaip tik išsiuntinėjau loka
liniam priešfašistiniam komi
tetam paraginimus, kad pra
dėtų daugiau darbuotis, ypa
tingai dabartiniu laiku, kuo
met eina vajus rinkimui aukų 
Lietuvos baduoliam, taip greit 
nekūrie jau atsišaukė, kad jie 
pradėjo gana rimtai darbuotis 
toj srityj. Iš So. Bostono drg. 
P. Traupys rašo, kad jų loka
linis priešfašistinis komitetas 
turėjo susirinkimą, kuris bu
vo gana skaitlingas ir draugai 
buvo pilni entuziazmo, kad ne
tik padaryti gerus tarimus, 
bet kad tuos tarimus taipgi 
vykdinti gyveniman. štai ne- 
kurie iš svarbesnių tarimų. 
(1) Nutarta, kad lokalinis 
priešfašistihis komitetas laiki
nai užsiimtų darbu šelpimui 
Lietuvos baduolių. (2) Parei
kalauti iš centro, kad prisiųs
tų blankas rinkimui aukų. (3) 
Išrinkta komisija iš septynių 
draugų, kad pasirūpintų atsi
šaukti į visas So. Bostono pa- 
šelpines ir kitas organizacijas, 
kad paaukotų kiek iš savo iž
dų, ir kad parinkt^ aukų ant 
blankų del Lietuvos baduolių. 
(4) Paaukota j iš lokali nio( 
priešfašistinio*; komiteto .iždo 
dvidešimts penki dol. Lietuvos 
baduoliams.i Taigi, sobosto- 
niečiai užsiėmė gana platų 
darbą Lietuvos baduolių >šelpi-; 
mo srityj, ir aš manau, kad 
jie 'savo užsibrėžtą darbą pri
derančiai atliks. Sobostonie- 
čiai ir pereitais metais gerai 
pasidarbavo kovai su fašizmu. 
Kitų kolonijų priešfašistiniai 
komitetai paseks sobostonie- 
čius. Jau iš nekuriu /gauta 
pranešimai, kad jie mobilizuo
ja savo spėkas tam darbui; 
vieni žada rengti piknikus, pa- 

Aukojo šie :’skiriant pelną Lietuvos baduo- 
liams, kiti mobilizuojasi pa
rinkti aukų ant blankų., Tai 
labai gerai ir pagirtina^ kad 
draugai taip uoliai darbuoja
si Sufašistėjusiu tautininkų ir 
klerikalų spauda jau pradėjo 
pilti pamazgas ant mūsų vei
kėjų, būk mūsų renkamos au
kos t.ąm tikslui nebus pasiųs
tos į Lietuvą, bet čia bus su-

naudotos saviem reikalam. Jie 
tuomi nori atkalbėti, kad lie
tuviai darbininkai neaukotų 
Lietuvos baduoliam per mūsų 
įstaigą, bet atiduotų jiem. Tie 
žmonės, taip sakydami, spren
džia pagal save, nes jie taip 
elgiasi. Kiek jie surinko pini
gų iš lietuvių darbininkų par
davinėdami visokius šėrus į- 
vairių kompanijų ir šiaip ki
tiems, neva labdaringiems, rei
kalams ir po šiai dienai negali 
visuomenei išduoti tinkamų at
skaitų. Mes gi tokių nesma
gumų su atskaitomis neturi
me. Mūsų visos surinktos au
kos yra sunaudotos tam tiks
lui, kam aukotos ir mes bile 
dieną galime tatai prirodyti. 
Daugelis Amerikos darbinin
kų jau gana gerai žino, kad 
jųjų suaukoti pinigai per mūsų 
įstaigas visuomet būna teisin
gai sunaudoti tam tikslui, ku
riam aukoti.

Todėl nepaisykime, ką jie 
ant mūsų šneka, bet dirbkime 
dar su didesniu pasišventimu 
ir tuomi įrodysime, kad mūsų 
darbas turi pasisekimo.

J. Weiss.

* Mažosios Antantės 
Konferėncija

Praga, Čekoslovakija. — 
Pirmadienį prasidėjo “ma- i 
žosios antantės” (Čekoslo- 
vakijos, Jugoslavijos ir Ru
munijos) konferencija.

Apart kitų dalykų bus 
svarstoma (slaptai) apie 
ataką prieš Sovietų Sąjun
ga.

Nusprendė Išvaryti Sovietų 
Korespondentą iš Berlyno.

BERLYNAS. — Vokieti
jos socialdemokratų valdžia 
nusprendė išvaryti iš Ber
lyno ' Maskvos laikraščio 
“Pravdos” korespondentą.
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J.

■ Da yra viena galimybė. Mo
teriai kartais ima ir susięrzi- 
na šlapinamasis kanaliukas, o 
podraug ir pūslės apačia nuo 
dažnesnių lytinių susinešimų, 

(ypač jei jie šiurkštokai įvyksta. 
įTokiais atvejais patartina ke
letą dienų lytiškai papasnikau- 
ti, gerti daug vandens, limona
do, valgyti daugiau žalienos, 
vaisių, na ir imti keletą dienų 
tų baladonos lašų ir dadėčkui 
tos pačios valgomosios sodės, 
kaip augščiau nurodyta.

I ’ • ' j
Trys apskričiai Rengia pik

niką Valley View parke, 9 d. 
birželio. Drg. Prūseika, žy
mus rašėjas ir kalbėtojas, pa
sakys prakalbą. Didelė pro
grama bus iš dainų, dainuos 
choras ir kvartetai.

Org.
i prietaisų pagalba, įdedant ten 
i elektra apšviestą cistoskopą.
Tokį tyrimą Jums galėtų pada
ryti tos srities ligų specialistas 
—ligoninėje arba ir namie. 
Toks tyrimas yra daug kebles
nis vyriškiui; moteriai yra 
lengviau, nes jos šlapinamasis 
kanaliukas trumputis. Jei 
Jums tie įkyrūs apsireiškimai 
taip ūmai nenorėtų pereiti, tai 
Jūs vely taip ir padarykite.

Vis dėlto man regis, kad 
Jums taip del kokios priežasties 
susierzino pūslėje plėvės. Itin 
dažnai pasitaiko kad šlapimas 
pasidaro peraštnis, perrūkštus. 
Kaip tiktai kiek to rūkštaus 
šlapimo prisidarė pūslėje, tuoj 
jis suerzina jos plėves,—pūslė 
susitraukia ir išspaudžia lauk 
tą aitrų skystį, net su skaus
mu, su peršėjimu. O už kelių 
minučių ir vėl ta pati istorija 
pasikartoja, ir taip, kolei šla
pimas nepasidaro vėl normalus, 
ne taip labai rūkštus. Kad šla
pimas sunormalėtų, patartina 
keletą dienų gerti daugiau van
dens, namie pasigaminto limo
nado ir vartoti daugiau daržo
vių ir vaisių, pieniškų. Po 
valgio gerai esti imti valgomo
sios sodės, po šaukštuką ištar- 
pinus į stiklą šilto' vandens. 
Jums, Drauge, veikiausia šito
kia priemonė ir pataisys daly
ką.

Būtų dar gi gerai dėti karš- i ir 
ti kompresai arba 
vandens maišiukas ant papilvės Mat, darbininkai gauna algos 
dalių, kada tiktai esti progų, nuo $6.00 iki $14.00 į savai-
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Pūslės Arzumas
Gerb. drauge daktare:—

Meldžiu kuogreičiausia atsa
kyti per “Laisvę” apie mano 
lig^ruž ką tariu šird. ačiū. Pa
varas meldžiu neskelbti.

\ Aš esu vedusi moteris, 27 
metų. Vaikų da neturiu. Visa
da buvau geriausioj sveikatoj; 
nuo pat kūdikystės dienų nesu 
sirgus, kaip tik slogomis.

Dabar va man užėjo keisti 
apsireiškimai. Mane labai tan
kiai verčia šlapintis. ' Kartais 
net kas 5 friinutės. Kada šla
pimas nubėga', tai jaučiu keis
tą skausmą.' Aną dieną pama
čiau šlapime kraujo ir dabar 
vis po truputį po nusišlapini- 
muiVpiatau kraujo. Kraujas 
yra sviesus, bet matosi jame 
lyg gyslukės, lyg siūleliai, bet 
nedaug.

Esu skaičiusi daktarišką kny
gą, kur sakoma, kad viršminė- 
ti simptomai parodo, kad yra 
pūslės įdegimas (cystitis) arba 
akmenys pūslėje. Aš vargiai 
galiu tikėti, kad turėčiau ak
menis, nes jokio kito skausmo 
nejaučiu. Drauge, ar tie simp
tomai yra ženklas pavojingos 

Kas man daryti?

Atsakymas.—
Jūsų, Drauge, nesmagumo 

požymiai nurodo, kad Jums pū
slėje ir podraug šlapinimos ka
nale yra\plėvūį, szisierzinimas, 
gal būt net ir įdegimas. Kad 
Jums būtų toje šlapumo pūslė-; 
je net ir akmenų susidarę, ne-10 į vidų patartina keletą dienų įtę. Bet naujoji unija tik tris 
sinorėtų tikėti, sprendžiant iš [ imti, gerai atatinkamų vaistų, dienas gavo vadovauti streiką, 

sveikumo.1 kad pūslės arzumą aptildžius. Trecioj dienoj, vakare, A. D. 
galėtumėt parsi- 

beladonos—“tincture c_ 
bellodonna, 1 cz.“’ Imkite po 
10—: 
kartus į dieną. ; i 
Jums akių vyziukai (lėliukės) 
bus pašiau išplėsti, ir akys tada 

ir 
skaityt smulkus raštas bus tuo 
tarpu vargiau. Tai to nepai
sykite, akim nieko bloga nebus, 
ir, vaistus nustojus vartoti, 
akių vyziukai vėl normaliai 

Tai jau, matot, toks 
jie pa-

Nepaisant, koks' oras bus, pik
nikas įvyks. Pikniką rengia 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo (1. L. D.) Bostono sky
rius, Caledonia Grove, West 
Roxbury, Mass.

Gatvekariai eina nuo Forest 
Hills, su užrašu Spring St., 
Charles River.

LIETUVIS GRAB0R1US

PLYMOUTH, PA
balan- 
Mini- 

,pelno 
Lėšų surengimui va

karo buvo suvirs šimtas dole
rių. Pelnas padalintas šiaip: 
šimtas dolerių naujoms uni
joms .mainierių ir audėjų; 
penki doleriai A. L. D., L. Di 
97-tai kuopai; penki doL A. 
K. P. Liet. Frakcijai ir penki 
dol. Agitacijos Fondui.

Dabar biskį apie audėjų 
streiką, kuris tęsiasi septynias 
savaites. Bet pasekmės ne ko
kios, nes nekurie dirba, o tik 
dalis streikuoja ir tik ta viena 
šapa šiame miestelyje, o King- 
stone dirba, kuri visai kaimi- 
ninkystėje ir Wilkes-Barre 
dirba.

šitą streiką iššaukė naciona- 
lė audėjų unija. Plymouthe 
suvirš du šimtai darbininkų 
metė darbą, o tik aštuoni liko 
dirbt. Antrųjų dviejų šapų 
darbininkų didesnė pusė buvo 
išvesta į streiką. Būtų buvę 

.. .... visi darbininkai išvesti į 
ir karšto'streiką, nes aplinkybės geros.

čia biskis apie 6 d. 
džio teatrą ir koncertą, 
mas parengimas davė 
$119.77.

BOSTONO IR APIELINKES
ŽINIOS

Bostono lietuvių darbi- 
kairiosios sriovės veiki-

į tai, kad čia pat, ant 
eina aštri klasių kova, 
žiemos sezonu, Laisves 
pastangomis, buvo su- 
teatrų ir koncertų. Fi-

Aist.

CLEVELAND, OHIO
Balandžio 24 d. įvyko A. L. 

D. L. D. 22-ros kuopos mėne
sinis susirinkimas, į kurį na
rių atsilankė mažiausia, kaip 
ši kuopa gyvuoja. Ne tik ne
buvo organizatoriaus ir kny- 
giaus, bet ir jaunuolių organi
zatorius nepribuvo. Geistina, 
kad į sekantį susirinkimą pri
būtų ir praneštų, kaip sekasi 
darbuotis.

J. Žebrauskas atsiuntė kny
gučių apie trockizmą, kurių 

[’nemažai parduota. Knygutės

So. 
ninku 
mas vis dar lyg apsnūdęs, ne
žiūrint 
vietos, 
Tiesa, 
Choro 
rengta
nansiniai nešė naudos, bet mo
raliai beveik žalos. Neturint 
proletarinio turinio 'veikalų, 
naudotasi ‘buržuaziniais. ‘ Pa
sekme yra ta, kad ne tik sa'vo' 
publiką mokiname 1 buržuazi
niai mąstyt, bet paliečia' ir j kaina tik 20 centų, 
mus: savo pavienėmis jėgomis 
geidžiame į “žmones” iškilti, tuomet, 
iš proletaro marškinių išsiner- < oficialiai i • • i i 1 T • • v i • I Z

JONĄ

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

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

S18 W. 8rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., 8o. Boston 0304 W.
4-*
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Lietuviška Akušerė

sinorėtų tikėti, 
abelno Jūsų gero 
Tiesa, kai susiformuoja pūslėje i Iš vaistinės 
akmenys, tai jie kartais pažei-'nešti 
džia, sužaloja plėves, ir iš to 
atsiranda skausimo ir, kiek 
kraujo besišląpimVnt ir šlapin
tis kartais .prjseina ąpydažniai. 
Jei ištikrųjjų (būtų akmenys, tai 
su jfcis ceremonijų daryti ne-[lyg ir labiau bijos šviesos 
tenka: jie reikia prašalinti 
dažniausia operacijos keliu.

Kad tikrai pripažinus

•. F. organizatoriai, su policija, 
of I užpuolė streikierių susirinki- 

( mą, suareštavo organizatorius, 
15 lašų su vandeniu 3—4 vadovaujančius streiką ir bu- 

Nuo šitų Tašų lvusius<tame mitinge. O Fede- 
kni (išlinkės) racijos organizatoriai užima

ar 
Jums yra akmenys ar kas ki
tas, reikėtų Jums nutraukti tos 
srities atvaizdas Rentgeno (X) [veiks, 
spindulių pagalba. Be to, kar- yra tų vaistų veikimas 
tais esti, gerai padaryti ir eis- liečia nervus ir plėves įvairiose 
toskopija, tai yra, išžiūrėti, iš- kūno dalyse. Pūslei nuo jų 
tyrinėti pūslės vidus tam tikrų paprastai pasidaro geriau.

■'LAISVES" piknikas
Iš Philadelphijos Atvažiuoja Specialis 
Traukinis, Iš Wilkes Barre Atvažiuoja Ba
sas Ir Girdėt, Kad Būriai Iš Kitų Miestų 

Rengiasi Atvažiuoti.
Piknikas įvyks labai patogiu laiku—Ketvirtos Liepos 

Nepriklausomybės Paskelbimo savaitėje

*7 d. Liepos-July, ®
ULMER PARK Music Hall

GALE 25-tos AVENUE, BROOKLYN, N. )

Bus 2 Orkestras Prof Retikevičiaus
Bus chorai ne vien tik iš New Yorko apie/linkės, 

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

dainuos ir skyriumi.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

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

bus draugų iš visos Amerikos.

Turėsime Senų Draugų: J. Šukys ir H. Stan
kus Laukiami į Ši Pikniką.

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

» • < piknike.

Ž. Mažeikiene atvyko jau 
kuomet susirinkimas 
buvo užbaigtas ir 

ti. Tai del kokios priežasties Į kreipėsi prie narių, kad leistų 
mūsų organizacijos ir apsnūdę.! jai pasiaiškinti p a v ė 1 avimo 

priežastis. Pirmininkas pa
reiškė, kad jau mitingas užda
rytas, bot nariai pareikalavo 
leisti. Ji pasakė, kad buvo A. 
K. P. Liet. Frakcijos susirinki
me, pakvietė mūsų kuopą pri
sidėti prie apvaikščiojimo pir
mos gegužės ir pasveikinimo 
“Daily Workerio.” Pakvieti
mas buvo priimtas ir del “Dai
ly Workerio” sumetė $2.83,

Šiaučių Streikas
Bostone ir priemiesčiuose a- 

valinės industrijos darbininkai 
jau penkios 
streikuoja ir 
kuom ši kova 
šiol darbininkų
gas ūpas, nežiūrant į tai, kad 
policija galvas streikieriams 
daužo, teismuose baudžia ir

savaitės, kaip 
dar nesimato, 
užsibaigs. Iki 
geras ir karin-

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos < " 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomafrą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų jli- 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii-, 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.' .

Atsiųsk mums 10c, o gausį mūsi| 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi -*• 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. ‘ ■

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

masiniai pikietuot draudžia, nes kuopos ižde pinigu nėra 
Darbininkams skirti geltonla- 
piai, kapitalistų laikraščiai, 
drumsčia vandenį ir labai gud-[ 
riai. Beveik kiekvieną dieną į 
rasi trijų špaltų straipsnį, kadį 
Čechoslovakija pristatanti A- 
merikon labai daug čeverykų 
be muito, kad labai pigūs ir 
tt. Taip labai gražiai nudai
lina darbdavius fabrikantus. 
Tuo tarpu kapitalistų laikraš
tis “Transcript” rėkia visa 
gerkle, kad streikieriai šiokie 
ir kitokie.

Boot arid Shoe Worker^ U- 
niją, kuri yrą dalis Aįnerikos 
Darbo Federacijos, organizuo
ja ir pristato streiklaužių, kiek 

. Skleidžia mela-

A. Kirstukas aukojo $1 ir F. 
Stakevičius 50 centų.

D. Petrauskas skaitė paskai- 
“Utopio Komunizmas” (?

Red.). Jis savo užduotį at
liko vidutiniai. Bet ne' visi 
[klausėsi tos paskaitos, kai ku
rie tarpe savęs kalbėjosi. Po 
paskaitos buvo klausimai, į ku
riuos aiškiai atsakinėjo.

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

Reikale

praktikavosi di- 
miestuose Euro-

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

. O Fede-
.. organizatoriai užima 

mitingą, apšmeižia suareštuo
tus ir, žinoma, paima streiko 
vadovystę.

Pasekmės buvo tokios, kad
kitų dviejų šapų darbininkai1^^ jį gaUna.
grąžinami dirbtu o šito mieste- gystę, būk šiaučiai labai daug 

^ai uždirbę.
dar Streiko vadovybė yra biuro- 
Jau kratinėse rankose,/kilti Vedai

Balandžio 28 d. Progresy
vių Draugijų Sąryšis buvo su
rengęs diskusijas trockizmo 
klausimu. Trockizmą gynė 
baltrušaitiniai, bet komunistai 
jiems tinkamai' atsakė ir su
kritikavo visus jų tuos argu
mentus. '

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

lio paliekami streikuot. 
streikas pakrikęs; nors 
gera dalis streikuoja, bet
gera dalis ir dirba tai jau neį kovą su kairiąją-’ (sriove. 
r. o aštuoni darbininkai, bet Kairioji sriovėne aštuoni < 
apie šimtą. Tie neprašyti 
ganizatoriai mažai ką dirba 
del laimėjimo streiko, tik nuei
na į skirtingus mainierių mi
tingus, pakaulina pinigų, tai 
ir viskas. Pirmieji buvo į tris 
dienas išvedę tris šapas tos 
pačios kompanijos, o federan- 
tai į du mėnesiu tik turi vie
ną šapą ir apie pusę darbi
ninkų suvarė į darbą ir sako 
streikieriams, kad jie viską pa
darys.

or-
nėra dar už

tektinai įtekminga, kad paim
ti streiko vadovybę į savo ran
kas, bet jos įtekmė auga su 
kiekviena diena, nes ji teikia 
ne vien tik materialę pagelbą 
per Tarptautinę Darbininkų 
Pagelbą (I. W. R.), bet taip
gi ir programą, kad nauja u-

Kaip kitur, taip ir Čia ran
dasi dvasiškas tėvelis, kuris de
da visas pastangas, kad savo 
parapijonus apsaugojus nuo 
bedievybės. Todėl pastaruoju 
laiku jis pradėjo varyti smar
kią agitaciją prieš C. L. S. 
Bendrovę ir drausti žmones, 
kad jie neitų į tos bendrovės 
namą bei "svetainę, nes kurie 
lankysis į tą svetainę, tai už
sitrauks nuo dievo rūstybę.

Direktoriai buvo priversti

Serganti Vyrai ir Moterys 
(lydoma 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 ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

D R. ZLNS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Lehigh & Wilkes-Barre Coal 
Co. 11 šaftoj užmušė G. Vasi- 

iliauskutį, apie dvidešimts me- 
Itų amžiaus iš Edwardsvilles, 
114 d. gegužės. Nelaimė įvy- 
iko šiaip. Jis dirbo prie mo
toro, kur karus išvežioja po 
dirbamus pleisus. Važiuojant 
į pakalnę, motoras iššoko iš 

’bėgių, o Vasiliauskas sėdėjo 
[ant viršaus motoro, tai jis už
kliuvo už elektros vielos ir pa
puolė po apačia motoro, tai 
ant vietos tapo užmuštas. 
Kaip kas mano, kad 
panijos kaltė, tai aš 
siu, kad komp. kaltė, 

isisukimų turėtų būt 
įbegiu dar viena relė
■ jei atsitikime ir šoka moto
ras nuo bėgių, tai 
lė atmuša ratus ir 

[ras pasilieka ant 
čia to nėra, tai 
darbininkui atėmė 
tas įtaisymas kompanijai kaš
tuotų ’tik keletą dolerių.

ne kom- 
parody- 
Ant už- 

viduryje 
prikalta,

šalutine re- 
tada moto
rėlių. Bet 
ir jaunam 
gyvastį. O
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nija neišsigimtų,'kaip L. F. of užprotestuoti pnes tokų kuni- 
A. (?) bei Amalgamated i g.° a«ltacl« ir lalsku PerePetl 
Clothing Workers Unija.

Profsąjungos Tveriasi
T. A. U. L. siučia nemažą 

delegaciją iš Bostono į Cleve
land, O., suvažiavimą. Šios in
dustrijos pasiųs darbininkus iš 
dirbtuvių: adatos, šiaučiai, ra
kandų, robo (rubber i wrok- 
ers). Kviečiami ir Fordo dar
bininkai dalyvauti.

Stuba nuo Stubos
Dabar kiekvieną nedėldre- 

nį dalis Komunistų Partijos 
narių ir jai pritariančių dar
bininkų rinko 1 aukas, eidami 
per stubasį del pietinių valsti
jų streikuojančių audėjų. Bėt 
nuo šio laiko visos surinktos 
aukos bus skiriamos Bosto
no streikuojantiems šiaučiams. 
Tai tik dalis narių tą darbą 
dirba ir ton dalin neįeina 
vienas lietuvis komunistas, 
del?

jį, kad prieš bendrovę nevary
tų boikoto, nes priešingai bus 
traukiamas atsakomybėn.

Bendrovės direktoriai nuta
rė surengti diskusijas ištautė- 
jimo klausimu, kurios įvyks 26 
d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėj, 6835 Sup
erior Ave.

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai kviečiami atsilankyti į 
šias diskusijas.

22 Kp. Koresp.

FORNICIAI 
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ 

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Ybrko ir 

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

r

nei
Ko-

A. L. D. L. D. 97-ta kuopa 
pakeitė savo reguliarių susi
rinkimų dieną. Pirmiau būda- 

|V0 kas antras nedeldienis 
kiekvieno mėnesio, o dabar 

įbus antros savaitės seredoj, 7 
vai. vakare, 211 E. Main St. 

jVisi nariai dalyvaukite susi- 
irinkime ir naujų atveskite.

Mūsų kuopa rengia pikniką 
j30 d. birželio, ant Lenevičiaus 
farmos.

Negrų Savaitė 
i apgyventuose 

eilė pra- 
Ketver- 
val. va- 
vėliaus 

Toussaint 
Mums,

dis-Negrų 
triktuose įvyksta visa 
kalbų, koncertų ir tt. 
ge, 23 d. gegužės, 8 
kare, bus prakalbos, 
šokiai, paminėjimui 
L’Ouverture. Mums, lietu
viams, svetimas vardas, kaip ir 
rasė. Bet jie tokie pat darbi
ninkai, kaip ir mes. Todėl 
verta atlankyt jų parengimą, 
kuris įvyks 1095 Tremont St., 
Masonic Temple, Bostone.

Piknikas
. firmas didelis šiais metais 

piknikas įvyks 30 d. gegužės.1

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

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

I
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Mano Kelionė nuo Atlantiko iki Pacifiko
Ateina vasara ir, be abejo

nės, daugybė lietuvių, ypač tų, 
kurie turi savo mašinas, pano
rės turėti vakacijas ir pamaty
ti plačią Ameriką, ypač taip 
garsinamą “amžinos saulės ir 
amžinos vasaros” valstiją Ca
lifornia. Todėl aš noriu pasi
dalinti su “Laisvės” skaityto
jais savo įspūdžiais iš kelio
nės po Ameriką ir Californiją, 
turėdamas viltį, kad norintieji 
važiuoti ras daugybę informa
cijų apie pačią kelionę, išlai
das ir kitokius nuotikius ir ga
lės spręsti, ar verta į tokią ke
lionę važiuoti su mašina. Taip
gi mano tikslas yra supažin

dinti Amerikos T ietuvius su 
darbininkų padėtim pietų ir 
vakarų valstijų. Dauguma 
mūsų, lietuvių, mano, kad A- 
merikoje visur tas pats, kad 
darbininkai beveik vienodai vi
sur uždirba, kad visur yra vi
sokį parankumai—keliai, ša- 
lygatviai, gatvekariai, gelžke- 
liai ir kitokie būdai susisieki
mams, taipgi ir patogumai. 
Ypač taip mano lietuviai, gy
venanti palei Atlantiką. Man 
ne kartą teko girdėti pasakas, 
kad visą Ameriką galima iš
važinėti gatvekariais. Bet iš- 
tikrųjų taip nėra. Pervažia
vus Mississippi upę, Cairo, Ill.,

ir iki Dallas, Tex., apie 1,000 
mylių, neteko matyti niekur 
ne tik gatvekario, bet ir abel- 
nai gero kelio, arba kitokių 
patogumų, prie kokių mes pri
pratę rytų miestuose. Ir nuo 
Dallas, Tex., iki Californijos, 
apie 2,000 mylių, taip pat ne
matėme nei gatvekarių, nei ge
rų kelių. Dauguma gal ste
bėsis, kad yra šimtai mylių į 
visas puses, kur nėra jokios 
gyvybės, jokio augmens, tik 
smiltys ir akmenų kalnai, kur 
lietus niekuomet nelyja ir van
dens visai nėra. ’ Nekuriose 
vietose, kur ir žmonės gyvena, 
prisieina mokėti už vandenį 
kartais brangiau, negu už ga
zoliną.

Taigi grįžtu prie pradžios ir 
trumpai aprašysiu visą kelio

nę nuo Atlantiko iki Ramiojo 
vandenyno.

Rugsėjo 14 d., 1928 m. ap
leidau Philadelphiją ir atvy
kau į Naująją Angliją. Ap
lankiau Worcesterį, Spring- 
fieldą, Providence, Bostoną, 
Niagara Falls ir kitus miestus. 
Ant galo apsistojau Rochester, 
N. Y., pas drg. Sereikus ir ma
niau per žiemą pagyventi te
nai,—pasilsėti, nes nesijaučiau 
gerai jau apie pusę metų. Pa
gyvenus nekurį laiką, tenai 
dar labiau pradėjau nuobo- 
dauti, nes • lietuvių tenai ne
daug, o taipgi jaučiaus ne
kaip, tai vieną gražią dieną, su 
savo drauge, nusprendėme va
žiuoti į Californiją, kur amži
na vasara ir saulė ir nėra, šal
čių, kurių aš labai bijau dar 
nuo Sibiro laikų. Aš turėjau

(Tąsa)
Amerikos Sostinė Washingtonas

Nedėlios rytą sėdam į drg. J. Balsio 
“fliverį” ir už pusantros valandos greito, 
Baltimorės stiliaus važiavimo, atsidūrėme 
prie Amerikos sostinės rotužės. Kaip tik 

. spėjome plačiais laiptais įlipti į rotužę su 
daugeliu kitų žingeiduolių, tuoj 'prisistatė 

Z prie mūs vienas uniformuotas tėvynainis 
su savo patarnavimu. Prižada išvedžioti 
po visą rotužę, paaiškinti visus piešinius, 
atvaizdus ir stovylas ir reikalauja po 25c. 
nuo galvos. Aš ir drg. Balsys pasisakome, 
kad mes jokio patarnavimo nenorime ir, 
jeigu bus reikalas, pasitarnausime patys 

, sau.
Bet kas tau duos! Peršasi ir tiek. 

Kaip tik tasai patarnautojas suminėjo 
Washingtono krėslą, mano duktė neištrivo- 
jo jo nepamačius ir nieko neklausus sumo
kėjo 75c. už tris galvas. Tai vis pasekmė 
mokslainėj įkalto patriotizmo į jaunuolio 
galvą, kad tą “grožybę” būtinai reikia pa
matyti ar net gatavas ir muštis už jos pa
matymą.

“Ekspedicija” susidarė iš gana didelio 
būrio žioplių (neišsimetu ir savęs). Iš tos 

'• “ekspedicijos” plunksnų galima buvo nu
spręsti, kad tai paprasti darbininkai, žin
geidumo traukiami suvažiavo iš gan toli
mų valstijų pažioplinėti po rūmus, kuriuo
se jiems kalami vis nauji pančiai įstatymų 
pavidale. Mat, tiktai paprastiems pilie
čiams žingeidu yra pamatyti dar nuo 
Washingtono laikų užsilikusį krėslą ir pa- 

- ilgą stalą. “Geriems” patriotams, tokiems, 
kaip Harry F. Sinclairis, kurie turi pre
tenzijų tik imti, o nieko tai “tėvynei” ne
duoti, ant tokių krėslų tik nusispjaut. Į 
“tėvynės” aliejaus šaltinius pasižiūrėti, tai 
bent yra į ką! Į seną krėslą, iš kurio jo
kio pelno nėra ir dar reikia 25c. primokėti 
už pažiūrėjimą, tik žiopliai tegul žiūri.

Pradėjus kelionę, vadas, žinoma ne už- 
dyką, apsistoja kiekviename rūme ar ko
ridoriuj ir pasakoja, o mes -net išsižioję 
klausome. * Jis paaiškina piešinių prasmes, 

<• pieštus atvaizdus ir stovylas, ko apsčiai ten 
randasi.

Kada įvedė į kongresmanų salę, visus 
susodino ir plačiai aiškino apie kongresma- 
nų darbuotę bei tvarką. Čia nekurie, nore-; 
darni daug žinoti, pradėjo statyti tai vieno- • 
kius, tai kitokius klausimus. Ypatingai 
nedavė vadui ramybės, vienas mažo ūgio | 
vyrukas iš Connektikat valstijos—klausinė- 

-jo ir vis norėjo dar daugiaus žinoti.
Mes pradėjome lietuviškai tartis, ar 

nevertėtų paklausti, kuriame čia rūme vie
nam kongresmanui iškrito iš kišeniaus bu
telis degtinės ir sudužo? Bet vis ta nedrą
sa painiojasi. Aš jau buvau bepaimąs pi
liečio drąsą ir buvau besižiojąs klausimą 
statyti, bet vėl susilaikiau ir ve del ko:

Principijalė ir pati svarbiausioji tai
syklė yra ta, kad jeigu apie ką kalbi, tai 
privalai būti susipažinęs ir su kalbamuoju 
dalyku, nuodugniai apie jį žinoti ir turėti 
faktus. Be faktų, be gero apsipažinimo su 
kalbamuoju dalyku pradėjus apie jį kalbė
ti, tankiausia gauni asilo ausis. Taigi, sta
tant tokį klausimą, reikėjo žinoti ne tik to 
kongresmano vardas ir pavardė, bet ir die
na mėnesio ir metai. O aš, kaip ant paty
čių, visus tuos reikalingus faktus buvau 
užmiršęs ir daviau pakajų.

! ,t ' Turiu prisipažinti, kad kaip del ma- 
nįęą, mažai Kas interesingo ten radosi. Tie- f y. ■' <■ • '

sa, yra gražių piešinių, istorinių dalykų ir 
skulptūrų, bet šiaip—viskas paprasta. Kiek 
daugiaus interesinga, tai pirmutinių vals
tybės kūrėjų stovylos iš bronzo ir marmu
ro, kurių gana apsčiai randasi viename rū
me, kur tų laikų žmonių veidai ir drabu
žiai suteikia žiūrėtojui ką tokio nepapras
to. Tarp daugelio stovylų stovi ir vienas 
prabaščius pilvą atkišęs. Šiaip vis papras
ti žmonės.

Visą rotužę išvaikščiojus, tapome iš
vesti per didžiąsias duris lauk, kas davė 
suprasti, kad jau atsižiūrėjome už 25c. 
vertės ir eikite sau. Bet mums taip grei
tai nesikraustant, tur būt magaryčioms, 
pradėjo pasakoti bronzinių durų istoriją, 
kiek jos svorio turi ir kiek kaštuoja.

Vienoj pusėj tų' durų stovi iš marmuro 
ištašytas vyras, kitoj—moteris. Mes pradė
jome ginčytis: vieni sakome, kad tai Ko
lumbo stovyla, kiti ginčija, kad ne. Mano 
įpėdinė, ar tai norėdama už savo 25c. dau
giaus gauti ar žingeidumo delei, prieina 
prie vado ir paklausia, kas tuodvi stovylos 
per vienos?

Vadas atsako, kad vyras reiškia karą, 
o moteris—taiką. Ant tokio paaiškinimo, 
daugelis iš mūs net nusikvatojame. Va
das, matydamas, kad mes nepasitenkinę to
kiu atsakymu, dar pridūrė: “Ko jūs juo
kiatės? Tai labai naturališka. Juk tarp 
vyro ir moters būna ir karas ir taika.”

Išlaukinėj pusėj rotužės prieangio, 
stovi keista stovyla: didelis, barzdotas vy
ras, laiko savo dešinėj rankoj iškėlęs “bo- 
lę,” o prie jo kojų, klūpo indi jonas lyg mal
daudamas susimylėjimo. Mano įpėdinė vėl 
klausia:

“O ką šita stovyla reiškia?”
“Tai civilizacija,” trumpai atsako jis.
Mes vėl nusijuokiame. Šauni civiliza

cija... Mauk indijonui akmenine “bole” į 
labuonę ir jis paliks civilizuotas. Sekant 
Amerikos istoriją, šią stovyla skulptorius 
teisingai padirbo. Juk, kaip kitados, taip 
ir šiandien, necivilizuotos tautos, kniutu ci
vilizuojamos, ateiviai plunksnomis ir derva 
amerikonizuojami. Kniutu ir indi jonai bu
vo civilizuojami, kurie nepasidavė civili
zuotų plantatorių vergi j on.

Norėjome dar pamatyti muziejų ir ki
tas įžymesnes vietas. Bet pasiteiravus pa
sirodė, kad muzėjus atsidaro tilc kaip 2 vai. 
po pietų, o mums kaip tik apie tą laiką jau 
reik būti baltimoriečių piknike.

Lietus pradėjo- pilti ne juokaudamas 
ir dangus taip apsiniaukė, kad rodos 
saulutės veido niekad nebus galima pama
tyti. Važiuojame Baltimorės link ir kei
kiame lietų ir gailimės, kad jau piknikas 
visai neįvyks, bet apsirikome. Kaip tik 
spėjome parvažiuoti į Baltimorę ir paval
gyti pas drg. Balsius pietus, apie 3 valandą 
po pietų, lietus apsistojo- ir pasirodė malo
nus saulutės veidelis.

Publikos į pikniką atsilankė neperdau- 
giausia. Nes lietus apsistojo tik apie tre
čią valandą po pietų, medžiai ir žolė šlapi, 
kaip išmaudyti. Gi mažai suolų esant ir 
tiems patiems .esantiems slapiems, ant žo
lės atsisėsti negalima, kad ir neskaitlinga 
publika, jautėsi nerami.

Apie šeštą valandą vakaro,' atsisveiki
nome. su draugais ir leidomės namų link. 
Laimingai parvažiavome namon, tik mūs 
liziuke, parsivežė po savo sparnu pasibru
kus vieno- “freš” baltimoriečio “bamperio” 
ragą.

(Tąsa bus)

Los Angeles gerų, draugų—M. 
Pūkį, J. Savį ir kitus, su ku
riais susirašinėjau ir kurie 
man patarė, ypač sveikatos 
žvilgsniu, važiuoti į Los An
geles. ! Tuojaus. nuvykau Ro- 
chesteryj į Automobilių Kliu- 
bą gauti informacijų apie ke
lionę. Tenai man pasakė, kad 
dabartiniu laiku jau negalima 
važiuoti tiesioginiu keliu per 
St. Louis, nes Colorados ir Ne- 
vados kalnai jau užgriauti 
sniegu ir vienatinis kelias į 
Californiją šiuomi laiku yra 
per pietines valstijas: Arkan
sas, Texas, New Mexiko ir 
Arizona. Ir surašė man mies
tus, per kuriuos geriausiai yra 
važiuoti, žemlapių man ne
davė, nes aš neprigulėjau prie 
jų kliubo, bet patarė nusipirk
ti ir nurodė kur. Nusipirkęs 
kelių žemlapius ir peržiūrėjęs, 
nutiesiau per žemlapį paišiu
ku liniją per tuos miestus, per 
kuriuos buvo nurodyta važiuo
ti ir ant rytojaus, 23 d. lap
kričio, anksti ryte, laiminami 
drg. Sereikų, apleidome Ro- 
chesterį. Mano draugė prisi
krovė ant kelių žemlapių, ap
siginklavo paišiuku ir užrašų 
knygute ir apsiėmė būti man 
kelrodžiu. Ir reikia pasakyti, 
kad artistiškai atliko savo 
darbą. Didžiausia mūsų bai
mė buvo, kad •' mes turėsime 
klaidinėti ir tankiąi klausti ke
lių, bet mūsų baimė pasirodė 
visai bereikalinga, nes ant ke
lių visur yra iškabos ir į kiek
vieną didelį miestą už 100 my
lių ir daugiau, pradeda nuro
dinėti, kaip ir per kur važiuo
ti ir kiek mylių. Taip ir nu
važiavome iki Dallas, Tex., 
nei karto nepasiklausę kelio.

Kadangi dienos buvo trum
pos, nes 7 ryte dar būdavo Į 
tamsu ir 4 :30 vakare taip pat 
jau tamsu, tai mes nenuva
žiuodavome labai daug, nes ir 
neturėjome reikalo skubintis. 
Aplamai nuvažiuodavome 320- 
350 mylių į dieną, išskiriant 
Arkansas valstiją, per kurią 
nebuvo galima padaryti dau
giau 200 mylių, o kartais ir 
mažiau į dieną.

Pirmą dieną atvažiavome 
dar su šviesa į Cleveland, 
Ohio; apsistojome viešbutyj ir 
išėjome vaikščioti po miestą. 
Vaikščiojome ilgai, iki galuti
nai pavargome. Ant rytojaus, 
apie 8 ryte, išvažiavome ir be 
jokių nuotikių prievakaryj pa
siekėme Indianapolis, Ind., 
kur taip pat apsistojome vieš
butyj ir visą vakarą vaikščio
jome po miestą, norėdami su
rasti kur nors “Laisvę” nusi
pirkti, bet, ant nelaimės, nie
kur neradome. Miestas mums 
patiko—atrodė švarus ir gra
žus. Ant rytojaus ir vėl išva
žiavome toliau. Davažiavome 
iki Vandalia, Ill., iš kur kelias 
tiesiai eina į St. Louis ir ku
riuo vasaros laiku visi važiuo
ja, nes tenai keliai geresni ir 
arčiau apie 1,000 mylių, bet ir 
tenai gavome informacijų, kad 
reikia važiuoti per pietines 
valstijas. Todėl nuo Vanda
lia, vietoje važiuoti į vakarus 
tiesiai, pasukome į pietus ir 
pavakariais jau buvome mai
nų miestelyj Carbondale, Ill., 
kur ir apsinakvojome viešbu
tyj. šiaip taip suradome res
toraną pavalgyti, bet vaikščio
ti po tamsų miesčiuką nebuvo 
patogu, nes buvo > nedėldienis 
ir visur buvo pilna Volsteado 
įstatymų laužytojų.

Ant rytojaus, 26 lapkričio, 
apie 11 vai. ryte, pasiekėme 
miestą Cairo, Ill., kur susi
lieja Ohio ir Mississippi upės.

Kol atvažiavome iki Cairo, 
Ill., neturėjome nei mažiausio 
vargo arba nuotikio, nes keliai 
visur geri, visur apgyventa, 
farmos gražios, kaip papras
tai visur rytuose. Gal biskį 
keblumų, turėjome su švieso
mis, kurios kontroliuoja va
žiuojančius ant kryžkelių, nes 
beveik kiekvienas miesčiukas 
turi savotiškus įstatymus. ‘ Vie
nur sukti į kairę galima ant 
žalios šviesos, o kitur kaip tik 
atbulai—ant raudonos, o ki
tur visai negalima sukti į kai
rę. Yra ir tokių kryžkelių, 
kur uždrausta sukti į bile pu
sę, o tik galima tiesiai važiuo
ti. Atvažiavus į Cairo, reikia 
persikelti per upę ant “ferry 
boat,” nes tilto nėra. Priva
žiuoti prie to boto, tai tikrai 
reikia būti specialistu, tiesiog 
kaip nuo stogo augščio į pat 
pavandenį; purvas didžiausis 
ir paskui, palei upę važiuo
jant, vieno šono ratai eina apie 
2 pėdas augščiau, negu kito ir 
reikia gerai balansuoti savo 
svarumą, kad neapvirsti ant 
šono ir tiesiog į upę. Priva
žiuojame prie boto, ant kurio 
padėtos dvi lentos ir per tas 
lentas reikia važiuoti tiesiog 
augštyn, kaip ant lietuviško 
pečiaus. Mašina kriokdama 
šiaip taip užsirito. Na gi tai 
bent botas! Tai tokio .boto 
dar niekur nemačiau : supuvęs, 
sulūžęs, grindys kiauros ir rei
kia gerai daboti, kad ratai neį
smuktų į tas skyles. O pur
vynas visur, kad bijojau išlipti 
iš mašinos, kad neprisemti če- 
verykų. Išlaukėme valandą 
laiko, o botas vis dar stovi. 
Išlipau, nežiūrint purvyno, pa-

taipgj į mane žiūri. Aš jam 
sakau: “Ko jūs žiūrite, ar ne
turite smulkių, tai palaukit, aš 
gal surasiu. 'Kiek jums rei
kia?” Jis man atsakė, kad aš 
dar turiu pridėti 75c, nes per
važiavimas lėšuoja $1.75. Tu
rėjau užmokėti. Ir nuo visų 
kitų jis atlupo po tiek pat..

Na, pagaliaus, tas purvų 
sandėlis pertraukė mus į kitą 
pusę upės, išsiritome ant kran
to ir randame naują gerą ke
lią ir iškabą: “Į Sikeston, 20 
mylių,” kur mums ir reikia va
žiuoti.

Simonas Janulis.
(Toliau bus)

Calles Rezignavo

Mexico City.— Praneša
ma, kad karo ministeris 
Calles įteikė prezidentui 
Gil rezignaciją ir pasitrau
kia iš minisferio vietos.

si vaikščioti ir tuojaus man me
tėsi i akis štai kas: važiuojan
tiems be mašinų, ta i atskiri 
kambariai del juodukų ir delei 
baltų. Taipgi toiletai ir van
duo atsigėrimui, ir visur padė-j 
tos iškabos: “For White” if
“For Colored.” Mat, čia jau ~ 
prasideda pietinė Misssouri _ 
valstija, kur juodukai labai 
vergiami, žeminami ir baisiai'■ 
išnaudojami. Pamaniau sau J 
kam gi čia dar skirti vietas 
delei baltų ar juodų, kad visas 
botas visais atžvilgiais tiktų ■ 
tiktai kiaulėms’. Ant galo bo-| 
tąs surinka užkimusiu balsu ir 
pradeda judėti. Tuojaus pri
eina prie mūsų žmogus ir rei
kalauja užmokėti už perveži
mą. Aš jau turiu rankoje ga
tavai dolerį ir padavęs jam, 
laukiu, kad man duotų, ma
niau sau, mažiausia pusę dole
rio atgal. Jis laiko dolerį ir

IŠ IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių lai 
Nepalyginamas švarai 
ir patarnavimas vis/ 

klcsose.

I 
I

I

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ■' 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

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

$5 jeigu taksus)
3-čia klesa

Hamburg-American line

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudojima, šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

89 BBOADWAT, NEW TOBK

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

PUBLIC SQUARE
V/ILKES-BARRE, PA.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į ihėnesį. Lotų kainą $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arbar^pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant.,’Jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi- 
parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų.nių išmokėjimų. Dideiiš

Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY^ 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

J

sekančiu adresu:

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

John Naujokas
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, i 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-j 
čiais parsitraukia ir pasekmingai; 
miestuose parduoda; taip ir kiti; 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur, 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar-, 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge-į

Juos išdirba

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

‘GERAI PATAIKOT
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKO!' PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”

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

__ Schuylkill Avenue, i 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstąn-j 
čiais parsitraukia ir pasekmingai; 
miestuose parduoda; taip ir kiti; 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur] 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar-, 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge-į 
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen-j 
tų.____________________________ . !

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai, 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje.ne-j 
galima apsieiti

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

gareikalavimo visur į kitus miestus, 
iznieriams ir privatiikiems žmo- i

Tel.: Greenpoint 9632

K. M.S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. jJNau- 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvienųfX)iznį. 
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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, 

Ridgewoodo Skyrius: 253

H

. Brooklyn, N. Y.
Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurio Jūs Pageidavot

Padirbti is suderintų 
Havanos Tabakų •

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

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

užsakymus (orderius), i .
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JUDOSIŲ MAIŠELIS
JURKŠAITIS (maksimalis

tas) padeda policijai sekt po- 
litemigrantus. Kada vienas 
policijos valdininkas buvo už
ėjęs pas politemigrantą X su
žinoti, kur gyvena jam reika
lingi politemigrantai, tuo me
tu tenai užėjo Jurkšaitis. X 
atsisakė duoti kokių nors ži
nių policijai. Jurkšaitis tuo- 

.^au papasakojo, kur gyvena 
' ^politemigrantas G. ir dar pri

dūrė, kad yra ir daugiau to
kių, kurie slapstosi. Ir bend
rai Jurkšaitis, ką tik sužino, 
tuoj slaptai praneša policijai. 
Politemigrantai, kuriuos išva
rė iš parubežio, turi būti dė- 

’ ' kingi ir Jurkšaičiui.
Primenam ukmergiškiams 

šiuos pr.oyokatprius: (1) šmui- 
la Bakatf,- buvęs mokinys; 
(2) žižis, buvęs Taujėnų dva
ro darbininkas; (3) Mejeris 
Šlachtas.

Karaliaučiuj šnipinėja. Ka
raliaučiuj turėjo įvykti polit- 
emigrantų. susirinkimas. Gri- 
mienė, sužinojus apie jį, tuoj 
pradėjo jieškoti savo pagelbi- 
ninko Gisto, norėdama ir jį 
atsivest į politemigrantų susi
rinkimą. Emigrantų klausi
nėjo, kur yra Gistas ir prašė 
niekam nesakyti, kad ji jo jie- 
ško. Susirinkimui pasibaigus, 
pasirodė ir Griminienė su sa
vo Gistu. Reikia saugotis jų.

iaulių Judosiai. Iš Šiaulių 
gimnazijos mokinių S. ir Č. by
los matyti, kad jiems bylą su
darė žvalgyb. Trinka Stasys, 
Legačiūnas Vincas, Kažemekas 
Vladas ir Smulkevičius Juozas. 
Bet didžiausias arešto kalti
ninkas buvo mokinys Kaika- 
ris Klemas, kuris pasirodė tik
ru provokatoriumi. ■ S. ir č. 
po arešto buvo sumušti. Pro
vokatorius Kaikaris gyvena 
vienam bute su žvalgybininku 
Ąpirubiu.

Reikia boikotuoti. Joniškio 
bedarbiams reikia žinoti, kad 
jų išrinkfhs į komitetą Julius 
Garadauskas yra Judošius, ku- 

1924 m. žvalgybai įdavė 
<raug nekaltų darbininkų. To
dėl ir dabar, nors jis ii’ gra
žiausiai kalba, vis vien jo rei
kia saugotis, nes vėl gali-iš
duoti aktingesnius darbinin
kus.

Teko išgirst, kad Šiaulių 
žvalgyba pašaukė Garadauską 
stoti žvalgybon.

Joniškio darbininkai būtinai 
turi pašalinti Garadauską iš 
bedarbių komiteto ir jį boiko
tuoti

DETROIT, MICH

kad iš- 
pasekminges- 
kad bendrai 
pagelbą Lie-

Visoms Detroito 'Lietuvių Or
ganizacijoms—Atsišaukimas!
Kadangi vis daugiau ir dau

giau ateina žinių iš Lietuvos, 
kad ten žmonės badauja ir 
net miršta iš bado, tat Lietu
vos Baduolių šelpimo Komite
tas, Detroite, kurį sutvėrė na- 
cionalių organizacijų (kuopų) 
valdybos, nutarė sušaukt visų 
Detroito lietuvių organizacijų 
atstovų konferenciją, 
dirbus planus 
niam darbui ir 
galėtumėm teikt 
tuvos žmonėms. ;

Konferencija įvyks nedėlioj, 
birželio 2 d., Draugijų (Sve
tainėj, ant 24th St. ir Michi
gan Ave. Pradžia 10 vai. ry
te.

Kviečiame visas draugijas 
bei kuopas, būtent: S. L. A. 
visas tris kuopas; Detroito 
Lietuvių Piliečių Kliubą, Ham- 
trameko Liet. Pik Kliubą, Det
roito Lietuvių Kliubą, šv. 
Jurgio Draugystę, šv. Juozapo 
Draugystę ir visas kitas kata
likiškas draugijas; A. D. A. Į 
D. 2 kp., Ateities Chorą, L.D.S. 
A. 130 kp. ir 17 kp., A.D.D.L. i 
D. abi kuopas, K. P. Lietuvių Į 
Frakciją, Aido Chorą, Keistu
čio Draugystę, A. P. L. A. 
kuopą, Proletarų Meno Sąjun
gos 4 kuopą ir visas kitas drau
gijas, kurių čia nepažymėjo
me, dalyvauti šaukiamoj kon
ferencijoj.

Išrinkit ne daugiau, kaip po 
tris atstovus arba nors vieną 
nuo organizacijos. Tų orga
nizacijų, kurių susirinkimų ne
bus prieš konferenciją, valdy
bos gali paskirt bile iiarį at- 
stovaut jų organizaciją, arba 
pačios valdybos gali būt at
stovais.

Atkreipki! domę į šį svar
bų reikalą, prisiųskit delega
tus, kad konferencija būtų 
skaitlinga ir pasekminga. , 

Liet. Baduolių šelp. K-tas.
Sekr. M. J. Masys.

VIETOS ŽINIOS
DIDŽ. N. Y. DARB.
ORGANIZĄCIJŲ SĄRYŠIO 
IR NEW JERSEY VALST.
KONFERENCIJA ŠELPIMUI
LIETUVOS BADUOLIŲ

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
Valiūnas iš Maspetho, N. Y., 
nuo A. L. D. L. D. 138 kuopos 
pridavė $10. Buvo aukos ren
kamos konferencijoj delegatų 
tarpe, surinkta virš $40; taip 
pat daug delegatų pridavė 
blankas, ant kurių surinkta 
aukų. Viso suplaukė Lietuvos 
baduoįiams laike konferenci
jos 238 doleriai su centais.

čia pat ant vietos aukojo: 
S. Petkienė, J. Skuparis, J. G. 
Dulkis, T. Repšys, A. Scanall,' 
J. Matilonis, P. Balsys, J. Sta- 
siukaitis, V. Bovinas, J. Tuma- 
vičius, Nežinos, Nereikia, J. 
Vinikaitis, F. Buknys, P. Sa- 
katauskas, S. Bužinskas, 1. Ka- 

_____o____ ,__ ,___raliūnas, P. Mingila, A. Jeske- 
norfe vieną knygutę nuneštų į'vičius, P. Kriaučiukas, Gendvi- 
'Kaumiestį. Be to, jis giriasi,! la, A. Saulėnas, Gaveckas— 
kad jis nešąs per rubežių slap-l po $1; V. Pranaitis $2.
tai “Balsą,” “Komunistą” ir 
kitokius darbininkiškus laik
raščius, už tai gaunąs gerą at- 
lyginimi. Pastaruoju laiku jis 
jau inėginą sufefrišti rSu Lenki
jos komunistais ir tuo tikslu 
rašinėja Vokietijos komunis- 

ms laiškus, 
ori darbininkai privalo J. 

ukšio saugotis, kaip pasiu
tusio šunies, ir privalo jį boi- 
kotuot ir vyt lauk iš savo tąr- 
po. 

Pastaba. J. Daukšys 
nieko bendro neturi su 
'nistais, bet jį jau senai 
nistų spauda paskelbė, 
žvalgybininką. 

Alytaus Judosiai. Iš 
skaitės A. kaltinamojo 

. matyti, kad Burakevičius Si- 
f' mas išdavė policijai Cibulskai- 

tę, kuri platino “Pirmyn.” Pa- 
Cibulskaitė užsiimdavo slė

pimu vogtų daiktų. Geri pleč- 
kaitininkai.

Į (“Balsas”)

lūs šnipas. širvintuose 
nublat lankosi senai ir gerai 
žinomas provokatorius Juozas 
Daukšys. Tuo tikslu yra iš
gavęs emigranto pasą. Jis se
niau draugavo ir, be abejonės, 
dabar draugauja su Plečkaičio 
agentu Oto Mačiulaičiu, kuris 
taip pat tarnauja žvalgyboj. 
J. Daukšys irgi neatsilieka. 
Štai, sausio 27 d., norėdamas 
ką daugiau sumedžioti, atsine
šė pundą komunistinių knygų 
ir kiekvienam atėjusiam lietu
viui bruko būtinai, kad paim
tų. Net vienam darbininkui 
ketino gerai užmokėti, kad jis

ne tik 
komu- 
komu- 
kaipo

Cibul- 
akto

Po 50c aukojo: M. žolynas, 
Ž. Karaliūnas, zJ. Jokubonis, 
P. Jonėnas, J. Šalčius, R. Mi- 
sįara, M. J. Iškauskas, Verku- 
tis, J. Ratkauskas, B, Poragie- 
nė, E. Butkus, Kentrus, J. V. 
Kasparavičius, A. Matuiza.

Seka delegatų raportai iš ko
lonijų reikale veikimo rinkime 
Lietuvos baduoįiams aukų. 
Kai kurie atstovai pažymėjo, 
kad Romos trusto agentai lan
džioja po įvairias organizaci
jas ir bando demoralizuoti 
darbininkus, kad pakenkus 
progresyviams aukų rinkėjams 
ir tuo pačiu kartų Lietuvos ba- 
duoliams. Didelis skaičius de
legatų pabrėžė, kad- plačiai 
paskleista tarp darbininkų ir 
darbininkių masių taip pat į- 
vairių pašelpinių organizacijų 
lapelių, kuriuos išleido Lietu
vos Baduolių šelpimo Komite
tas. Iš visų kolonijų delega
tai raportavo, kad aukų rinki
mo darbas yra varomas gana 

'smarkiai pirmyn. Delegatų

K
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Bell Phone, Poplar 754B

Riešutinio Saldumo Kvapsnys A. F. STANKUS

Company, Incorporated

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

• Stagg

5043

GRABORIUS t
ATDARA * 

DIENĄ IR 
NAKTĮ

MOTERIMS:
Pančdčliais ir 

utarninkais

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną nėr visą naktj 

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

nakties

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKA LA N GLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKA LLIETU V IŠKAS 

ŽODYNĖLIS

I

© 1929, 
The American

Reikia trijų metų, kad išdirbt Lucky Strike’s kvapsnį. Šis nepa
mėgdžiojamas cigaretas yra suderinimas puikiausių tabakų iš 
trijų vieno po kitam augimų—tabako derliaus Smetonos. Paskui 
seka slaptas apkepinamo procesas, kuris, pagal supratimą 
20.679* daktarų padaro Lucky Strike mažiau erzinančiu už 
kitus cigaretus. Tas išimtinai ypatingas kaitinimo veiksmas 
taipgi apvalo tabaką ir prideda skonį riešutinio saldumo kvap
snio—apetitą patenkinantį, malonų, skirtingą—kas yra ženklas 
vieno iš populiariškiausių pasaulyj produktų.

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.2Sc

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck 8t., Brooklyn, N. Y.

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

1023 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

VČia paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

(PASIRAŠO)

It’s toasted”.
Nei Jokio Gerkles Erzinimo Ji 

Nei Jokio Kosulio.

The Lucky Strike 
Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną suka
tos vakarą skleis savo 
muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, 
per N. B. C. radio 

tinklą.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

1ISVĘ”.
• 5 r i ” 

i

<J>

JUOZAS KAVALIAUSKAS

/Y?

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

9669
5136

laibą figūrą, 
nieks negali už
ginčyti teisingu
mą to patarimo:

“SIEK
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.”

IT’S TOASTED

raportai vienbalsiai priimta.
Iš eiles seka drg. R. Miza- bą įvairiais būdais, 

ros, centro sekretoriaus, rapor
tas. Centro sekretoriaus ra
portas buvo platus. Jis.pažy
mėjo Baduolių šelpimo Komi-|j<a-p suragį, gerįausius 
teto užsibrėžtus darbus ir Lie- sušelpimui, Lietuvos badaujan- 
tuvoje badaujančių darbininkų; čių. Tais reikalais vienbalsiai 
padėtį, įtikinančiai ir faktais I priimta rezoliucijos: (1) Mūsų 
įrodinėjo, kad Lietuvos badau--tuojautinio veikimo klausimu, 
jančius darbininkus nesirūpi-' (2) Komitetas Šelpimui Die
na sušelpti fiiekas, išskyrus tik tuvos Baduolių. 
komunistus, kaip Lietuvos, 
taip ir Amerikos. Drg. Miza- jauta 
ra sako, kad Lietuvoj egzistuo-Yapo priimta 
ja valdiškas komitetas, kuris 
susideda iš Smetonienės ir ku
nigų fondų, į kurį renka au
kas visur, bet Lietuvos baduo- 
liai iš tų elementų negauna! 
nei cento; darbininkai badu 
vaduojasi; didelės bedarbių 
armijos slankioja kampas iš 
kampo; jiems badas į akis 
žiūri. »•

Sekretorius pažymėjo, kad 
Lietuvos baduolių šelpimo ko* 
mitetas nutarė .siųsti.atstovą į 
Lietuvą ir reikalauti, kad . Lie
tuvos fašistų’,' valdžią ' l^iįtii 
steigti viftuyęs Lietuvoje; ba-I

duoliams ir teikti jiems pagcl- 
Drg. sek

retoriui užbaigus raportą, po 
trumpų diskusijų ir klausimų, 
tapo vienbalsiai priimtas.

Daug kalbėta ir diskusuota, 
būdus

Trečia rezoliucija, “Užuo- 
Lietuvos baduoįiams,” 

padarant patai
symus tam tikrais klausimais.

Nutarta atspausdinti anglų 
kalba blankų aukų rinkimui ir 
išsiuntinėti greitai po Jungti
nes Valstijas.

Nutarta Brooklyno apielin- 
kėj ir New Jersey valstijoj ba- 
duolių šelpimo darbą pavest 
tvarkyt centro sekretoriui drg. 
R. Mizarai, o reikalui esant, 
kad 'sušauktų ir konferenciją. 

’ Konferencija užsibaigė 4:30 
vai. po pietų.

Kęnf. , pirm. Šakataųskas
Seki. J. Bondžinskaitė.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Urban’s Cold Powders ^l(‘Y ?6ue° »Ški«ųP®iS
nuo savo amžino priešo!

IlrllA I 2 V cei)tai už skrynutę) yra tai kanuolė priešUI UU LiClzi JLuuo kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris' žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_______ ORDER BLANK ____________ —--------------

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

No. St. or Ave.

Miestas State......
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Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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. 7/

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

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

Įsteigta 25 metai. Būk neprigv.lmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTOA| Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A LAimi; Nuo 8 v- ryt0 iki 6 v vak. po 6 vaL__75c ueniy

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

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

ir mažesnis prūdas bu sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

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

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



Puslapis šešti ’ LAISVE
■ ' ' ! .

Antrad., Gegužes 2įl,f 192?

VIETOS ŽINIOS
Padėka Draugijų Sąryšiui

Vakarėlis Šiaurės Lietuvos 
Baduoliy Šelpimui

Ateinantį subatos vakarą 
vietinė Darbininkių Susivieni
jimo 1-ma kuopa rengia va
karėlį, kurio visas pelnas yra 
skiriamas sušelpimui badau
jantiems Lietuvoje žmonėms.

Kiekvieno darbininko bei 
darbininkės privalumas daly
vauti minimam vakarėly irsa-Į 
vo centais prisidėt prie sušel- 
pimo Lietuvos baduolių. Va-* 
karulyje, apart šokių, bus ge
ra mųzikalę programa. įvyks 
“Laisvės” svetainėje; pradžia 
7 vai. vakare; įžanga tik 50c 
ypatau

Kviečia Rengėjos.

Ar Laikas iš Senąją Uniją 
Tverti Naujas Pramonines • 
Unijas?

Tai tokia diskusijų tema. Vi
si darbininkai, unijistai ir ne- 
unijistai, būkite. Visi imkite 
balsą, diskusuokite, kalbėkite, 
tai jūs pačių dalykas. Diskusi
jos įvyks trečiadienį, 22 d. ge
gužės, “Laisvės0 svetainėje, 

'7:30 vai. vakare, r

Kiek laiko atgal, komunistai 
kalbėjo, rašė prieš griovimą 
unijų, o dabar iš tų unijų tve
ria naujas. Kodėl? Ar sutin
ki su “skaldymu” senųjų uni
jų? šiose diskusijose šie ir ki
ti klausimai bus išrišti. Visi 
būkite laiku. Komisija.

Darbo Uniją Švietimo Lygos 
Konferencija Pavyko

Iš East New Yorko Padangės

pa-

da-
nuo 
nuo

D. U. š. L. šaukta unijų 
vienybės ' konferencija, įvykus 
šeštadienį ir sekmadienį, 
vyko pasekmingai.

Delegatų konferencijoj 
lyvavo 418, nuo 26 unijų, 
38 D. U. Š. L. skyrių ir 5 
54 darbaviečių.

Priimta gerų rezoliucijų į- 
vairiais klausimais: (organiza
vimu į unijas neorganizuotų 
darbininkų, moterų ir jaunuo
lių. Priimta konstitucija; iš
rinkta vietinė taryba tam nau
jam industrinio unijizmo cen
trui.

“Daily Worker” redaktorius! 
Engdahl sveikino konferenciją 
vardu visų komunistinių laik
raščių. Priimta rezoliucija, 
protestuojant prieš areštavimą 
ir. puteisimą laikino Komunis
tų Partijos II Distrikto organi
zatoriaus B. Lifschitzo į kalė
jimą ant 30 dienų, už protestą 
prieš New Yorko policijos brm- 
tališkumus. • ' ,

Konferencija buvo entuzias
tiška ir daug ko darbininkų 
ateičiai žadanti. D. B.. i

Gegužės 16 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 185 kuopos susirinki
mas. Narių susirinko nema
žai. Išrinkti darbininkai del 
išvažiavimo, kurį kuopa, su II 
Apskričiu bendrai, rengia 2 d. 
birželio. Išvažiavimas įvyks 
Forest Parke. Paraginti na
riai, kad paremtų, draugus 
huntingtoniečius, kurie rengia 
savo išvažiavimą ant 9 dienos 
birželio. Kuopa turi užsimo
kėjusių narių už šiuos metus 
virš 40. Keli nariai apleido 
šią apielinkę. Kad palaikyti 
nors tą patį skaičių narių, ku
ris pereitais metais buvo, kuo
pa turės pasidarbuoti ir gauti 
keletą naujų narių, nes kitaip 
ji skaitysis nariais nupuolus.

Užbaigus kuopos reikalus, 
buvo paskaita “Lietuvos ūkis 
ir jo padėtis.” Sekančiam su
sirinkimui prelegentas žadėjo 
pagaminti antrą paskaitos da
lį. kuri risis su praėjusia, tai 
Lietuvos pramonė ir jos padė
tis.1 ‘ /'

Beje, 'rezignavus ku'opos or
ganizatoriui draugui F. Bukš- 
niui, jo vieton išrinktas drg. 
P. Bieliauskas.

šiame susirinkime draugas 
S. Dambrauskas aukojo $1 
Lietuvos politiniams kaliniams.

Koresp.

Keli metai atgal Amerikos 
Darbininkų Partijos 1 kuopa 
buvo įstęigus teatralę kuopą. 
Ta kuopa pradėjo veikti. Pir
miausiai pastatė veikalą “Dvi 
Seserys” ir pelno liko $10, ku
rie buvo padalinti pusiau—A. 
D. P. 1 kuopai ir A. L. D. L. 
D. 1 kuopai. Paskui ta kuopa 
statė “Gaires.” Tai buvo ne
laimingiausia diena, nes, iški
lus audrai, žmonių labai ma
žai atsilankė ir už įžangą su
rinkta tik muzikantams užmo
kėti. Už svetainę $50, už per- 
mitą $2 ir už parūkus $2 aš 
užmokėjau iš savo kišeniaus. 
Kadangi kuopa įlindo į tokias 
skolas, lai po to ir pakriko. 
Mat, toliau veikti jau bijojo, 
kad dar į didesnes skolas ne- 
įlindus. . ' , Q

Taip dalykas tęsėsi per ke
lius metus. Bet štai, Draugi
jų Sąryšio konferencijoj drau
gai pakėlė šį klausimą ir kon
ferencija nutarė, kad komite
tas pasistengtų man tą skolą 
kaip nors atlyginti. Ir dabar, 
komiteto pasidarbavimu, aš 
tuos pinigus gavau. Todėl ta
riu širdingą ačiū Draugijų Są
ryšiui ir komitetui už atlygi
nimą man tos skolos, kuri tie
sioginiai nei nepriklausė Sąry
šiui atlyginti, ir sykiu ačiū Są
ryšio komitetui, kuris tuo klau
simu rūpinosi. Iš gautų pini
gų aukoju $5 Agitacijos Fon
dui, kuriam, mano supratimu, 
dabar labai reikalingi pinigai.

V. Paukštys.

Didž. N. Y. Darb. Organizaciją 
Sąryšio ir New Jersey Vaisi 
Konferencija Šelpimui 
Lietuvos Baduoliy

me raunde pokštelėjo sukniu
busiam ant kelių, savo oponen
tui. Ir Shepardas buvo pri
pažintas laimėtojum tik todėl, 
kad Vinča jam pusiau parkri
tusiam tvojo į ausį.

Garsesniems Amerikos kum

SALES-PARDAVIMAI

Izidorius Varnakis, 70 me
tų, 437—48th St., mirė 18 d. 
gegužes; bus laidotas 2i a. J)u Mirtinai Sutrempti 
gegužės, šv. Trejybės kapuose. Į

Antanas Terebeiza, 53 me
tų, 112 Wythe Ave., mirė 19 
d. gegužės; bus laidotas 23 d. 
gegužės šv. Jono kapuose.

Mary L. M. Blair, 23 metų, 
334 Chauncey St., mirė 19 d. 
gegužės; bus laidota 21 d. ge
gužės Evergreen kapuose.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Bebėgant nuo Lietaus
per 
lie-

Sugavo Tris Begręžiant 
“Seifą”

Begręžiant plieninę saugos 
spintą (seifą) ir bededant į 
skyles sprogdinamą medžiagą 
(nitrogliceriną) 'detektyvai už- 
Itlupo ir suėmė trite jaunus plė- 
ikus, Water & McNamara 

Automobilių Kompanijos bute, 
5044 Broadway, New Yorke.

Bebėgant vieni kitiems 
galvas nuo prapliupusio 
taus, iš Yankee Stadiumo beis
bolo žaidimo arenos, liko mir
tinai sutrempta studentė Elea- 
nora Price, 17 metų mergaitė, 
ir Joseph Carter, vežėjas, 60 
metų amžiaus, pereitą sekma
dienį. Apie šimtas kitų buvo 
daugiau ar mažiau sužeisti: 
sulamdyta, sumindžiota, šon
kauliai įlaužta ir tt. O rodos, 
buvo susirinkusi amerikoniškai 
“kultūriška” publika; bet per
kūnui trinktelėjus ir lietui 
smarkiau pliūptelėjus, vieni ki
tiems, kaip gyvuliai, vertėsi 
per galvas tie sporto mylėto
jai. '

Stadiume tuo laiku 
apie 50,000 žiūrovų.

(Protokolas)
Konferencija buvo gegužės 

19 d., “Laisvės” svetainėje, 
Brooklyne. , . * . .

Konferenciją atidarė org. 
drg. Matulis, pasakydamas 
trumpą prakalbėlę, kokią reik
šmę turi ši konferencija Lietu
vos baduolių šelpime, ir pasky
rė tris draugus peržiūrėjimui 
mandatų : . J. Duikį iš Pater
son, N. J.; Janiūną iš Bayon
ne, N. J., ir M. J. Iškauską iš 
Jersey City.

Laike mandatų peržiūrėjimo 
drg. Matulis pakvietė delega
tus išsireikšti iš vietų veikimo, 
kas link Lietuvos baduolių šel
pimo. Visi 'kalbėtojai trum
pais ruožais pabrėžė, kad vi
sur yra renkamos aukos ir at
eityje yra pasiryžę dirbti dar 
energingiau, kad sukėlus dide
lę sumą pinigų Lietuvos 'ba
duolių sušelpimui.

Mandatų komisija pranešė, 
kad delegatų randasi iš N. Y., 
Brooklyno apielinkės 
yersey valstijos: 87

štininkams bokso teisėjai at
leidžia taisyklių laužymą, bet 
ne naujokam, kaip kad Vinča.

Dempsey galėjo Šarkiui ke
lis syk mauti žemiau juos
mens; tas pats Dempsey galė
jo smogti pietamerikieČiui Fir- 
pai į galvą, Vos dar pradedan
čiam keltis nuo pagrindų po 
pargriuvimul; ir bizniškais su
metimais vis tiek apvainikavo | 
Dempsey’į, neva kaipo nuga-į 
lėtoją.

Vinča šį kartą gavo nesma
gią pamoką, kaip reikia būt 
atsargiam ir prįsipratint ge
riau prie amerikoniškų bokso 
taisyklių praktikoje.

Antra vertus, Vincai buvo 
lengva padaryt klaidą. Nes 
Shepardas ne tik buvo už Vin
cą įmatomai žemesnis; She
pardas dar mažne visą laiką 
buvo žemai nusilenkęs, norė
damas išvengt Vinčos smūgių 
arba įgilt jam kumščiu į pil-1 
va. Tatai atrodė, kaip grabi-l 
nėjimasis apie Vinčos kojas; 
ir todėl sunku buvo įžiūrėt, 
kada Shepardas parpuolė ant 
kelių.

Netikėtai atsitiesdamas, ta- 
čiaus, Shepardas kelis sykius 
smarkiai uždrožė į sprandą 
Vincai ir pirmame ir antrame i 
raunde. Nors Shepardas buvo! 
6 svarais sunkesnis, gerai iš
silavinęs ir kietas kovotojas, 
smarkiausias oponentas iš visų 
trijų, su kuriais Vinča iki šiol 
susidūrė Amerikoj.

Katras būtų paėmęs viršų, 
jeigu kova būtų ilgiau leista 
tęstis, tai nėra nei klausimo. 
Shepardas buvo priverstas 
nuolat bėgioti į kampus, prie 
virvių ir visaip saugotis. Ir ne 
kartą buvo kniubtelejęs, vos 
pasilaikydamas ant kojų; at
rodė apsvaigintas Vinčos kir
čiais, taip kad publika ėmė 
šaukti, kad sustabdyt mūšį, 
nes Shepardas jau ištikro esąs 
sukirstas. ‘ Kas Shepardą iš
gelbėjo, tai ta Vinčos klaida, 
tas ' antausis sukniubusiam jo 
oponentui. 1

1 Beveik visos kitos kumšti
ninkų poros šį kartą taipgi 
žiauriai kovojo. Buvo du 
“nakautai.”

Įėjus svetainėn, pamačiau 
vieną vidutinių sunkiasvorių 
porą atkakliai besipliekiant. 
Nei vienas nei kitas beveik ne- 
sisaugoja oponento, o tik 
pykšt-pokšt, kaip kirviu, viens 
kitam skelia ir skelia.

J. C. K.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

buvo

PARSIDUODA užeiga, vieta įdirbta 
per daug metų. Kas mėgsta tokį 

biznį, gali pigiai pirkti. Pardavimo 
priežastis—važiuoju į Lietuvą. J. 
Grabauskas, 176 Harrison Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 9866.

119-21

PARSIDUODA restoranas, labai biz- 
niškoje vietoje, apgyventoje lietu

viais. 23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klipatų turiu parduoti 
greit ir už pusę kainos. Royal Res
taurant. 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. ’ (117-119)
PARSIDUODA 4 kambarių fornišius, 

galima randavoti ir kambarius, 
gražiai ištaisyti, atskiri įėjimai, ran
dos $20.00. Matyt galima nuo 8 va
kare ir nedėliomis nuo ryto iki 3 
vai. po pietų. Galit klausti janito- 
riaus 2 floro, parodysiu kambarius. 
G. M. Kanton, 3481—3rd Avė., arti 
168th St., New York, ’N. Y. 114-119
PARSIDUODA stuba su „bučeme ir 

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

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PARDUODU arba mainau ant mies
to nuosavybės 18 akrų farmą, 2 

šeimynų namą, garu apšildomą, mie
sto vanduo, netoli Bridgeport, Conn. 
Didelė bamė, du garadžiai, vištinin- 
kas/ daug gyvulių ir paukščių, visi 
reikaliųgi įrankiai žemės dirbimui. 
K. Staniulis, 162 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 119-24

N AU1)OKITes”pROG A

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

PARSIDUODA NAMAI
Ridgewoode, 2 šeimynų mūri

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

6 šeimynų mūrinis namas, po 
5 kambarius, kaina $18,500.

1 šeimynos namas, 6 kamba
riai, Richmond Hill, kaina 
$6,000. Jeigu manote pirkti 
namą, tai prisiųskite man savo 
adresą, tai aš prisiųsiu jums 
listą, kurie parsiduoda Brooklyne 
apielinkčsse ir New Yorke, tad 

, galėsit pasirinkti, .arba, pašau
kit per telefonų, aš nuvažiuosiu 
su automobiliu ir aprodysiu na
mus, kurie yra ant pardavimo.

J. STANKUS 
8448—63rd Road

WEST FOREST HIIA N. Y.
Tel., Newtown 5916

(117-23)

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKĖ

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

. JUNIPER 764®
?''RALPH KRŪCH

FOTOGRAFAS
't f ■’ ’.. • ' j ■ " ■ ■ ...

65-23 GrąnD AVENUE* '-.a \feį

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

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

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

———*
Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS

f , ( < J j. 7 . , ,

Telephone, Stagi 44W

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenųe) 

Brooklyn, N. Y.'*

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Graborius -
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdę au
tomobilius ir karietas veselijomB, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam^.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y, 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Brooklyn Paramount
DeKalb & Fla t bush Avės., Bklyn 

šaltas ir patogus—
Paties Brooklyn© vasarinis 

pasilinksminimas
. Melodija i Brooklyn© sensacijos 
—Ištisai kalbama! Ištisai dai

nuojanti !
, Ištisai šokama!

“CLOSE HARMONY”
Paramount’o ištisai • kalban
tieji paveikslai

su
NANCY CARROLL,

BUDDY RODGERS 
Jack Oakie, Skeets Gallagher, 

Harry Green ir kiti!
Ar kada girdėjote BOB WEST 
—Genijų genijus ant yargonų.
DONALD OGDEN STEWART 

kalba paveiksle
“HUMOROUS FLIGHTS” 

Talantuotas Trubadūras! PAUL 
ASH ir jo linksmi vyrai, vaik

štinėjanti ant *
“FIFTH' AVEJNUĘ” 

Ateikit prieš 1-mą valandą, šio
kiom dienom už 35c.

Paul Ash “šurum-Burum” nuo 
9:30 kiekvieną vakarą.

Jaunavedžiu Poros
Saužudystė 1

CantoKareivis Charles B.
nušovė savo moterį laive “Gen- 

ierai Meigs” ir pats nusišovė. 
I Jiedu buvo vedę tik dvi dienos 
i atgal. Bendrame jų paliktame 
iraštelyj sakoma, kad aplinky
bės neleidžia drauge gyvent, 
tai visai negyvensime. Kitas 
raštelis užadresuotas Grace 
baptistų bažnyčios klebonui, 
kad pasimelstų už nusižudžiu
sius.

Brooklyno apielinkės ir New 
yersey valstijos: 87 delegatai 
nuo 42 organizacijų, atstovau
dami 3,940 narių.

Konferencijos pirmininku 
didžiuma balsų išrinkta Saka- 
tauskas iš Patersono, N. J.; 
prot. sekri, taip pat didžiuma 
balsų, išrinkta J. Bondžinskai- 
tė iš Brooklyn©, N. Y.

Rezoliucijų komisija išrink
ta iš trijų narių: Balsio,, Matu
lio ir Bovino. . ,

Konferencijai pasveikinimu^ 
su aukomis prisiuntė sekamos 
organįzacjios: Augšč. Prie
glaudos 'Lietuvių Amerikoje 
49 kuopa, $21.25; A. T. D. L. 
D. 23 kuopą $21; Didžiojo 
New Yorko Darbinjpkiškų 
Draugijų Sąryšio Komitetas 
$70; drg. Janiūnas iš Bayon- 
nės nuo D. L., K. Keistučio 
Draugystės pridavė $25; Ka-

' 1

(Tąsa 5-tam pusi.) /

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

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

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Matijošiaus Mineikos, 

kilusio^ iš Vilkaviškio miesto, ka- 
daisę gyveno Pittjston, Pa. Meldžiu 
atsišaukti. 392 S. 4th St., Brooklyn, 
N. Y. Tavo draugės—Marė Valai- 
čiūtė ir Magde Skystimiūtė.
jPAJIEšKAU partnerio į bučemės ir 

grosemės biznį. Atsišaukit bile 
laiku po 5 vai. vakare. L. Wagner, 
41 Broad St., arti Grand St., Mas
peth, N. Y. Telephone, Juniper 2754

114-119

SPORTAS

Uždarys Dar 302
Slaptas Smukles

Dar 302 valgyklos, kliubai, 
galiūnai ir kitokios užeigos 
Brooklyne ir New jYorke vei
kiausia bus uždarytos. Jų sa
vininkus lir tarnautojus šaukia 
ateinantį ketverga i federalį 
teismą- už alkoholio šinkavi- 
mą. ': ' i

VINČA PRALAIMĖJO, 
NORS IR NESUMUŠTAS

Juozas Vinča prakišo kovą, 
kurią turėjo su negru boksi
ninku Bill Shepardu pereitą 
šeštadienio 
Ridgewood
Brooklyne—nors 
nesumušė • Vinčos. > . < ( . (

Vinča Nulaužė vieną kumš
tynių'' taisyklę, :kuomet 'antra-

vakarą, New
Grove arenoje,

Shepardas

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del vienos ypatos. Yra visi pa- 

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

barys arti Forest Parko. Reikia 
važiuoti Jamaica eleveiteriū ir išlip
ti ant Woodhaven Boulevard stoties. 
Atsišaukite: 8448-—89th St., Wood- 
haveij, L. I. įll7-119)
PASIRANDAVOJA , 5 kambariai su 

visais įtaisymais. Randa $28.00 į 
menesį, 1 mėnesį ‘randos nereikės mo
kėti. Kreipkitės pas janitorių, 148 
Grand St,, Broęklyn, N. Y. [ 115-120)

: ? ! j

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

KAZYS RUKŠTELIS
DAR GYVUOJA

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

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

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

MANO YPATISKA ATY- (p-f fk 
D A IR PATARNAVIMAS I 11 IIII 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN 8T.» BROOKLYN, N. .Y.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučemę 
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
(Garbačauakas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai- 

■ĘĮjĮį iriomis spalvo- 
mis. Atnau- 
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 

vISz sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

UŽEIGA

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios lųūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 

’ vaistai. ' Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
» ’geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
J tuviŠkų Žohų, šaknų ir kitokių žinofnų gydančių vaistų, tarpe kurių 

ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Aviečių uoga 
Aru žiu eSklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų i 
čepronelių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių

H | i Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
J uo d šaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių <
Remunšlių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūk žolių 
Valerijono šaknų 
šal mėčių, Debesili)

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

mane, o ai visados kuogrei&ausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 B esi ford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

J ; Phone: Greenpoint 2017, H69, 1114.




