
Sovietų Mokslininkai Su
rado, Kaip Gauti Ben

ziną iš Naftos
LENINGRADAS. —Ypa- 

tinga paslaptimi apsiaustas 
Vokietijos naujas technikos 
išradimas—gauti b e n z iną 
iš naftos produktų kaitinant 
juos augštame slėgime. 
Bandymas sutvarkyti šia 
naują svarbią naftos pra
monės šaką sovietų versla- 
monėse iki šiol davė nežy
mių ekonominių rezultatų, 
kadangi varant benziną 
daugiau kaip pusė naftos 
produktų virsdavo mažaver
te anglimi. Cheminiame 
Mokslo Akademijos Institu
te pastaraisiais metais bu
vo daromi įvairūs tyrinėji
mai benzinui iš naftos pro
duktų gauti, taip pat augš
tame slėgime, bet ir su van
denilio dujomis. Šie bandy
mai dabar puikiausiai pavy
ko, ir vokiečių paslaptis at
skleista. Iš Grozno parafi- 
nistinio mazuto gauta iki 
40 proc. mazuto, 30 proc. 
kerosino ir 20 proc. skystos 
degamosios medžiagos. O 
kokso jau visai nebegauta. 
Šis akademiko Ipatjevo iš
radimas buvo svarstomas 
naftos pramonės mokslo bei 
technikos taryboje ir pripa
žintas turįs didžiausios 
reikšmės sovietu ūkiui, ka- v z

dangi benzino daug išveža
ma į. užsienius ir daug su
vartojama šalies viduje. Pa
kaks paminėti, kad ateinan
čiais metais numatyta per
dirbt ne mažiau kaip 4 mi- 
lionai tonų naftos produktų 
benzinui gauti. Leningrado 
cheminiame institute Ipat
jevo bandymai bus daromi 
pusiau fabrikiško pobūdžio, 
o paskui bus įvesti į visas 
sovietu naftos verslamones. v

Vienas Automobilis Ant 
Kiekvienų 5.6 žmonių 

Amerikoj

WASHINGTON. — Sulig 
prekybos departmento pa
skelbtų skaitlinių, automo
bilių Jungtinėse Valestijose 
su 1 d. sausio buvo 24,629,- 
921, įskaitant busus, trokus. 
Išeina po vieną automobilį 
ant kiekvienų 5.6 asmenų 
Jungtinėse Valstijose.

Viso tuo laiku pasaulyj 
automobilių buvo 32,028,- 
584.

Nankingo Valdžia Teisinasi 
Del Užpuolimo ant Sovietų

Konsulato .
MASKVA. — Čia gauta 

pranešimas, kad Dr. C. T. 
Wang, Chinijos nacionalis
tų valdžios užsieninių reika
lų ministeris, pasikalbėjime 
su Sovietų žinių agentūros 
Tass atstovu, pareiškė, jog 
Nankingo valdžia esanti ne
kalta del užpuolimo ant So
vietų konsulato Charbine, 
Mandžūrijoj. Jis sako, kad 
Nankingo valdžia nedavė į- 
sakymo Mukdeno valdžiai 
padaryti 'užpuolimą ant So
vietų įstaigų ir suareštuoti 
Sovietų piliečius,..bet tik da
vė įsakymus padaryti puoli
mą ant komunistų. Esą, 
vietos valdžia atsakominga 
del padaryto užpuolimo. So
vietams pasiuntus Nankin
go valdžiai aštrią notą, 
Nankingo valdžia dabar no
ri išsiteisinti, suverčiant 
kaltę ant vietinės valdžios.

Mexico City. — Praneša
ma, kad po pasitarimo su 
prezidentu Gil, streikuojan
ti universiteto studentai, 
kurie buvo užgriebę univer
siteto namą ir iškūlę raudo
ną vėliavą, sutikę namą ap
leisti.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Ramsay MacDonald ir jo 
sūnus Malcolm, kuris mokina
si nuo tėvo, kaip ištikimai 
tarnauti Anglijos imperializ
mui. Tėvas pasistengė, kad 
ir jo sūnus būtų išrinktas į 
parlamentą. MacDonaldas 
žada atvykti Amerikon tartis 
su Hooveriu.

Nankingo Valdžia Planuoja 
Nutraukti Santikiiis su

Sovietais
NANKINGAS. —. Nan- 

kingo reakcinė valdžia, po 
užpuolimo ant Sovietų kon
sulato Charbine, planuoja 
nutraukti diploma tinius 
santikius su Sovietų Sąjun
ga. Prezidentas Chiang- 
Kai-shekas tą klausimą dis- 
kusavo su užsienių ministe- 
riu C. T. Wang.

Penki Asmenys Sužeisti 
Orlaivio Nelaimėj

POUGHKEEPSIE, N. Y. 
— Keturi pasažieriai ir la
kūnas Coastal Airways 
kompanijos orlaivio trečia
dienį tapo sužeisti, kuomet 
jų orlaivis nukrito lekiant 
žemai virš Hudson upės į 
New Yorką.

Atsisako Nuginkluoti 
Blaivybės Agentus

WASHINGTON. — Atsi- 
žvelgiant į tai, kad blaivy-. 
bes agentai, “bevykindami” 
blaivybės įstatymą, vienur 
kitur nužudo žmones, tūli 
kongreso nariai padavė pa
reikalavimą, kad blaivybės 
agentai būtų nuginkluoti. 
Sako, tik juos nuginklavus 
bus galima išvengti nužudy
mų.

Seymour Lowman, iždo 
ministerio pagelbininkas, po 
kurio priežiūra blaivybės į- 
statymas vykinamas, tam 
priešinasi. Sako, kad tokis 
žingsnis nepraktiškas ir jei
gu būtų praktikuojama, tai 
padarytų galą vykinimui į- 
gtatymo.

LONDONAS. — Charles 
G. Dawes, Amerikos impe
rialistų naujas ambasado
rius Anglijoj, apsilankys 
pas karalių šeštadienį ir į- 
teiks savo paliudijimus.

Sako, Darbininkai Buvo Apsi
ginklavę Saugoti Savo

Gyvastį
CHARLOTTE, N. C. — 

Laikraščių reporteriams bu
vo leista pasimatyti su Na- 
cionalės Tekstilės Unijos or
ganizatorium Beak Jie už
klausė jo, kam buvo laiko
ma ginkluota sargyba prie 
streikierių šėtrų kolonijos, 
ir Beal jiems atsakė:

“Del to, kad mūsų įstai
gos buvo sunaikintos. Kuo
met buvo padarytas užpuo
limas ant mūsų įstaigų (ke
lios savaitės atgal), tai mi
licija ir šerifai buvo netoli 
tos vietos, bet jie nieko ne
darė, kad mus apsaugoti; 
jie neparodė noro suteikti 
mums tinkamą apsaugą. 
Mes nežinojome, kada vėl 
būsime mušeikų užpulti. Del 
to suorganizavome sargy
bą.”

Toliaus Beal pareiškė, 
kad ginkluota sargyba bu
vo pastatyta apgynimui 
streikierių gyvasties nuo 
mušeikų, v

Išteisino už žmogžudystę

DETROIT, MICH. — Jo
nah Cox, muitinių inspekto
rius, kuris nušovė A. Eug- 
ster, 21 metų amžiaus, prie 
kranto Gouge upės pereitą 
antradienį, tapo išteisintas.

Eugstea* tapo nušautas už 
būtlegerystę; sakoma, jis 
gabenęs degtine iš Kanados 
po priedanga žuvavimo.

Anglija Nori Pradėti De
rybas su Sov. Sąjunga

LONDONAS. — Prane- 
šama, kad kabineto susirin
kime nutarta, idant užsie
nių reikalu ministeris Ar
thur Henderson greitoj at
eityj atsikreiptų prie Nor
vegijos valdžios ir paprašy
tų jos pasistengti surengti 
derybų konferenciją tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos del atnaujinimo diplo
matiniu santikių.

MacDonaldo k a b i n e tas 
taipgi nutarė dėti pastan
gas, kad Young planas (re
paracijų sutartis) būtų už
tvirtinta.

Generalis Streikas Bue
nos Aires Mieste

BUENOS AIRES, . Ar- 
gentina. — Laike streikuo
jančių namų statytojų de
monstracijos policija nužu
dė vieną streikierį, mūrinin
ką. Atsakymui į policijos 
brutališkumą, šio miesto 
darbininkai paskelbė 24 va
landų generalį streiką. 
Streikas buvo po komunistų 
vadovybe.

Reykjavik, I c e la n d. — 
Blogas oras sulaikė Švedi
jos lakūnus nuo išlėkime į 
Ivigtut, Grenlandiją, tęsi
mui savo kelionės iš Stock- 
holmo į New Yorką.

nesenaiPanelė Mary Crosson iš San Diego, Calif., kuri 
orlaiviu iškilo 24,000 pėdų augštumb ir padare pasaulinį 
rekordą kaipo moteris, lėkime. Amerikos imperialistai viso
kiais būdais garsina orlaivininkystę, kad toj srityj prala- 
vinti kuodaugiausia lakūnų, ne tik vyrų, bet ir moterų. Mat, 
ateinančiam imperialistiniam kare orlaivininkystę los labai 
svarbią rolę.

2 Indi jos Revoliucionie- Vokietijos Komunistai
riai Pasmerkti Visam 

Amžiui
LONDONAS. — Besiren- 

giant Ramsay MacDonald 
priimti .Amerikos imperia
listų ambasadorių Charles 
G. Dawes, čia atėjo žinia, 
kad du Indijos revoliucio
nieriai New Delhi mieste, 
Indijoj, tapo pasmerkti ka- 
lėjiman ant viso amžiaus. 
Juos pasmerkė Anglijos val
džios įrankiai Indijoj už 
vedimą kovos prieš Angli
jos imperializmą.

Kuomet teismo nuospren
dis buvo paskelbtas, pa
smerktieji Bhagat Singh ir 
Buteshkwara Dutt sušuko: 
“Lai gyvuoja proletariato 
revoliucinis judėjimas.”

Prancūzę Orlaivis Išlėkė Per 
Atlantiką j Paryžių

OLD ORCHARD, Me. — 
Prancūzų orlaivis “Yellow 

■Bird” išlėkė iš čia per At
lantiką į Paryžių kaip 10:- 
08 vaU ketvirtadienio rytą. 
Tuo orlaiviu išlėkė lakūnai 
Armand Lott, Jean Assoll- 
lant ir Rene LeFevre.
Amerikonų orlaivis “Green 

Flash” čia orlaivių lauke 
bandė pakilti ir lėkti į Ro
mą, bet nepavyko iškilti.

Rekrūtai Susikirto su 
ei j a Lenkijoj

Poli-

VARŠAVA. — Ketvirta
dienį du asmenys žuvo, ir 
trylika tapo labai sužeista 
įvykus susikirtimui Lalesz- 
czyski mieste tarp armijos 
rekrūtų ir policijos. Sako
ma, kad susikirtimas įvyko 
iš priežasties rekrūtų susi- 
ginčijimo su krautuvninkais 
del lupimo didelės kainos už 
maistą.

Diskusuoja Karo Pavo
ją, Partijos Užduotis
BERLYNAS. — Vokieti

jos Komunistų Partijos va
das Thaelman antradienį 
užbaigė savo platų raportą 
apie Partijos dabartinę li
niją; plačiai prisiminė apie 
Pirmos Gegužės įvykius ir 
jų sąryšį su karo pavojum.

Jis pažymėjo, kad karo 
pavojus didėja. Pareiškė, 
kad visų šalių revoliucinis 
judėjimas turi būt sukon
centruotas gynimui Sovietų 
Sąjungos. Rugpjūčio 1 d. 
turi būt masės darbininkų 
sumobilizuota prieš karą ir 
už gynimą Sovietų Sąjun
gos. Bendrai su darbinin
kų masių radikalizacija ei
na Komunistų Partijų bol- 
ševizacija. Bolševizacija 

|buvo išreikšta išmetime lik
vidatorių ir nugalėjime 

i konsiliatorių (pat aikūnų) 
(Vokietijoj). E n e r g ingai 
turi būt vedama kova prieš 
dešinįjį sparną ir konsilia- 
torius. Thaelman aiškino, 
kokia dabar yra Vokietijos 
ekonominė padėtis. Sutar
tis del reparacijų reiškia 
tą, kad Vokietijos proleta
riatas turi suteikti pelnus 
savo ir svetimų šalių kapi
talistams. Socialdemokratų 
Partija daro viską, kad pa
gelbėt buržuazijai išsunkti 
reparacijas iš darbininkų. 
Komunistų Partija turi veš
ėti griežtą kovą prieš social
demokratiją.

Thaelman pabrėžė, kad 
darbininkų kova padidėjo. 
Darbininkai pradėjo atsa
kyti į darbdavių ofensyvą 
savo kova, savo ataka. Ko
munistams dabar reikia 
daugiau darbuotis dirbtuvė
se ir masinėse darbininkų 
organizacijose.

. Plačiai buvo diskusuoja
mas Thaelmano raportas.

Pavienio Numerio Kaina 4c

DARBDAVIAI IR VALDŽIA DARO PLA
NUS NUBAUSTI GASTONIJOS SU

AREŠTUOTUS STREIKIERIUS I
Wagenknecht Buvo Suareštuotas; Tarptautinis Darbininkę | 

Apsigynimas Kovoja Prieš Darbdavių Suokalbį
GASTONIA, N. C. — Su

lig vėliausių pranešimų, 47 
tekstiles streikieriai ketvir
tadienį palikta kalėjime, o 
dvidešimts keturi tapo pa- 
liuosuoti. Viso buvo suare
štuota 71.

Prieš sulaikytus streikie
rius sudarytas suokalbis, 
kad juos apkaltinti žmogžu
dystėj.

Trylika streikierių, jų 
tarpe ir Fred Beal, unijos 
vadas, trečiadienį tapo for
maliai apkaltinti žmogžudy
stėj. Bus reikalauta guber
natoriaus O. Max Gardner 
suteikti specialę augštesnio 
teismo sesiją nuteisimui tu 
streikierių. Manoma, kad 
teismas įvyks liepos 22 d.

GASTONIA, N. C.—Čia 
tekstilės pramonės viešpa
čiai ir valdžia daro planus, 
kad aštriausiai nubausti su
areštuotus streikierius ir jų 
vadus.

Trečiadienį čia buvo pra-. 
nešta, kad formalis kaltini
mas prieš Fred Erwin Beal, 
Nacionalės Tekstilės Unijos 
organizatorių, tapo pakeis
tas. Po arešto jis buvo kalti
namas ėmime dalyvumo ko
voj prieš policiją; dabar tas 
kaltinimas esąs pakeistas 
kaltinimu ž m o g žudystėje. 
Tuo būdu streikierių vadui 
Beal gresia elektros kėdė.

Manville-Jenckes viršinin
kai davė įsakymą miesto ta- puolimą ant Darbini nkų 
rybai, kad kompanijos ap- Tarptautinės Pašelpos sto- 
mokamas advokatas majo- ties ir streikierių kolonijos 
ras A. L. Bulwinkle, buvęs Gastoni.joj 
kongresmanas, būtų paskir
tas specialiu prokuroru, ir sų mūsų narių Gastonijos 
kad miestas apmokėtų jam streikieriams. 
algą. Miesto taryba sutiko 
su tuo padiktavimu. Reiš
kia, kompanijos žmogus bus 
prokuroru, kuris dės pa
stangas suareštuotus strei
kierius apkaltinti.

Bėgyj pastarųjų kelių die
nų kompanijos viršininkai 
darbavosi, kad pasamdyti 
geriausius advokatus Gasto
nijos apskrityj pagelbėji
mui kompanijai aštriausiai 
nubausti suareštuotus strei
kierius. Jie pasamdė Clyde 
Hoey iš Shelby miestelio; 
jis rokuojamas geriausiu 
advokatu šioj valstijoj ir 
yra gubernatoriaus švoge- 
ris. Taipgi, jie tariasi su ad
vokatu E. T. Cansler iš 
Charlotte, kuris skaitomas 
šios valstijos advokatų su
sivienijimo vadu.

Rengia Masinį Mitingą
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas rengia masinį 
mitingą Gastonijoj sekantį 
šeštadieni bendrai su Naci- 
onale Tekstilės Darbininkų 
Unija. Tikimasi, kad daly
vaus daug darbininkų iš Be
ssemer ir kitų artimesnių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, T i k 
Retežius, o Iš lai mesi t 

Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

K

Stuart Poyntz,
audinyčių centrų.

Juliet !
Tarptautinio Dar b i ninku 
Apsigynimo sekretorė, pa
reiškė, kad Apsigynimas 
rengia masinius mitingus vi- | 
soj šalyj, idant sumobilizuo- 4 
ti Amerikos darbininkus gy
nimui Gastonijos streikie- 3 
rių.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas r e i k a 1 auja, 
kad tuojaus be jokių sąlygų 
būtų paliuosuota iš kalėji- | 
mų 70 streikierių, kad būtų | 
sunaikinta daromas suokai- • 
bis apkaltinti streikierių va- 
•dus žmogžudystėj.

Alfred W a g e n k n echt, . 
Darbininkų Tarpt autinės j 
Pašelpos sekretorius, trečia- | 
dieni buvo suareštuotas ir 
ilgai policijos klausinėja- i 
mas; vėliaus tapo paliuosuo- j 
tas. Jis darbuojasi šelpime 
streikierių ir jų šeimynų. 
Policija deda pastangas su
trukdyti jo darbą.

DTP Centralinis Komitetas 
Pasižada Remti Gastonijos 

Streikierius
BERLYNAS.— Darbinin

kų Tarptautines Pašelpos 
(tarptautines organizacijos) 
Centi'alinis Komitetas varde 
15,000,000 darbininkų, kurie 
priklauso toj organizacijoj, 
protestuoja prieš policijos

$

Mes reiškiame 
simpatiją ir solidarumą vi-

Darbininkų Tarptautinės 
Pašelpos Centralinis Komi
tetas: Ledebour, Muenzen- 
berg, Misiano.

MacDonald Tarsis Su 
Hooveriu apie Sovietą

^LONDONAS. — Praneša 
ma, kad Ramsay MacDonal 
das, Anglijos premjeras, at- Į 
vykęs į Ameriką, tarsis su ’ 
prezidentu Hooveriu del 
bendro atsinešimo linkui 
Sovietu Saiungos. Sakoma, | 
kad MacDonaldas kelsiąs 
klausimą del pripažinimo / 
Sovietų Sąjungos, kad butų ’ 
galima su ja vesti biznio reL ’ 
kalus.

Abejojama, ar Washing- 
tono valdžia sutiks priimti 
MacDonaldo pasiūlymą..

PORTSMOUTH, N. H.— | 
Streikuojanti unijistai kar- 
penteriai (dailydės) čia lai
mėjo 5 dienų darbo savaitę 
ir algų pakėlimą ant 5 nuo- į 
šimČių.
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Tarptautinio Darbininką sios Pagelbbs vaikų namą 
Gelbėjimo biuletinas, lei
džiamas Berlyne, už gegu
žės 23 d., spausdina 
tį pranešimą:

“Gustavas Grimas 
vo žmona Olga yra 
vos piliečiai. Jie buvo pri
versti bėgti iš Lietuvos, kai
po revoliucionieriai, perse
kiojami Lietuvos fašistų 
valdžios. Abu- su savo 
dviem vaikais—vienas 11, 
antras 13 metu amžiaus— 
pabėgo į Vokietiją. Aišku, 
Grimai negalėjo gauti tikrų 
pasportų pabėgimui, ir to
dėl Grimas buvo nusmelk
tas už pasportų reguliacijų 
laužymą.

“Po to, Grimas gavo dar
bą Hamburge, kas pagelbė
jo jam, jo žmonai ir šeimai 
šiaip-taip pragyventi. Jo 
darbas, tačiaus, neatėmė 
duonos iš vokiečio darbinin
ko, deltb kad reikėjo mokė
ti rusų kalbą. Bet Ham
burgo senatas, kurį kontro
liuoja social-demokratai, ne- cijos viršininkai ir pridėta 

oficialė policijos viršininko 
antspauda. O policijos pre- 

pelnytų sau duoną. Despe- zidentu -yra social-demokra-

su sa- 
Lietu-

liuoja social-demokratai, ne
sutiko, kad šis proletaras 
apsigyventų Hamburge ir

racijoj ir nusiminime, neži
nant ’ “
Grimai buvo priversti aplei
sti miestą.

“Raudonoji Pagelba įsiki
šo ir paėmė Grimų vaikus, 
patalpino juos į Raudono-

kurią puse traukti,

“Mopr,” esantį Elgersbur- 
ge. Grimas buvo pakanka
mai laimingas gauti darbą 
Hamburge - Wilhelmsburge 
ir ten apsigyveno su savo 
žmona. Tuomet jie užsigei
dė atgauti savo vaikučius iš 
prieglaudos, bet jie nežino
jo, ką mano apie tai Ham- 
burgo-Wilhelmsburgo poli
cijos prezidentas (social-de- 
mokratas), kuris parašė 
“Moprui” sekantį laišką:

“ ‘Sakoma, kad jūs na
muose randasi Gustavo ir 
Olgos Grimų du vaikai. Per
eitą mėnesį aš suteikiau iš
imtiną leidimą jų tėvams 
gyventi šitame distrikte. 
Todėl aš reikalauju jūs, kad 
nepasiųstumėt tų dviejų 
vaikų į mano distriktą be 
mano leidimo. Jei jūs ma
nęs neklausysite, tai aš at
šauksiu savo duotąjį leidi
mą Grimams apsigyventi ir 
išvysiu juodu iš čia.’ ”

“Po laišku-įsakymu pasi
rašo ‘Zenkė n* Precha, poli-

tas.
Šitaip elgiasi Hamburgo 

social-demokratai, “darbi
ninkų užtarytojai.” Tiesa, 
jie nešaudo darbininkų, kai 
Berlyno Zoergiebel, bet tai 
tik todėl, kad neturi progos.

“Nebėra Darbo”
“Eikite namo, nebėra darbo!” 

tie bosų žodžiai kasdien tragiš
kai atsimuša į ausis vis dides
niam skaičiui darbininkų. Me
tų metus kartais vienoj vietoj 
išdirbęs, įsitikinęs, kad čia jam 
darbo visuomet bus, darbinin
kas, kaip nesavomis rankomis, 
renkasi senus savo darbinius 
drabužius ir eina sau, nukoręs 
galvą, su įdubusia krūtine, ne
žinodamas, ko dabar toliaus tu
rės griebtis, kad prasimaitint 
su savo eimyna. O mintys, 
kaip ylos, taip jam ir varsto 
smegeninę: ar tik neprisieis 
gyvenimą užbaigti, kaip kokiam 
benamįui šunyčiui, kur patvo
ryje.

.bet dar ilgina valandų skaičių 
dirbantiems, tuo pačiu žygiu 
vydami iš darbaviečių vis dau
giau darbininkų, tuo pačiu ka
podami uždarbius.

rankas 44 darbininkų, iki bū
davo užbaigta. Viena mergina 
senąja mašina badydavo ada
toms skylutes po vieną ant sy
kio. Naująja mašina vienu 
kartu ta pati darbininkė išdu
ria 25 adatom skylutes. Pir- 
miaus viena darbininkė peržiū
rėdavo, patikrindavo 3,000 ada
tų į valandą. Dabar gi išras
ta mašina patikrina 27,000 ada
tų į valandą.

Kaip, įtaisius naujas mašį- 
nas, šimtai tūkstančių mainie- 
rių buvo palįuosuoti iš kasyklų, 
apie tai čia nekalbėsime. Skai
tytojams tatai turėtų būt žino
ma iš korespondencijų nuo 
čių mainierių.

Darbininkam Nelaimė 
Kapitalistinės 

Racionalizacijos
Mašinų progresas šioje kapi

talistinėje sistemoje neša dar
bininkams vargą ir nelaimes, 
kapitalistams juo didesnius pel
nus. Mašinų pažanga gimdo

vis skaitl i ilgesnes bedarbių , ar
mijas. O beduoniais, bečlAr- 
biais pasinaudodami, darbda
viai be atodairos kapoja uždar
bius dar turintiems darbo ir 
abelnai blogina darbo sąlygas. 
Jeigu kuris darbininkas suniur
na, tai bosas tik nykščiu paro
do į šimtus bei tūkstančius be
darbių, sųspitusių apie fabriko 
vartus: “Jeigu tu nenori dirb
ti, yra šimtai į tavo vietą.”

Tokia darbininkų būklė ir 
toks mašininis progresas, ka
pitalistinė racionalizacija pa
ruošia dirvą platesnei klasinei 
darbininkų kovai, masiniams 
darbininkų stojimams į streiką 
prieš lupikus-fabrikantus, ir su
daro sąlygas, palankias organi
zavimui neorganizuotų darbi
ninkų. Tuom, beje, neužsiima 
nei Amerikos Darbo Federaci
ja nei buržuazijos lekajai iš 
Socialistų Partijos. Į tą reika
lą, atsako ir tą darbą pirmyn 
varo vien' tik Amerikos Darbi
ninkų Partija ir jai pritarianti 
kairieji darbininkai.APŽVALGA

V. Kapsuko Knyga 
Jau Gatava

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos V. Mickevičiaus- 
Kapsuko knyga “Caro Ka
lėjimuos—Užrašai ir Atsi
minimai.” Tai A. L. D. L. 
D. 27-tas leidinys. Knyga 
turi 320 puslapių, kuriuose 
vaizduojama tie kruvini ke
liai, pereiti knygos auto
riaus ir tūkstančių kitų dar
bininkų veikėjų laike kruvi
nojo caro Mikes viešpatavi
mo Rusijoj. Knyga paveik
sluota, su autoriaus atvaiz
du ir kitom iliustracijom. 
Tai didelė dovana A. L. D. 
L. D. nariams. Greitu lai
ku “Laisvėje” tilps plates
nė knygos peržvalga.

Sekantis A. L. D. L. 
leidinys bus Seno Vinco 
štai.

Matot, kokia kunigų soli
dary bė! Jeigu, sakysim, 
fabrike, lietuviai katalikai 
darbininkai gaus geresnes 
vietas, pelningesnius dar
bus, tai kas tuomet pasiliks 
airiam, vokiečiam, italam, 
lenkam ir kitų tautų darbi
ninkam, kurie yra net ir ka
talikų tikybos? Jie turės 
dirbti prastesnius darbus. 
Lietuviai katalikai naudos 
kitų tautų katalikus darbi
ninkus. Ar čia solidarybė? 
Ardymas solidarybės — ne
sąmone.

ra

ra-

Gyvi Pavyzdžiai
šičia paduosime tik keletą 

pavyzdžių iš daugybės, kad 
skaitmenimis parodyt, kaip ma
žinama darbininkų skaičius ir 
tuo pačiu laiku didinama ga
myba.

California ir Hawaiian Cu
kraus Korporacija praneša, 
jog per paskutinius penkerius 
metus pas ją cukraus apdirbi
mo daugis pakilo 49 nuošim
čiais, o darbininkų skaičius pa
liko tas pats. Bet dabar du 
darbininkai turi padaryti tiek, 
kiek pirm penkių metų pada
rydavo trys.

špyžio dabar pagaminama 70 
sykių daugiau, negu kad buvo 
75 metai atgal; o darbininkų 
skaičius toj pramonėj lieka be
veik tas pats, kaip 50 metų 
atgal.

Statoma galingi gelžkelių 
garvežiai, kur vienas galės 
traukt tris kartus daugiau ta- 
vorinių vagonų, negu kad da
bar vidutinis tavorinis garve- 
žis. Tatai juo labiau suma
žins skaičių gelžkelių darbinin
kų, kuris ir taip jau sumažėjo

dirbtuvėse, 212,000 nuo 1923 metų iki 1928 
pagaminta ■ m.

Išrasta nauja statomoji ma- 
, vadinamas “teletypeset- 

kuri gali rinkti raides

Mašinų Progresas
Kapitalistas įvedė spartesnes 

ir tobulesnes mašinas; senes
nius darbininkus pavarė; jų 
vieton pastatė jaunus, kur vie
nas padaro darbą pirmiau bu
vusių kelių darbininkų.

Darbo Tyrinėjimo Sąjunga 
apskaitliavo, jog vidutiniai vie
nas iš kiekvienų aŠtuonių dar
bininkų nuo 1923 metų iki 1929 
metų liko pastoviai be darbo. 
Taigi per tuos šešerius metus 
nuolatinių bedarbių skaičius 
padidėjo visu aštuntadaliu. O 
vis dėlto, nežiūrint sumažinto 
darbininkų skaičiaus fabrikuo
se, kasyklose ir 
1928 metais buvo
įvairių tavorų bei produktų vi
sais 30 nuoš. daugiau, nekaip i šina, 
1925 metais. i'ter’is , ^x* x«xUCo

Prie dabartinės mašinų pa- i 25 laikraščiams, esantiems 500 
jėgos ir jų tobulumo, sako pats, ketvirtainių mylių plote, vienu 
Jungtinių Valstijų darbo sta- ir tuo pačiu laiku, šičia vienas 
tistikos 'komisionierius, Ethel- darbininkas pavaduoja porą de- 
bert Stewart, užtektų darbiniu-. sėtkų. Tokia mašina jau įves- 
kams dirbti po 30 valandų į są- ta Rochesteryj, N. Y. šis 
vaitę arba net po 24 valandas, išradimas, grūmoja atimti duo- 
kad pfigamint viso, ko reikia ną tūkstančiams patyrusių 

spaustuvių darbininkų, kurie ti
kėjosi ir gyvenimą baigti savo 
amate.

Siuvamosios mašinos adata 
pirmiau turėdavo pereiti per

tistikos 'komisionierius,

šios šalies gyventojams.
Bet kapitalistai yra besočiai. 

Ne tik jie įvedinėja spartesnes 
darbo mašįpas, ne tik yaro dar- 

'bmlnką galvatrūkčiais skubėti,

Kunigy Solidarumas
Klerikalų “Draugas” 

šo:
“Solidarumas—tai svetimas 

žodis. Jis reiškia tą, kad visi 
stotų už kiekvieną, o kiekvie
nas už visus.. Gyvename sve
timų tarpe. Reikia mums 
prasimušti pirmyn. Juk vi
siems lietuviams butų malonu 
turėti daug savo milionierių. 
Amerikoje tai galima atsiekti 
teisėtu darbu ir teisėtu budu.”

<X koks čia lietuviui dar
bininkui malonumas, jei bus 
daug lietuvių milionierių ? 
Kokį malonumą turi, saky
sim, Lietuvos lietuviai dar
bininkai, turėdami savo mi- 
lionierius Vailokaičius, Yčus 
ir kitus? Ar ne taip juos 
išnaudoja Vailokaitis, kaip 
žydas fabrikantas milionie- 
rius? Ar Amerikoje airis, 
vokietis bei italas milionie- 
rius ne lyginai taip pat iš
naudoja savo tautos darbi
ninkus, kai lietuvius? Kiek
vienas pasakys, kad taip.

Aptra, kas Amerikoje pa
siekė “teisėtu darbu” milio- 
nieriaus laipsnį? Lai tie pa
tys “Draugo” redaktoriai 
dirbs dieną ir naktį, tačiaus, 
milionieriaus “stono” jie 
niekuomet nepasieks. Mili- 
onieriais gali patapti tik 
stambūs vertelgos, mūnšąi- 
riieriai, bei fabrikantai. Jie, 
vadinasi, ne patys uždirbda-. 
mi jais patampa, .bet kitų 
triūsu. Darbininkai tuos 
turtus sukrauna.

Pagaliaus “Draugo” re
daktorius raginai

“Tegul lietuviai gauna ge- 
• pesnes, pelningesnes vietas.

Visi lietuviai katalikai stoki
me už vieną, o kiekvienas už 
visus.”

Lietuvos Laisves
Priešai ir Menševikai

Kuomet šiandien lietuviš
ki menševikai su vyriausiuo
ju Halsted gatvės satyru 
pučia vienon dūdon su kle
rikalais ir tautininkais, mi
nėdami Lietuvos nepriklau
somybes ir atlikdami kitus 
“bendrus tautos reikalus”; 
kuomet jie su didžiausiais 
reakcininkais kovoja prieš 
pažangiuosius darbininkus 
Susivienijime Lietuvių A- 
merikoje, tai mes sakome, 
kad jie didžiai veidmainiau
ja. Mes pasistengsim duoti 
visą eilę straipsnių apie tai, 
ką menševikai kalbėjo de
šimts metų atgal ir ką jie 
kalba ir daro šiandien, pū? 
rodymui jų pardavikišką 
veidą, paslėptą po “socializ
mo” kauke.

Pažiūrėkim, ką Grigaitis 
kalbėjo ąpie tautininkus ir 
klerikalus virš dešimts metų 
atgal. “Naujienų ’ num. 47- 
tam (už vasario mėn. 25 d., 
1918) redakcijos straipsny j 
sekančiai buvo nuaiškinta:

Penktad.; Birželio 14, 192!
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Vagonas, kuriame priversti miegoti negrai darbininkai, 
dirbą ant gelžkelio Jungtinių Valstijų kapitalistų.

“Šiandie jau kiekvienas pro
taująs žmogus mato, kad mu
sų klerikalai ir atžagareiviš- 
koji tautininkų dalis yra Lie
tuvos laisvės' priešai.

“Koliai ant Lietuvos spran
do buvo carizmo jungas, jie 
uoliausiai stojo už Rusiją ir 
visomis jiegomis smerkė Vo
kietiją. Kiekvieną, kuris ti
ktai nepritardavo cariškai Ru
sijai, jie apšaukdavo ‘vokiečių 
parsidavėliu’ ir ‘kaizerio ber
nu.’

“Bet revoliucija nuvertė Ru
sijos carą. Ir štai musų at
žagareiviai ima neapkęst Ru
sijos. Lietuvių kunigai Rusi
joje—tie patįs, kurie gyrėsi 
kitąsyk padėję caro kazokams 
‘malšinti kramolą’ Lietuvoje; 
musų klerikalai Amerikoje, 
kurie savo spaudoje ‘aiškinda
vo,’ kokios geros širdies esąs 
Mikė II; musų atžagareiviš- 
kieji tautininkai, kurie ‘priro- 
dinėdavo,’ kad Lietuva galin
ti susilaukti laisvės tiktai iš 
Rusijos ir jos talkininkų,— 
jie visi staigu ėmė šaukt, kad 
Lietuva turinti pertraukt vi
sus ryšius su Rusija ir patapt 
nepriklausoma nuo jos.

“Bet vėliaus Rusijoje tapo 
visai sulaužyta bajorijos, ku
nigijos' ir kapitalistų spėka. 
Darbo žmonės paėmė valdžią į 
savo rankas. Tada musų at
žagareivių simpatijos visai nu
krypo į Vokietijos pusę, ir jie 
ėmė atvirai girti vokiečius. 
Lietuvos kunigija pradėjo de
rėtis su kaizerio valdžia, kad 
sujungus Lietuvą su Vokieti
ja, o Amerikos klerikalai ir 
atžagareiviai tautininkai karš
tai remia juos tame darbe.

“Vokietijoje, mat, dar tebe
viešpatauja despotizmas.

“Kol Rusiją' valde despotas, 
tai musų atžagareiviai geidė, 
kad Lietuva butų po Rusijos 
globa. Kada despotizmas Ru
sijoje tapo sugriautas, tai jie 
kabinasi į kaizerio skvernus.

“Ir įsidėmėkite, prie kokių 
aplinkybių jie stojo atvirai 
ginti Vokietiją ir niekinti Ru
siją: kaip tik tada, kada Vo
kietija^ viešai užreiškė, kad ji 
nori pavergti Lietuvą, o Ru
sija stojo už Lietuvos teises!

“Nesenai Rusijos ir Vokie
tijos atstovai Lietuvių Bras
toje tarėsi apie taiką. Ru
sijos delegatai, laikydamiesi 
to principo, kad kiekviena tau
ta turi pati nuspręst savo liki
mą, pareikąlavo, kad Vokieti
ja ištrauktų savo kariuomenę 
iš Lietuvos ir Kurliandijos ir 
leistų joms laisvai apsispręsti. 
Vokietijos < delegatai atsisakė

pildyt šitą reikalavimą, ir to
dėl taikos derybos suiro. Ir 
dabar Vokietija stengiasi gin
klais priversti Rusiją nusi
lenkti.

“Tarpe Rusijos ir Vokieti
jos atsinaujino karė. Jeigu 
Rusija butų nestojusi už Lie
tuvos ir Kurliandijos 
tai to nebūtų buvę.
butų buvus padaryta, ir Lie
tuva su Latvija butų 
sios po Vokietijos letena.

“Rusiją šiandie trempia vo
kiečių armijos už tai, lead ji 
nesutiko parduot Lietuvą kai
zeriui', o musų klerikalai ir at
žagareiviai tautininkai, maty
dami tatai, purvais drabsto ru
sus ir kelia į padanges vokie
čių ‘šviesumą’ ir ‘tvarkingu
mą’ ! c

“Ar reikia didesnio sielos 
žemumo? Ar reikia didesnės 
niekšystės? Juk tik keletas sa
vaičių atgal mūsų patriotai 
mušė Trockini telegramą, dė
kodami už tai, kad jisai gina 
Lietuvos reikalus, stodamas už 
jos teisę apsispręst, 
tečiaus jie ir tą jau 
iš didelio džiaugsmo, 
potizmas ima viršų 
mokratiškos šalies.

“Klerikalai ir jų sėbrai 
tininku srovėje yra despotiz
mo užtarėjai. Kur daugiaus 
despotizmo,tenai jų simpatijos. 
Ir Lietuvos likimu jie rūpina
si ne dėlto, kad jie geidžia jai 
laisvės, o dėlto, kad jie nenori 
duot Lietuvai pasiliuosuot nuo 
despotų.”

Matote, kas pirmieji ko
vojo už Lietuvos laisvę, — 
Rusijos Sovietų valdžia, ko
munistai! Sovietų Rusiją 
vokiečių armijos trempė, 
“už tai, kad ji nesutiko par
duot Lietuvą kaizeriui.” 
Bolševikai savo galvas gul
dė už Lietuvos ir Latvijos 
teises. Komunistai patys 
pirmieji del Lietuvos laisvės 
leido terioti savo kraštą— 
Sovietų Rusiją. Tatai Gri
gaitis pripažino 1918 metais. 
Bet desėtku metų vėliau ta
sai Grigaitis apsiputodamas 
tauškia, kad Sovietų Sąjun
ga trokštanti Lietuvą pa
vergti. Šiandien tasąi pats 
Grigaitis su tais pačiais Lie
tuvos laisvės priešais—kle
rikalais J ir tautininkais— 
smala spjaudo ant Sovietų 
Sąjungos ir visu komunis- 
tų!

Pas mus ant velykų atsi 
lankė kun. Krupavičius, ir 
per keturias savaites lietu
vių apgyventuose mieste
liuose laikė “paskaitas” (nes 
taip buvo garsinama). Bet 
ištikrųjų tai nebuvo paskai
tos, o tik paprastos prakal
bos.

Velykų pirmą dieną Mos- i 
send’o bažnyčioj jis sakė 
“pamokslą,” bet ir per tą pa
mokslą jau jis aiškino vien 
tik “socializmo teoriją.” Tą 
patį vakarą, ten pat bažny
tinėj svetainėj buvo prakal
bos. Čia jis aiškino plačiai 
socializmą ir pasmerkė ka
pitalizmą, bet jis nepasakė, 
kokiu būdu. Jis sako, kad 
privatinė nuosavybė neturi 
būt panaikinta, reiškia, ji
sai aiškino utopinį socializ
mą. Kitą vakarą kalbėjo 
juozapinių svetainėje, čia 
tai jau pasakė kunigiškai, 
nes pradėjo kalbą sekamai: 
“Pradžioje, kaip mus Šv. 
Raštas mokina, tai sutvėrė 
Dievas žmogų ir pastatė jį 
žemės valdonu, bet jis ma
tė, kad jam vienam nepato
gu gyventi, tai iš jo paties 
(Adomo) -kaulo sutvėrė mo
terį; ji nebuvo žmogus, o 
tiktai priedas žmogaus.”

Kada priėjo prie socializ
mo, tai aiškino, kad Mark
sas įkūrė socializmą ir jis 
pagyrė jį, nes tai esą buvo 
augšto mokslo vyras, geras 
rašė j as, jis daugelyje sutin
kąs su jo mokslu, bet blo- 5 
ga tas, kad jis bažnyčios 
“mokslą” atmetė. Jis sakė, 
kad ir komunizmas yra ge
ras, bet tik krikščioniškas, 
o ne bolševikiškas. Marti
nas Liuter tai blogiausias 
žmogus buvo. Jis (Liute
ris) pagimdė liberalizmą, li
beralizmas" — 1 kapitalizmą, * hm i 
o kapitalizmas — socialiž-'' 
mą, bet liberalizmas tai esą1 
blogiausia sriovė pasaulyj. 
Socializmas būtų geras, tik 
tame blogybė, kad bažny
čios mokslą nepripažįsta. 
Daug da pripasakojo ir 
priešingai.

Visur pas kun. Krupavi
čių buvo maišalienė kalboj.

W. T.

Sovietų Sąjungoj

TORONTO, CANADA
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Naujos Traktorių Kolonos

—Stalingrado apygardoj
prasidėjo sėja. Stambiame sov- 
choze “Vperiod k socializmu” 
organizuota 30 traktorių kolo
na.

—Uljanovsko apyg. Koškų 
kaime organizuota 34 trakto
rių kolona. Su apielinkės gy
ventojais i susitarta traktoriais 
išdirbt 6 tūkst. ha žemės.

i —AAmerikoj užsakyta pil
n as įrengimas naujam :

> ko “Krasnyj Putiloviec” sky- 
Iriuj, kurs sudarys savistovį 
{traktorių fabriką ir gamins 
i per metus 10,000 traktorių.

a p11’ fabri-

Fin. Sekretorius.

Du parazitai: Japonijos karalaitis čičibu Anglijos 
Gloucesterio kunigaikštis—trečiasis karaliaus Jurgio sūnus. 
Paveikslas nutrauktas,, kuomet Britanijos parazitas nuvyko 
į Japoniją turėti gerus laikus, kuomet jo pavaldiniai—mi- 

1 Ilonai darbininkų^pusbadžiai gyvena.’) •

Klaidų Pataisymas

“Laisvės” No. '136, tilpusią 
me atsišaukime kas link Lie- * 
tuvos baduolių šelpimo, paša- į švenčių— 
kyta, kad bus aukos siunčia
mos per ALDLD., atstovą, jei

Padėt Biedniokams.
Stambiųjų Odesos sovehozų 

jis bus įsileistas Lietuvon ar- darbininkai dėlei vėlaus pava- 
ba'į valsčių komitetus. Dabar(sario nutarė dirbt du artimes- 
prašome redakciją pataisyti | Mu sekmadieniu, o taipgi 1 
sekamai: Aukos bus siunčia-'gegužės ir velykų dieną ir da-^ 
mos per centrality, Brooklyn, [lį to laiko skirti artimesnių 
N. Y., komitetą jei minimo ko-i biedniokų žemei išarti.
miteto atstovas bus įleistas 
JLietuvon. Atstovo neįsileidus 
aukos bus paskirtos statomam 
Lietuvių Liaudies namui To
ronte.

J. S. K-to Sekretorius.

Korespondencijoj, tilpusioj 
“Laisvėje” nr. 133 iš birželio 
mėn. .6 d., Toronto, Ont., Ca
nada, “Pats Muša, Pats Rė
kia,” išskyrus C. D. A. L-gai, 
vietoje C. L. J. L-gos visur 
turėjo būti C. L. J. S-gos.

Prašau redakcijos atitaisy
ti. ’ '

Naftos šaltiniai Urale
Permės rajone, 50 kilometrų 

nuo Permės, Uralo pakalnėse 
atrasti naftos šaltiniai.

Sparčiai vedamas tyrinėjimo 
darbas. Iš Leningrado ir Ba
ku siunčiami tam tikri grąžtai 
žemei gręžti ir elektros siurb
liai (nasosy). Naftos šaltiniai 
užima didelį rajoną, šie šalti
niai didelis turtas Sov. Sąjun
gai. Jų reikšmė milžiniška. Jie 
duos kurą, ,maitins mūsų pra
monės centrus, Uralą, Maskvą 
ir Leningradą. 1

“Raudonasis Artojas
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CASTON ROPSEVICH

Philadelphijos Šimanskis į>’ šviežiai mirusioms!
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SKAITYKIT “LAISVĘ”

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

žiuoja iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Pittsburgho, Ro- 
chesterio, Bostono ir iš visų artimesnių miestų.

Jžanga 50c Ypatai. Pradžia 1 vai. po pietų.

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.

7^4 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Ka talikės moterys—vienybės 
sutartino darbo savo organi-

.1 IT'WW?!

suomeninio darbo.
Chicagos sa.nd.ar iečiai — mi

ltingų badaujantiems lietuviams

be jokio išsisukinėjimo turi 
pristatyti 150 kareivių ir 50 
slaugių; česteris—100 karei
vių ir 35 slauges; R i vers ai d ė— 
50 kareivių ir 25 slauges;

S o c i al is tai—visiško b a n k i ■ ū t o. 
Kai,kurie katalikai — divorso 

su bedieviškais laikraščiais ir 
23 d. birželio, A. L. knygomis.

irDalyvaus seni darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS 
stovi pirmose eilese kovojančių darbininkų.

Iš Philadelphijos atvažiuoja draugai į pikniką specialiu 
traukiniu; iš Scranton, Pa., iš Wilkes-Barre, Pa., ir keleto 
kitų miestų atvažiuoja busais. Turime žinių, kad atva-

Puslapis Trečias

Isėj ir traukdamas virvę liptų 
farmeriams ant kornų, ką jis 
ir darė.

Trečia. Kada mes, nepai
sant tų feikerysčių, pradėjome 
įjuos vilkti Gibbstowno link, 
■Šimanskis paleido į darbą 
šiaučišką švaiką ir pradėjo ba
dyti farmeriams į sėdynes. Gi 
eastoniškis šolomskas padėjo 
farmeriams po kojų čielą lizdą 
piktųjų vapsų.

Dabar galite patys sau įsi
vaizdinti, kokioj padėtyj atsi
dūrė nabagai farmeriai! Vi
nys stringa į delnus, švaika į 
sėdynes, Jatužis lipa ant kor
nų, o vapsos kerta, kur pa
puola, ir mes turėjome pa
mesti virves traukimą ir Spruk
ti į krūmus, o jie apsiskelbė 
pergalėtojais.

Dabar,
D. L. D. VI Apskričio piknike, 
tokios feikerystės nebus! švai- ir 
ka, vapsos, vinelės ir didysis za.cijo.šc 
Jatužis bus konfiskuoti ir su-1 
'sikibsime už atlapų, kaip ly-| 

... gus su lygiu, ir tik čia paro- 
jMasijus (lietuviškai—Misijo- ^ySjtne^ į<urjc laimėsime vir
siąs) išvirė pit mutinį katilą ■vpo traukimą 
mūnšaino Kanoj Galilėjaus ir | To(] ga| Niudžul.zgs 
užvardino jį vynu, kad probi- nel.alio štabo gdka> ke|. 
žinai visą svodbą nenuveztų ! biu gcne,.ale mobilizaciją, kad 
kalabūzę. 1 turi prjstatyta po tiek ka-

Taigi, tai. Tą dieną ir tuo-, reiviy į mūšio lauką ant vir- 
se metuose Pennsylvanijos, j minėtos dienos: Baltimore 
miesčionys paskelbė svietui, 
'kad jie nutempė Niudžerzės 
farmerius net iki Skulkilo ri- 
vės ir būtų prigirdę, jei nebū- 

J.tų pasigailėję. Bet tai buvo 
padaryta didelis blofas ir ne
matyta šiame sviete feikerystė į 
iš Pennsylvanijos miesčionių 

Tai tikras, kaip ame
rikonai sako, “dorti airiš trik.” 

Jūs, kurie neužmiršote, tai 
atmenate, o kurie turite trum
pą pometį, tai pakartoju, ko
kia tuomet klasta buvo pada

lyt a.

Krokodilius
Satyros ir Humoro Meistras

MARCINKONIŲ DZŪKO ATVIRA GROMATA 
GROMATA KROKODILIUI1 PONUI KROKODILIUI

Cnatlyvas Krokodziliau: '
Aš, viernas Marcinkonių I 

Dzūkas, ir vėl atėjau pas tave 
pasirodavyc. Aš noriu pasida- 
lyci naujienom, ba jos reika-Įdžia, 
lingos visiems.' Nūnai žmogui į bilizacij'ą visam 
vis taip: nesikauk—nieko ne-j VI Apskričiui, 
gausi; neklausk—nežinosi ir Į sprendžiamasis
būsi durnas, kaip tas asilas, į Pennsylvanijos 
ant kurio viešpats į Aigiptą i Niudžerzės farmerių. 
jodė. Aš žinau, kad tu, Kro-Į Taį bus galutinas nuospren- 
kodziliau, labai mažai Sl|_jdis, kas laimėjo virvės trauki- 
pranti apie socializmą, už tai ma to paties apskričio pik.ni- 
aš tau daugiau pasakysiu apie Kembričiuj, 1927 metuose 
jį, nors ir aš pac mažai atme-! po Kristaus krikštynų, kuomet 
n<J

Yra du socializmai. Vienas 
darbininkiškas, o kitas “moks
liškas.” Aš tau paporysiu, kų 
jie ženklina.

Darbininkiškas socializmas 
yra vedamas Rusijoj, kur dar
bininkai nuvertė carą ir visus 
ponus ir pacys valdėsi, niekam 
nė išgrauš nepasakydami. Jie 
pacys turi visus fabrikus, sto
rus, muvingpikčius, farmas ir. 
viską, kas tik jiems geras. Jie 

' vi.^Įems sako, kad tik tokis ke-Į 
lias prie socializmo yra olrait. I 

O moksliški socialistai su 
pačiu Grigaičiu kitokį socializ-l g
mą išrado. Jie sako: žiūrėkit, 
kaip Anglijos socialistai pada 
ro socializmą, 
revoliucijos, 
venc zgadoj. 
prie to einama: MacDonaldasI 
nuvažiavo pas karalių Jurgį,! 
pabučiavo jam į ranką ir anas' 
atidavė valdzyc šalį. Ot ir so
cializmas. Tas parodo, 
nereikia jokios revoliucijos, ba 
karalius tokis geras, kaip ir 
pacys socialistai. Taigi Ang
lijoj tas socializmas, už kurį! 
varosi MacDonaldas bus su- 

is su karalium ir Jor- 
Visi mokyci socialistai 

bus nadaryci lordais ir didze- 
lėmis asabomis, visi 
gys pietus ir gers arbatą su 
šnapsu (Anglijoj 
nėra).

Tai tu dabar regi, kokis dif- 
rensas tarpe komunistų socia
lizmo ir socialistų.

Tavo geras pažįstamas, ku
rio pači vra kalakutė,

Marcinkonių Dzūkas.

įAugštai gerbiamas ponas Kro- 
kodiliau.

Išsižiok, kiek tavo žiotys lei- 
ir paskelbt generalę mo- 

A. L. D. L. D. 
kad artinasi 
mūšis tarp 

miesčionių ir

Ten nereikia 
Visi gali sugy
lu anava, kaip

rozu val-

Shoman (virves oneriai) pri- 
kad i kalinėjo į vieną virves galą 

Įmažučių, bet smailų vinelių ir 
padavė tą galą virvės Niu
džerzės farmeriams,—tai vie
na klasta.

Antra buvo klasta, tai tas, 
kad (Valstiečio Sūnus pasam
dė didįjį Jatužį, kuris tuom 
tarpu dienomis gyveno Niu- 
džerzėj, o naktimis Philadel- 
phijoj, kad tas stotų mūs pu-

munšaino

RADIOGRAMOS
PHILADELPHIA, Pa.—Vė

liausias pranešimas gauta, kad 
Pennsylvanijos gelžkelio kom
panija parsitraukė kelias bač
kas iš Chicagos stokjardų tos | 
pačios šmultės (kurią pereitais i 
metais buvo nupirkę Lietuvos 
karo ministerial ir penėjo Lie- I 
tuvos kareivius), kad ištepti ge
rai ašis vagonų, kuriais phila- 
delphiečiai važiuos į “Laisvės” 
pikniką, 7 d. liepos.

Taip pat tapo nugirsta, kad 
Philadelphijos Lyros Chore ci- 

rmas. Nors aiš- 
buvo nugirsti,

^Aame dalykas, bet galima spėti, 
kad ir Lyros Choras rengiasi į 
“Laisvės” pikniką. Jeigu tas 
tiesa, tai drg. Vladui Žukui rei-1 
ketų į ausį pasakyti, kad jis j 
(jeigu nenori gaut sarmatos j 
nuo lyriečių) būtų bizi, kad pa-! 
sirodyti, ką brooklyniečiai gali? i 

9999.

Bri/oklyno Atletų Kliubas
Šiame kliubė čiagimių ne-1 

daug, užtat ateiviai rūpinasi 
būt už amerikonus amerikoniš- 
kesni. Lietuvių darb. spaustu
vės jiem perprastos, “runija”! 
pyrai į amerikoniškas Ku-Klux- 
Klano spaustuves. Amerikonai, 
lusilaukę dar amerikoniškesnių 
lijentų, viršamerikoniškai “pa- 

ino”: padarė “šiokortes” ir 
euprotas ir pilvotas. Suprasda- 
nas apie spaudos techniką, tu- 

jpefkti žiūrėdamas į jas. Su- 
'ta krūva raidžių ir atspausta 

ųose spalvose.
‘Quick service, gentlemen!”

Chicagos tarcijonų, marijonų, 
saldžiausios širdies, amžinos ka- 
rūnkos, švento Jono be galvos, 
nekalto altorėlio ir kitų įstaigų 
organas “Draugas” įdėjo arti
kulą po antrašte: “Kas Ko Bi
jo.” Ir tas šventabandžių pra-l 
vadyrius šitaip nuspaviedoja:

Davatka—savo liežuvį pririš
ti.

A. Žymantas—išduoti atskai
tą iš “žemaitės Raštų Fondo.”

Širvy duka s—p r i s i m i n t i tuos 
laikus, kai jis laižėsi prie “Vil
nies” ir “Laisvės.”
v- S. L. A. reakciniai viešinin-\ 
kai—pažang i ų j ų n ai1 i ų.

Fašistų, valdžia—revoliucijos. |
Darbininkų, priešai—komuni-1 

stinės spaudos.
“Draugas" ir “Darbiniukas'f 

—rašyti apie kunigo Miežvinio ' 
bandymą nužudyti meilužę.

Visa buržuazija — proletari- j 
nes revoliucijos.

P. Bukšnaitis (tas pats, ką 
tuščią bačką ant nuogo pilvo 
buvo užsimovęs Brooklyne) — 
kad fašistai nesužinotų, j’og jis 
buvo įiarašęs prieš juos “vei
kalą.”

“Kele,ivio', leidėjai—kad dar
bininkai neprašytų pakelti al
gos.

. Kunigas Petkus—prisiminti
apie bylą su “Laisve.”

(i Saule" (iš M a h a n o j aus) —

ELIZABETH, N. J.
Birželio 9 d. Elizabeth’o 

Lietuvių Darbininkų Progresy- 
vis Kliubas surengė ant Wil- 

I lick’s farmos viešą gegužinę 
arba pikniką. Publikos prisi
rinko neperdaugiausia, nes 

j tam trukdė šaltokas oras ir 
kartu surengti keli piknikai, ko 
lietuviams reiktų kiek galint 
vengti. Bet nežiūrint to, visa 

j išėjo gana dailiai. Nesakysiu 
'tamstoms, kad ir merginų gra- 
'žiu ir vaikinų jaunų buvo ir 
pašokt, pasilinksmint galėjo. 
Muzika lietuviška, kalbos gir- 

lietuviškos, būreliai da- 
beilsėdami, susėdę dai- 
lietuviškai, o čia aplin- 
žaliuoja ir jauties lyg 

kur mergelės pane-

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

Vyčiai—lankyti, remti savo , 
karus, savas pramogas.
Daugelis katalikų vyrų, ir ni.o-\ Matot, kiek Krokodiliaus A- 
rų—užmiršti, kaip mūnšainą šara dar turėjo pridėti prie to, 

“Kas ko bijo!” O jei kuris drą
sus pilietis mano, kad dar ne 
viskas, tai tegul jis pats sau 
prisideda.

Krokodiliaus A šara.

n u oja 
k u m a 
Lietuvoj, 
muniais dainuoja.

Daugiau tokių piknikų! 
Skaitlingiau mergelės, berniu
kai ir visi lietuviai rinkitės į 
juos! Taip.

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

Reikale

?jjKemdenas ir Gibbstounas—vi- 
Isus piliečius ir pilietes nuo 13 
iki 75 metų amžiaus.

Kas šitos kvotos neišpildys, 
bus nubaustas katorga ir jo 
turtas bus konfiskuotas, arba 
turės persiimti su K rod ilium, 
kuomet jisai bus alkanas.

Nėra išsisukinėjimo nuo šios' 
mobilizacijos nei gyviems, nei 
_________________ ! Nes jeigu , 
bus reikalas, mirusieji bus at-1 
gaivinti ir pristatyti prie vir-1 
vės. Paskui, jei norės, vėl ga
lės mirti.

Todėl, kas gyvas ar miręs, 
visi stokite ant kojų ir šturmu 
pulkite Pennsylvanijos mies
čionis, o pergalė bus mūsų !

Šalin iš kelio, Pennsylvanija, 
ba sumindžiosime!

9999.

(Katalikiški) senberniai — 
liautis zulinus apie saliūnų kam
pus.

Tačiaus, Krokodiliaus Ašara 
mano, kad tarcijonų šventably- 
vas pravadyrius “Darbininkų 
Neprietelius” (kunigų “Drau
gas”) su savo kampininku dar 
daug pražiopsojo. Būtinai rei
kėjo dar sekantis p i'i dėt i:

Kunigai bijo pasakyti darbi
ninkam tiesą.

Kunigas Olšauskas—bylos del 
pasmaugimo savo meilužės.

Kuni.gtį. gaspadlues—kad ne
reikėtų važiuoti ant vakacijų i V 
kad, jei važiuoja, parapijonys 
nesužinotų.

Za.kristi/j()')ias-~]{i\([ neužpul
tų kunigas mišiauną lakant.

V ar g amis t-ra—kad k I ebo n as 
I nepriverstų ženytis su savo gas- 
■ padine, arba kitaip tariant, “se
sute.”

Kun. žilius—išduoti atskaitų 
iš žemės Banko.

Jonas šliupas — išduoti at
skaitų iš Laivu Bendrovės.

A. B. Strimaitis ir Ko.—at
skaitų iš Atstatymo Bendrovės.

G 7 'i g a i lis— bol š e v i k ų.
M on tvidas—senuko Jaučiaus.
Jurgelionis—likti be kiaulių.

Be, grieko pradėtas Krokodi- 
liau :
Aš labai noriu būti tokis 

mokytas, kai tas perperėtas lo- 
jaris Kučinskas, todėl paviro- 
žyk man šituos dalykus:

1. Kada Mac D on al d as at
važiuos j Washingtona pas 
Ilooverį paragaut naminės, tai 
kuris kuriam į ranką pabu- 
čius ?

2. Kur dabar gyvena tas 
garsusis mokslo vyra Herman- 
Purvis ir jo boba, prie kurios 
vardo visuomet būdavo glėbys 
kitų raidžių prikergta, ir ką 
jie daro?

Atsakymai:
1. Mac Don aidas pabučiuos 

Ilooveriui, nes jis išmoko be
bučiuodamas karaliaus Jurgio 
ranką.

2. Port Washington, L 
Girdėjau, kad girdo svietelį

NAUJAS išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizina, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dejima, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronau ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo 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 oxtra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

t®
c

Norintieji g< 
riausio patar 
navimo ir 
žemą kainą Jiu 
liūdimo valan 
doje, iaukitė* 
pasi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
1G2 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

S13 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

So. Boston 0301 W.Tel.,

Ulmer Park Music Hall, gale 25-th Ave., Brooklyne
BUS DVI PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTROS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJIMO

Tai dar ne viskas. Dainuos visos New Yorko apielinkės darbininkiški chorai, vadovaujami V. Žuko; dainuos kiekvienas 
skyrium ir bendrai visi. Susidarys choras iš apie 250 ypatų.

Sietyno Choras iš Newarko

* isHF ' L U. 1SY IMĮe'-* '* įL a ■

. i

H. STANKUS, kurie nuo žydinčios jaunystės iki žilos galvos 
“Laisvės” piknike girdėsime jų prakalbas.

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 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergaia:
1218 So. 10th St.. Camden. N

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

PUBLIC

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

i 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, 

j nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 
į imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo- 

.nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles 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, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės 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 
solerotai
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IšEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZI NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal
110 East 16tii Street, N. Y.

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdytT| 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 325. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 ild 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ cor. 14tn Stn N. Y. g
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f Puslapis Ketvirtas

Ką Užtyli Kunigai?
žemiau telpąs raštas yra pa

imtas iš “šventraščio paslap
tys” knygos, kurią parašė bu
vęs kunigas Liudas Adomaus- 
kas. Adomauskas šiuo tarpu 
sėdi Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjime. Tuojau po fašisti
nio perversmo, sykiu su kitais, 
jis tapo nusmerktas 15-kai 
metų. Pirm liaudininkų-soci- 
aldemokratų valdžios viešpata
vimo Adomauskas taipjau sė
dėjo tam pačiam kalėjime sy
kiu su kitais “kuopininkais.” 
Jis nebuvo Liet. Komunistų 
Partijos nariu, bet veikė sykiu 
su kairiaisiais darbininkais.

“šventraščio Paslaptys” bu
vo atspausdinta Kaune, bet 
klerikalų valdžia knygą kon
fiskavo, ii’ į Ameriką pakliuvo 
tik mažas skaičius jos kopijų. 
Įžangoj autorius pažymi, kad 
jo “tikslu yra nurodyti tas 
šventraščio vietas, kurias už
tyli kunigai,” nes “Imant Se
nojo Įstatymo šventraštį išti
sai gauname visai nebe tą 
nigų šventąją

ku-
istoriją.

KNYGA 
žmones

BŪTIES
Pirmieji

Būties knygoje Mozė (Mai- 
žiešius), aprašęs pasaulio įkūri
mą per 6 dienas ir sutvėrimą 
Adomo iš dumblo ir Jievos iš 
Adomo šonkaulio, pasakoja, 
kaip neatsargiai pasielgęs Die
vas su tais pirmais žmonėmis, 
daleisdamas jiems gyventi ro
juje, tai yra gražiame darže, 
kur tarp kitų vaisių medžių 
buvę ir “gyvybės” medis ir “ge
ro ir pikto pažinimo” medis; 
nuo tų dviejų medžių Dievas 
užgynęs jiems valgyti vaisius, 
ir Adomas su Jieva padarę di
džią klaidą, nes pirmiausia pa
ragavę ne nuo “gyvybės” me
džio, bet nuo “gero ir pikto pa
žinimo” medžio, o Dievas pa
matęs, kad jie neklauso jo įsa
kymo, nusigandęs ir pabijojęs, 

. kad jie neparagautų ir nuo “gy
vybės” medžio, išvijęs juos iš 
rojaus ir pastatęs cherubiną su 
liepsnojančiu kardu, kad šis ne- 
bęįleistų jų rojun, kad jie ne
suvalgytų nuo “gyvybės” me
džio, nes tada jie būtų tapę ly
gūs Dievui ir Dievas nebebūtų

f

I^nktad., ^Birželio.,

Reikia priminti, kad dar 
ant tų pačių kapų buvo nusi
vežu alaus ir kitokių, “prismo- 
kų” ir paskui puotavo.

S. S. Bolševikas.

rętkarčiais į skiepą ir butelį 
išgeria, norėdamas sužinoti, 
kokis skonis. Užklausus, ką 
daro su munšainu, tai atsakė, 
kad gerklę plauna, vartoja 
gyduolių vietoje. Bet nelabie
ji išsigabeno savininką 
sus vaistus išsivežė, 
vargšas turi užsistatyti 
jos 3,000 dolerių.

lietuvaitė Fotografiste 3
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMĄ« 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 4 
PAVEIKSLUS J

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėliok 
mis nuo 9: 30 iki 6 vai. po pietų • '<S

MARGARETA VALINČIul
Room 32, Weitzencorn Bldg., J

PUBLIC SQUARE <
WILKES-BARRE, PA. J

tas 
moka 
negubelis, tavo brolis? Kurs atsakė: 

Nežinau: ar aš esu sargas savo 
brolio.” (Būt. 4,9).

Matome, kad Kainas net 
šiurkščiai šnekėjęs su Dievu. 
Už tai Dievas nubaudė Kainą ir 
išvarė iš savo akyvaizdos, pasa
kęs, kad žemė neduos tau nau
dos, kad būsi klajūnu ir pabė
gėliu ant žemės.

Ponai mano, kad jų nebūtų, 
tai žmonės neturėtų darbo ir 
duonos. Taip ir Dievas grasino 
Kainui. Kainas pabėgo nuo 
Dievo, ir pasirodė, kad liuosam 
žmogui ne taip blogai gyventi, 
kaip gąsdino “ponas” Dievas, 
nes Kainas ne tik kad nebuvo 
klajūnu ir pabėgėliu, bet atra
do sau pačią, pagimdė sūnų ir 
pasistatė miestą:

“Nes pažino Kainas savo pa
čią, kuri pradėjo ir pagimdė 
Henochą, ir pastatė miestą ir 
davė jam vardą sulig savo sū
naus vardu Henoch.” (Būties 
4,17)).

Dievas turėjęs ir vaikų, 'aU 
rie ne visada jo klausę ir ru
duodavę tėvui širdį. Atsiradu 
žmonių mergaitėms, Dievo vai
kai pradėję paleistuvauti. Ir iš 
to mišinio Dievo sūnų su mer
gaitėmis gimę nepaprasti žmo
nės, atsiradusi tam tikra milži
nų ir garbingų vyrų veislė, čia 
buvo užgauta Dievo savimeilė, 
kad jo sūnūs, ponaičiai, jungia
si su mergaitėmis ir pasigailė
jo, kam sutvėręs žmogų:

“O kad žmonės pradėjo dau
gintis ant žemės ir pagimdė 
dukteris: matydami Dievo sū
nūs žmonių dukteris, kad buvo 
gražios, pasiėmė sau už pačias, 
kurias iš visų išsirinko. Ir ta
rė Dievas: nebus mano dvasia 
per amžius žmoguje, nes yra 
kūnas: ir bus jo dienos šimtas 
ir dvidešimts metų. O . milži
nai buvo ant žemės anose die
nose: nes kad Įėjo Dievo sūnūs 
prie žmonių dukterų, o jos pa
gimdė : tie yra galinčiai, nuo 
amžių garbingi vyrai. O maty
damas Dievas, kad daug buvo 
žmonių piktybės ant žemės, o ■ 
visa širdies mintis buvo įtemp- j 
ta prie blogo per visą laiką: |tokių elementų, kurie trukdo 
gaila jam buvo, kad padarė bujojimui SLA. 361 kuopelės, 
žmogų ant žemės: ir sugriau- Kai kurie iš valdybos pasitarę 
dintas vidujiniu širdies skaus- šaukė susirinkimą 
mu tarė: išnaikinsiu žmogų, ku- dieną vakare, bet 35 kuopos 
rį sutvėriau, nuo žemės veido: sek. Kvietkus sulaikė jų tą su- 

nuo sirinkimėlį del savo ypatiško 
išrokavimo ir trukdymo jau
nuolių darbuotės. Mat, jam 
nepatinka, kam SLA. jaunuo
lių kuopa pasekmingai veda 
savo darbą. Juk jaunuoliai 
daug geresnes pasekmes gali 
turėti šaukdami šiokį vakarą, 
negu nedėlioj po pietų, kuo
met vasaros laiku visi nori 
kuodaugiausia laiko praleisti 
laukuose, o ką jau kalbėti apie 
jaunuolius. Jaunuoliai turėtu
mėt parodyti duris Kvietkams,

gy-

pa-

Nojus gyveno n,e tik daugiau 
kaip 120 metų, bet 950.

“Ir gyveno Nojus po tvano 
tris šimtus ir penkias dešimtis 
metų. Ir išsipildė visos jo die
nos devyni šimtai penkios de
šimtys metų, ir numirė.” (Būt. 
9, 28—29).

Ir Nojaus vaikai taip pat 
veno šimtais metų:

“Ta yra giminė Šerno: 
mas turėjo šimtą metų, kad
gimdė Arfaksadą už dviejų me
tų po tvano. Ir gyveno Šernas 
pagimdęs Arfaksadą penkius 
šimtus metų ir pagimdė sūnus 
ir dukteris. Arfaksadas gyve
no trisdešimts penkius metus ir 
pagimdė Salę. Ir gyveno Ar
faksadas, pagimdęs Salę, tris 
šimtus ir tris metus. . . ”. (Būt. 
11, 10—32).

Ir taip ištisa eilė gyveno po 
kelis šimtus metų, nors Dievas 
ir buvo paskyręs žmogaus am- 

120 metų.
(Tąsa bus)^-—

žiu

.. . _ . . .. Į nuo žmogaus iki žvėrių:turėjęs galimybes jų numarinti. Į 
Šit švento rašto žodžiai:

“Ir išdaigino Viešpats Dievas 
iš žemės visokį medį gražų ma
tymui ir gardų valgymui: taip 
pat gyvybės medį rojaus vidu
ryje ir gero ir pikto pažinimo 
medį.” (Būties J, 9).

Kada Adomas su Jieva suval
gė užgintą vaisių, Dievas tarė:

“Štai Adomas pasidarė kaip 
vienas mūsų, žinąs gera ir pik
ta, dabar tad, kad kartais neiš- 
tiestų savo rankos ir nepaimtų 
taip pat nuo gyvybės medžio ir 
nevalgytų ir būtų gyvas per 
amžius. Ir išleido jį Viešpats 
Dievas iš duodančio laimę ro
jaus, kad dirbtų žemę, iš kurios 
yra paimtas. Ir išvarė Adomą 
ir pastatė prieš laimės rojų 
Cherubiną su degančiu ir suki- 
nančiuosi kardu saugot keliui į 
gyvybės medį.” (Būties 3, 22— 
24) j

Mozė aprašinėjo Dievą, kaipo 
žmogų-poną, kurs vaikščioja ta
da, arba ten, kur vėsu, kur ne
kepina saulė:

“O kad išgirdo balsą Viešpa
ties Dievo, besivaikščiojančio 
po rojų esant vėjeliui nuo pie
ty (rusiškai “chodiaščago v ra
ju vo vremia prochladi dnia”), 
pasislėpė Adomas ir jo žmona 
iš Viešpaties Dievo akyvaizdos, 
tarp rojaus medžių.” (Būties 3, 
8).

Sulig ta Mozės knyga, 
paprastai pasakose, ir 
šnekėjęs, gundęs Jieva 
užginto medžio vaisių; 
nabagas nukentėjęs, nes 
Įsakęs jam pilvu slankioti ir 
maitintis žemėmis.

Nors ir nusidėjo pirmieji 
žmonėš, Dievas vienok nenusto
jo su jų vaikais šnekėjęs. Ir 
šneka kaip tik žmogus, ponas! čių, o eidamu atbulu uždengė 
su pavaldiniais-baudžiauninkaisJsavo tėvo strėnas, o jų veidai 
Kada'Kainas užmušė Abelį įbuvo nukreipti, ir tėvo strėnų 
/“tarė Dievas Kainui: kur A-nematė.” (Būt. 9, 22—23).

slankiojančių žeme iki oro pau
kščių: nes man gaila, kad juos 
padariau.” (Būt. 6, 1—7).

Tarp kitko Dievas neįstengė 
įvykinti grasinimo, kad 
gyvensią tik 120 metų, 
nurodysiu, kad ir po to 
po keletą šimtų metų.

žmones
Toliau

gyveno

*

Nojus

Iš visų žmonių atrado malo-

WILKES-BARRE, PA
d.Du Piknikai Birželio 16

Nacionalė Mainierių Unija 
rengia pikniką birželio 16 die- 
lą, ant Lenevičiaus ūkės, ne
toli šv. Marijos kapų. Kurie 
praeitais metais dalyvavo ant 
minėtos ūkės, visi buvo pilnai 
pasitenkinę. šiais gi metais 
savininkas sako, kad viską 
naujai pertaisysiąs (taip, kad 
visiems bus dar smagiau. Bus 
visi parankamai. Tad visi bū
kime. *

SLA. 361 jaunuolių kuopa 
irgi rengia minimą dieną išva
žiavimą į Lake Silkword. 
Aišku, kad ir jų išvažiavimas 
bus pasekmingas, nes ten la
bai daili vieta ir prie ežero, 
šį SLA. 361 kuopos jaunuolių 
išvažiavimą turėtų paremti vi
sos SLA. kuopos, gyvuojančios 
7 apskrity, nes tai dar pirma 
kuopa mūsų apskrityj, kuri 
taip rūpestingai darbuojasi 
del SLA. jaunuomenės. Kiek 
man žinoma, tai smarkiausia 
darbuojasi, A. Aimutis, A. Kas- 
pariutė, Užupiutė. Ir kiti 
darbuojasi neblogai.

Reikia pasakyti, kad yra ir

birželio 7

nę pas Dievą vienas tik Nojus, j kurie tik prisideda prie demo- 
kurs buvo Dievo mylimas ir ei- fralizacijos jūsų veikimo.

ir vi- 
Dabar 
kauci-

st.

kaip ir 
žaltys 

valgyti 
ir jis 

Dievas

davo su juo pasivaikščioti:
“Nojus rado malonę prie Die

vo. Nojaus giminės tie yra. 
Nojus vyras teisingas ir tobu
las buvo savo giminėse, su Die
vu vaikščiojo, ir pagimdė tris, 
sūnus, Šerną, Chamą ir Jafe- 
tą” (Būt. 6, 8—10).

Nojus, Dievui įsakius, pada
rė laivą, į kurį įvedė visų gy
vulių, žvėrių ir paukščių ir 
slankiojančių švarių po 7, o ne
švarių po porą, įėjo į laivą pats 
Nojus su savo pačia, 3 sūnūs, 
taip pat su pačiomis, ir Dievas 
pats uždarė laivo duris iš oro.

“Ir kurie įėjo, vyro ir mote
ries lytis iš visokio kūno įėjo, 
kaip įsakė jam Dievas: ir už
darė jį Dievas iš oro.” (Būt. 7, 
16).

Laike tvano, kuomet lietus 
pylė 40 dienų ir 40 naktų, No
jus išsigelbėjęs su savaisiais 
laive, kada nuseko vanduo, iš
ėjęs iš laivo, užsodinęs vynyną, 
pasidarė vyno ir išgėrė tiek, 
kad negražiai atsigulė.

“Ką pamatęs Chamas... tai 
yra, kad jo tėvo strėnos ati
dengtos, pasakė tai duiem sa
vo broliam. Somas ir Jafetas 
uždėjo apsiaustus an4- savo pe-

Visi ir visos būkite piknike.
Jis Bus.

BALTIMORE, MD.
Smuklininkas A. iZablackas 

buvo nuteistas šešiems mėne
siams į kalėjimą už munšaino 
pardavinėjimą. Dabar, 5 d. 
birželio, dar prie tos pačios 
bausmės gavo dovanų šešius 
mėnesius ir vieną dieną. Ka
dangi viso pasidarė metai ir 
viena diena, tai jį nugabeno į 
Atlanta kalėjimą. Tą pačią 
dieną ir kiti munšainieriai ga
vo priedus ir kaip kuriems pa
darė net po trejus ir pusę me
tų kalėti; viso tokių laimingų 
buvo dešimts.

* * $ G

vieną krautuvninkėlį 
blaivybės agentai ir

Pas 
užėjo 
ir pradėjo klausinėti, kuom jis 
ssįvo švarką plauna, ~.kad taip 
gmirda. žmogelis atsakė, kad 
j vandenį maišo kerosiną ir 
benziną, todėl tokia keista 
smarvė jaučiasi. . Bet blaivy
bės agentai pradėjo jieškoti ir 
skiepe surado išmatų bačkoj 
penkius galionus 
32 dėžes naminio 
met jį užklausė, 
alumi, tai atsakė,
jam priklauso, bet jis užeina

munšaino ir 
alaus. Kuo
ką daro su 
kad alus ne

Tula moteris ant Culwer 
bandė gazu nusinuodyti, 
pavyko išgelbėti. Priežastis 
bandymo nusižudyti—neturė
jimas darbo ir negalėjimas iš
maitinti kūdikių.

Tokių atsitikimų dabar pas 
mus labai daug. Darbininkai 
ir darbininkės žudosi, kad ne
gali darbo gauti. O kapita
listų spauda rašo, kad pas 
mus geri laikai, žmonės gerai 
gyvena.

Lietuviškas Skaptukas.

PITTSBURGH, PA
tau-čia randasi šv. Jurgio 

tiška parapija, kuri užlaiko ir 
kunigužį. Visi vietos sandarįe- 
čiai palaiko šią parapiją ir 
energingai del jos darbuoja-

si. Kelios savaitės atgal įvy
ko toj parapijoj Kizienes lai
dotuvės. Kurie dalyvavo to
se laidotuvėse ir buvo bažny
čioj, tai pasakoja, kad 
kunigužis dar geriau 
mulkinti darbininkus, 
vadinami rymiečiai.

Gegužės 30 d. ta pati tau
tiška parapija buvo surengus 
ant tautiškų kapų apvaikščio' 
jimą, kur vėl dalyvavo kuni
gužis. Tautininkai buvo su
kalę jam platformą. Kada 
atvyko kunigužis, tai nusiavė 
kojas ir basas pradėjo eiti 
apie kapus. Paskui kunigas 
visus savo klapčiukus suguldė 
ant pilvų ir pats atgulė. Sau
lė labai kaitino, o jie gulėjo 
kokią 20 minutų. Labai keis
tai išrodo, kad tėvai leidžia 
savo vaikus taip elgtis.

Tai matote, kaip mūsų tau
tininkai progresuoja. Jie pa
sikvietė kunigą ir dabar tas 
juos šokina per virvelę. Mul
kina kaip įmanydamas. Vie
nok jie vadinasi laisvais pa- 
rapijonais, sakosi turį laisvą 
parapiją ir laisvus kapus.

Ar ne gėda kapų bendro
vei tokias sorkes krėsti ir dar 
publiką sukvietus?

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA
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Sukako 157 Metai 
New Yorko Ligoninei

New York Hospital susilau
kė jau 157-tų metinių sukak
tuvių. * Jis buvo įkurtas 1771 
m. birželio 13 d., kuomet A- 
merika dar buvo Anglijos val
džioje. Ta
sulig karaliaus Jurgio III duo
to čarterio.

ligonine įsteigta SKAITYKITE IR v

PLATINKITE “LAISVĘ’?

Fix

i i

AI IflIDCTK 332 WEST BROADWAY • IiUImIiiJ So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1878

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Trodrizmas

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rcndų atneša $2,700 į metus. Pre
ke $22,0(k». įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinj, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų ^del Į 
mortgičių, kreipkitės pas Aras. 1 
Inšiūrinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesČio—bet tik ' 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. • 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per- . 
sitikrinti. ■

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

Parašė A. BIMBA
PARDUODAM LAIVAKORTES 

IR SIUNČIAM PINIGUS 
Į VISAS ŠALIS 

Parūpinam mortgičius namams ir

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti Jie- 
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus. Kreipkitės tuojaus pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662-1373
Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 

■ Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistą Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėjų, ku-. 
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
T nekis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliuciių dumblyną.

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

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

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

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužinės šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:
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$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus Įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po^| 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesČio arba
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi-

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9G8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

Tel.: Greenpoint 9632

K. M.S
| LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI -
I Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Mau-
I ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni. 

Mes pertaisysime jūsų langus už/visai žemą kainą.
? Maliavojame budinkus iš/viršaus ir iš vidaus. Darbą 

atliekame greit ir tinkamai.
Tarkitės su mumis del

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

4' i-

f MENDELO
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Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO
Padirbti iš suderintų

Havanos Tabakų „
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU I

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjafne, kaipo 

užsakymus (orderius). j
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Labai Parankus Kišeninis
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BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

MASS.
5-6-6 kamba- 
mados jtaisy- 
štymo pečius.

Kalbėjo vietiniai kal- 
Aiškiai išdėstė Lygos 

naujų unijų tvėrimo 
ir nurodė dabartinių 

blėdingumą, ypatingai

ilIlBIlIBlIlBlIieillBIIIBIIIBIIIEIIIBIIIBHIGIUEiii

- BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

South Bostone 
skyriai

6102 Grand
Maspeth, L.

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9794

MONTELLO
2 šeimynų, 5-5-3 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie

lės nuo Bostono. Parsiduoda 
$5,500.

“Karų 
nušvie- 

žudynes ir

nesvietiškai išnau- 
i nekreipia jokios domės.
ALDLD. I Labai gaila, kad tame su-

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

Schuylkill

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur] malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas ----------------------------- —----------------- --------......... .................................................

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio jr tik 22 mai- 

už

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių 
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma,'^barne, 8 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; visi 
įrankiai žemės darbams, ant gero 
kelio. Kaina tik $8,500.

IŠ 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, 
sų

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu 

ir sieks iki 500 akerių.:

ir 

ANGLIšKALLIETUVkšKAS 

ŽODYNĖLIS

r . u k j
Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, 

ir kiti

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki rn Ūmiu LiZklliri. nuo g v< j-yto g v> vaįt. p0 g vaj#—7^ 3v vtlilŲ
M. TEITELBAUM, Manadžerią

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMU1 VANTOS VELTUI

19 d., 1928 m

s
visas komitetas streiklaužiau- ■ kviesti 2 kp. narį Frank Rod-

jie per-

HAARLEM

• X"

■

s

tintų kontrol. 
į jo vietą tapo pa- 
kp. narys J. Tauro-

Centro Pirmininko

cijas su pinigais prisiųsti į 
centrą, bet 32 kp. su tuo ne
siskaitė. Tuomet centro ko
mitetas nuskyrė komisiją iš 22

Jei Jūs Kenčiate
N no by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
•kūros ligų, vidurių, širdies ar jakuų li
gų, Inkstų e r 4>ūslčs nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitčs prie manęs, o gausi
te sau naudo* iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- A AA 
DA IR PATARNAVIMAS 2) I 0,1111 
JKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8 

▼ai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

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

^•4^ ■

iiktad., Birželio 14, 1929

A. P. L A. REIKALAI
Puslapis Penktas

vasario mėnesį, ir vėl išmetė, jos bėganti reikalai. Balandžio 
iš kuopos tik vien del kokių 21 d 
ten politiškų sumetimų. Buvo 
parašytas atatinkamas laiškas 

Raportas A.P.L.A. 22 Seimui 32 kuopos komitetui arba kuo-
Draugai ir draugės! Užėmus pai, kad tuos 5 narius turi at- 

man A. P. L. A. centro pirmi- gal į kuopą priimti ir aplika- 
ninko vietą nuo 21 seimo iki ši
tam 22 seimui, mano veikimas 
buvo sekantis: Per tą laiką at
laikėme 8 paprastus susirinki
mus ir 5 ekstra. Apart šių 13 
susirinkimų, dar dalyvavau 3 

-l.sykius konstitucijos tvarkyme, 
sykiu su konstitucijos komisi
ja. Tuoj po 21 seimo, pirma
me susirinkime, sausio 29 d., 
1928 m., kur buvo tame susi
rinkime perskaitytas laiškas 
nuo turtų kontrolieriaus K. 
Stašinsko, 9 kp. nario, kuris at
sisakė užimti 
vietą, tad 
kviestas 3 
zas.

Vasario 
prastame susirinkime paaiškė
jo, kad 3 kp. narys J. Mureika 

(|(vice pirm.) ir 8 kp. narys V. 
StaČinskas (turtų kontrol.) 
susispendavo ( ?—iRed.) del 
neužsimokėjimo mėnesinių 
duoklių per 3 mėnesius, ir kai-

1929 m., paprastame 
susirinkime nutarta rengtis y į 
būsintį 22 seimą. Apart šitų 
paminėtų dalykų, kur veikiau 
ir buvau, dar 8 sykius pas cen
tro advokatą su A.P.L.A. 
draugijos svarbiais reikalais.

Ig. V. Savukaitis.

j met lietuvių kriaučių buvo 
daug.

Komitetas greitu laiku šauks 
kitą mitingą, tuomet jau bus 
pakviestas ir lietuvis kalbėto
jas. . Todėl lietuviai tėmykite 
pranešimus ir visi atsilankyki
te. Lietuviskus Skaptukas.

Bell Phone, Poplar 714B

A. F. STANKUS
‘GERAI PATAIKO!’
U<ip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Granu St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 

’AROMATIŠKAI kvepį.”

jis bus jū 
geriausias !pagelbėtojas, 
prietelius i^ draugas.

KAINA $1.25e

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

Kodėl Reikia Priklausyti Pro- 
gresyviškiems Darbininkams 

Prie A. L. D. L. D.
Gerai žinoma, kad čia sto

ras klebonas minta iš skur
džių darbininkų, /atsimokėda
mas savom “avelėm” už ker
pamas vilnas, kala į nemąs
tančių darbininkų smegenis, 
kad jie dar daugiau kentėtų 
ant šios ašarų pakalnės, o po 
mirties apturės dangaus kara
lystę, kaip Amerikos Rockefe- 
lleriai, Morganai, Fordai ir 
Shwabai ir kiti.

Bet šiek tiek prasikrapštęs 
akis lietuvis darbininkas ir pa
žinęs, kas yra juodasis Romos 
trustas, mato, kad yra mulkin
tojai skurdžių darbininkų. 
Ar progresyviai darbininkai, 
nuleidę rankas, turi žiūrėti i 
tą visą ? Aš sakau, kad ne! 
Kiekvienas save gerbiantis lie
tuvis darbininkas ir pažinda
mas kokią “naudą” neša Ro
mos išgalvotos legendos, pasa
kys, kad tam visam yra reika
linga klasinė kova, kova su 
knyga rankoje.

Bet ar pavienis progresyvis 
darbininkas daug gali apšvie-

viską, kaip reikia. Komisija 
pranešė, kad 32 kuopos tie 
žmones visai su nieku nesiskai
to. Tuomet centro komitetas 
priėmė komisijos raportą ir 
nutarė A.P.L.A. 32 kuopą su
spenduoti iki £2 seimui, o 
tiems nariams, kurie pildė 
konstituciją ir skaitėsi su cen
tro komitetu, nutarta 'išduoti 
liglaikinis čarteris.

Balandžio 22 d., 1928 
paprastame susirinkime, 
tarta vykinti visi 21 seimo
tarimai. Gegužės 20 d., 1928 
m., buvo sušauktas labai svar
bus susirinkimas A.P.L.A. 2 
kuopos name, McKees Rocks, 
Pa., kur dalyvavo visas centro 
komitetas, konstitucijos komi- 

po suspenduoti nariai negalėjo i sUa organo “žiburio” redak- 
būti centro komitete. Tad į i cijinė komisija, 
jų vietas buvo pakviesti šie i Birželio 24 d., 1928 m., at- 
nariai: 3 kp. J. Girsztoff, ir'sibuvo svarbus ekstra susirin- 
50 kp. K. Urmonas. J 
pačiu sykiu buvo nutarta atsi-] bėgant! 
kreipti į šias kuopas: 
ir 14, kad jos išrinktų po vie- 
2Aą narį-alternatą į centro ko-;ta prašalinti 
mitetą. Tame pačiame susi-' kontrolierių . ...
rinkime buvo perskaitytas laiš-Y’irvincką už tai, kad Jis neši
kas nuo A.P.L.A. 13 kp., Wes-'skaitė su didžiuma ir ėjo prieš 
taburg, Pa., eilinių narių, kur(A.P.L.A. konstituciją. Ir tuoj 
jie pasiskundė, kad jų kuopos ■ Pa^iu sykiu buvo nutarta pa-j tos srityj nuveikti? Labai ma- 
visas komitetas streiklaužiau-Į kviesti 2 kp. narį Frank Rod-|žai. Tai kur 1,1 
ja anglių kasyklose. Tuoj bu-'Kers užimti turtų kontrolie- Organizacijoj. 

__  randasi
ir! Rugpjūčio pabaigoj gavau Darbininkų Literatūros Drau-į 

kp. vi-' pakvietimą arba skundą, kad gijos 1 ~ 1""" 4-1''
ouwox^jvx, kaip'A.P.L.A. 3 kp. pirmininkas ir atatinka 
sekr. raportavo,! dar kiti 4 nariai streiklaužiau- mentui

, u |

Ir tuo irimas, kur buvo apkalbami 
oxkx <xuox-, draugijos reikalai.
: 2, 7, 8, (Liepos 15 d., 1928 m., papras

tame susirinkime, buvo nutar- 
..........i iš centro turtų 

Tame pačiame susi-j kontrolierių 3 kp. narį Juozą

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Tas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Čia susitvėrė T. U. E. L. 
(Pramonės Darbininkų švieti
mo Lyga). Raštinė randasi 
1206 E. Baltimore St. Kiek
vieno kriaučiaus darbininko 
pareiga prisirašyti prie šios 
Lygos, nes tik organizuotai 
galėsime pagerinti savo būvį. 
Šios Lygos • pareiga rūpintis 
darbininkų padėčia ir vesti 
kovą už pagerinimą darbinin
kų būvio. Todėl visi ir visos 
privalome dėtis ir bendrai ko
voti už savo klases reikalus.

Minėta Lyga buvo surengus 
prakalbas Lietuvių svetainėj 6 
d. birželio. Visų tautų kriau- 
čiai buvo susirinkę į šias pra
kalbas, 
b etoj ai. 
tikslus, 
tikslus 
unijų
tų, kurioms Amerikos Darbo 
Federacijos lyderiai vadovau
ja. Taipgi, nurodė, kaip so
cialistas HiĮlmanas su savo 
draugais nuvedė Amalgameitų 
uniją pas buržuaziją ir kokią 
naudą turi tie darbininkai, 
rie dar prie Amalgameitų 
klauso.

V lėtiniai Amalgameitų
deriai labai susirūpino, kad 
pradėjo kriaušiai organizuotis 
į švietimo Lygą, nes jie gerai 
žino, kad susiorganizavus 
darbininkams į Lygą, jię pasi
liks generolai be armijos ir 
neteks gerų algų, kurias da
bar gauna. Dabar jie nepaiso 
darbininkų reikalų,’tik žiūri, 
kad iš darbininkų išrinkus 
duokles ir pasidarius sau al
gas. Jeigu kuris darbininkas 
pasako, kad jis negali uždirb
ti ir neturi pinigų Į uniją už- 

| j ~ --------  -------- ' I Jci-
162 kuopa ir kaip tikįgu čia tau negerai, tai gali 

progresyviškam ele-jeiti kitur dirbti. Bet į darbi- 
stoti į tą draugiją, ini^ko duodamus skundus, kad;

i darbo sąlygos blogos, 1__
protiškai darbdaviai 

Kad sumine-!
Ijus keletą leidinių _______ ,,
tai bus aišku, kodėl darbiniu- ■ sirinkime

zai. Tai kur ta visa jėga?
Kaip tik čia 

randasi Amerikos Lietuvių 
išimokėti, tokiam atsakoI V . ni čia tau

vo nutarta pasiųsti centro sekr. jriaus vietą. 
J. Gataveckas viską ištirti, i 
jei bus galima, tai 13 
sus reikalus sutvarkyti 
reikia Bet l 

kad negalima nieko padaryti,!ja« Rugsėjo 2 d., 1928 m., man šviestis pačiam, ir šviesti savoj 
nes streiklaužiai nesiskaito.ipribuvus į 3 kuopą Carnegie,įbrolius, pavergtus 
Tuomet mudu su centro sekr. | Pa., kur čia dar radosi 3 centro ■ Romos vergijos, 
nuvažiavome į 13 kp. ir išty- ‘ komiteto nariai: sekretorius, 
rėme viską, kaip reikia, kur į ir du turtų kontrolieriai, ir
pasirodė, kad 6 nariai streik- mums viską ištyrus, pasirodė, ko pareiga prigulėti prie šios 

organizacijos, ir kokią naudą 
nešė ir neša nariam. Paimki-

^aužiauja, tai yra, visas kuo- kad 5 nariai, su kuopos pirm, 
(ros- komitetas. Tuomet mesi Priešakyje, streiklaužiauja. 
reikalavome, kad jie mestų to
kį bjaurų streiklaužių darbą, 
bet jie nesutiko. Toliau mes 
pareikalavome, kad 
duotų visus kuopos dokumen
tus tiems nariams, kurie ne- 
streiklaužiauja, bet ir čia.jie 
nesutiko, tik gyrėsi, kad jie 
esą “sitizenai,” o streikieriai 
ne. Kuomet su tais šešiais 
žmonėmis nebuvo galima su- 
sirokuoti, tai, su advokato pa
tarimu, tapo per centro komi- sirinkimo, kokį mačiau tuo sy

kiu A.P.L.A. 3 kuopoj Carne
gie, Pa.

Rugsėjo 16 d., 1928 m., įvy
ko ekstra susirinkimas A.P.L. 
A. 3 kuopos streiklaužių rei
kalu, kur, pasitarę su centro 
advokatu, nutarėme suspen
duoti iki 22 seimui. (Nors 
konstitucija rodo, kad streik
laužius galima braukti lauk iš 
A.P.L.A., bet advokatas pata
rė nebraukti, tik suspenduoti 
iki sekančio seimo.)

Spalio 21 d., 1928 m., pa
prastame susirinkime nutarta 
duoti advokatui parašyti kon
stituciją ir už konstitucijos 

| parašymą mokėti ne daugiau, 
I kaip $500.00, bet stengtis ma
žiau kiek bus galima susitai-

tetą suspenduoti iki 22 seimui. 
Kovo 18 d., 1928 m., papras
tame susirinkime buvo per
skaitytas A.P.L.A. 32 kuopos, 
Easton, Pa., nuo 5 naujų na
rių pasiskundimas, kad juos 
kuopa priėmė sausio mėnesį į 
A.P.L.A. 32 kuopą, davė išpil
dyti aplikacijas ir priėmė pi
nigus—mėnesines duokles, vi
si perėjo daktaro ekzaminą, 
daktaras ’priėmė, bet paskui,

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold

žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. S.uvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

4

1 dirba Pittsburgh Coal Co. ka- me pirmą leidinį, knygą “Karė 
syklose. Tuomet mes reikalą-[—Ko Delei?” Kas tą knygą 
vome, kad jie mestų, tas ka-j perskaitė, nežiūrint kaip kuni- 

'__  Y ' ’ i savo parapijonams,
Bet jie ant'kad karas yra nuo dievo, jau 

; daugiau netikės. Arba 
knyga “Komunizmas ir Krikš
čionybė,” parašyta vyskupo 
Brown. Toj knygoj puikiai 
matosi krikščionybė ir kapita
las, kaip dvynukai. “Istorija 
Klasių Kovos Amerikoj” paro
do, kaip krikščionybe laiko 
darbininkus tamsybėj, kad jie 
nesipriešintų išnaudotojams. 
“Pasaulio Stebūklai” nurodo, 
iš kur kyla tos. visos nesąmo
nės, kurias dvasiškija bruka 
žmonijai į galvas.
“Ugnyje” parodo visas pasau
linio karo baisenybes, 
ir Revoliucijų Gadynė’ 
čia pereitų karų 
rengimąsi prie naujų žudynių.

Visa tai paėmus, argi gali, 
darbininkas nepriklausyti prie 
šios organizacijos, kuri 
daug suteikė apšvietos?
gali darbininkas pasilikti už 
šios organizacijos sienų, kuri 
nurodo darbininkams, kaip jie 
turi kovoti, kad pasiliuosavus 
iš kapitalistinės vergijos ir at
sikračius nuo visų religiniu 
burtų ?

Kiekvieno darbininko parei
ga prisirašyti prie šios draugi
jos. Juk mes žinome, kad 
darbdaviai mus išnaudoja kiek 
tik gali. Mes žinome, kad tik 
per apšvietą prieisime prie 
susipratimo ir galėsime pasi- 
liuosuoti iš kapitalistinės ver
gijos. ši draugija ir yra tas 
apšvietos šaltinis, iš kurio 
kiekvienas darbininkas gali 
jos pasisemti, kuris , kiekvie
nam darbininkui prieinamas, 
jeigu tik jis nori.

ALDLD. kuopos susirinkimai 
būna po ketvirtam nedėldie- 
niui antradienį, 8 vai. vakare, 
ukrainų svetainėj, 300 Bath
urst St. Nariai bus priimami 
už vieną dolerį iki 15 d. rug
pjūčio. Nuo 15 d. gegužės 
jau įstojo 15 naujų narių. 
Kurie dar neįstojote, tuojaus 
įstokite. Atsiminkite, kad čia 
mūsų ir jūsų bendri reikalai, 
kuriais' visi privalome' rūpintis.

Velėna.

syklas ir eitų ten, kur nėra pa-!gai kala 
skelbta streikas. 1__ _______
to mūsų reikalavimo nesutiko, į tas 
tik išsikoliojo visokiais žo
džiais, kur del tų žodžių bjau
rimo negalima čia pasakyti, 
arba juos atkartoti. Taipgi 
turiu pasakyti, kad dar aš ne
su matęs tokio betvarkiško su-

Lapkričio 18 d., 1928 m., ir 
i vėl įvyko svarbus ekstra susi
rinkimas A.P.L.A. 2 kuopos 
name, McKees Rocks, Pa., kur 
dalyvavo centro komitetas ir 

! konstitucijos komisija. Buvo 
: peržiūrėta konstitucija, seimų 
visi nutarimai, dai’ konst, ne
santys, kur apkalbėjus ir pa
taisius viską, nutarta duoti iš
versti į anglišką kalbą, ir pa
duoti advokatui parašyti visą 

! naują konstituciją.
Sausio 20 d., 1929 m., pa

prastame susirinkime, kur tar
pe kitų dalykų buvo iš A.P.L. 
A. 3 kuopos Carnegie, Pa., 
perskaitytas laiškas-praneši- 
mas, kad kuopa suspendavo J. 
Čirvincką, ir A. Korizną, ir sy
kiu prisiųsta skundo kopija, 
kur nutarta J. čirvincką pa
likti suspenduotą iki 22 seimo, 
o A. Korizrtos x suspendavimą 
palikti kuopos nuožiūrai.

Vasrh’io 17 d., 1929 m., at
sibuvo ekstra susirinkimas, 
kur buvo apkalbami draugi-

PAVASARIO
GROCERNŪ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 į savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

CAMBRIDGE,
3 šeimynų namas, 
riai, visi vėliausios 
mai, priskaitant 3 
Randų neša į metus $1,440. , Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės 
su visais įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

John Naujokas 
kauskasį 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyn© ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

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

Jas apmokame.
Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai

BARGANAI
pat N. Main Gatvės, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens gilu
momis. Apie* 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. Kaina $13,000,( bet par
duos už geriausį pasiūlymą. Prie- 

pardavimo—mirtis šeimynos

Gal 
turim 
akerių 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip dideles farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ii' kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šiame krašte.

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 
$13,500.

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių su visais moderniškais 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 
automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką maifhi daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
mainom biznius, farmas ir namuš.

ir 
ir

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’c fnlrl PnujJprci (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UI Bali o vulu 1 UVvuvI o bijo Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ylrhn I 2Y centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI UU LuA luUv kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI -----

AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOL 

PHONE, REGENT 2177-0174
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MOKYKLA SU .REPUTACIJA į
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai. Būk ncpriguliningas. 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 klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

. ....—....
MOTERIMS: 

Panedeliais ir 
utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Lyros Choro Piknikas SALES—PARDAVIMAI ZZMW2

Šeštadienio ir Sekmadienio Fordas Eina į Taxi Biznį
Tel

JK. *>

LAISVĖS” DIREKTORIAMS 417 Lorimer Street

PRANEŠIMA! Iš KITUR

416

Mikas Sek r.

mas įvyks petnyčioj, birželio 14 die- i pėdų ilgio.

LIETUVIŲ ATLETŲ

J. LEVANDAUSKAS-
Nudūrė Smuklėje Du

ke-

107 UNION AVENUE

ne-

MALONAUS PASIMATYMOu z

užeigaiš

Keturi Aidiečjai sa-

Mirė
Rėp.

24L

I. SPORTAS
NAUJA BUČERNEKLAIDOS PATAISYMAS

ir

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
iš-

Phone: Greenpoint 2017, 1369, 1114.,

t

H~wU».

Pas brolį velionio Ferrari’o, 
sukčiaus City Trust subankru
tuoto banko, vyriausybė rado 
$288,043 vertės Šerų, mortgi- 
džių 'ir kitokių vertės popie-

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

Urbonas 
neužmirš 
mokintis 

dainų,

10c.
25c.
25c.

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

dideliais mc- 
informacijų 

ypatiškai po

214 Perry Avenue, i

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel.

verčia greit 
už žema kai- 
E. Westfield 

119-46

FOR RENT
PASIltANDAVOJA

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

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

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

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

Pro- 
bus trumpa, bet gera, 
bus Refikevičiauš or- 
Pradžia 4 vai. po 

Lyros choras, kaip ir

LAWRENCE, MASS.
Amerikos Liet. Dari). Liter. Drau

gijos <37 kuopos mėnesinis susirinki-

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR
Šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK Už $5.50 

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

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

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

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

tai nėra reikalo būti.
Išsikirpkite šį antrašą tuojaus.

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

NAUJI NATŪRALIZACIJOS 
ĮSTATYMAI

Nuo 1 d. liepos pilietybes popieros 
kainuos nuo $15.00 iki $35.0Q. Sku
bėk išsiimti šiandien.
Kaip gauti pilietybės popieras 

nežinant laivo vardo ir laiko 
kada pribuvai f Ameriką ? 
Prisiųsk ________ ________

Nauji Natūralizacijos įstatymai
Nauji Imigracijos Įstatymai----

Reikalaudami informacijų imigra
cijos arba pilietybės reikale, prisiųs- 
kite 10 centų pašto stempomis.
IMMIGRANT SERVICE BUREAU

101 St. Marks Place, 
New York, N. Y.

138-140

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas Į

IR MALIORIUS

restoranas, biznis 
gera proga pirkti. 
No. 65 Grand St.,

Telephone, Greenpoint 2328

J. GARŠVA

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE. STAGG 0105

Pirmadienį, 17 d. birželio, 
bus direktorių svarbus susirin
kimas. Visi ateikite.

/s J. Nalivaika, sekr.
140-142

NEPRALEISKIT PROGOS
PARSIDUODA plotai ii’ lotai žemės 
netoli Huntington, Long Island, prie 
vandens ir prie didelių kelių, pui
kiausioj vietoj, galima maudytis ir 
žuvauti ir linksmai laiką praleisti. 
Gaila, kad ta vieta lietuviams ma
žai žinoma. Žemė ten vis brangyn 

įeina, taigi dabar proga nusipirkti, 
i kol dar prieinamos kainos. Turėsit 
I sau locną vietą liuoso laiko pralei- 
I dimui ant tyro oro po -• — 
įdžiais. Del platesnių 

(June),' kreipkitės laišku arba

A. Vossel
3.38 Hancock St. Brooklyn, N. Y.

138-140

MONTREAL, CANADA
Piknikas

Rengia A.L.D.L.D. 1.37 kuopa, 
dėlioję, 16 d. birželio, Tetrauville
Park. Visiems Lietuviams žinoma 
vieta. '

Bus įrengtas bufetas su įvairiais 
gėrimais, užkandžiais ir su alum.

Pradžia 10 vai. rytą ir tęsis iki 
vėlumui nakties. Grieš Stygų Orkes
tras, vadovaujant St. Balčiūnui.

Kviečiam visus atsilankyti, net ir 
Suvienytu Valstijų.

L. Silkinis. 
139-140

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u 8 ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

PHILADELPHIA, PA.
Phila. Šiaurines Dalies Lietuvių 

Republikonų Susivienijimas (Kliu
bas) rengia pikniką nedėlioję, 16 d. 
birželio Laurel Springs, N. J.; pra- 

m sides 10-ta vai. iš ryto ir tesis iki 
‘'vėlai naktį, šokiams grieš gera or

kestrą kaip lietuviškus, taip ir ame
rikoniškus šokius. Bus užkandžių ir 
minkštu gėrimų užtektinai. Dainuos 
Lyros Choras.

Įžanga 25c ypatai.
Kviečia visus ir visas

P. Š. D. L. R. S.
139-140

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDUL1V DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš pietį 2-8 po nlct.
Ketvertai., ir siibatotnia iki 3 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

PASIRANDAVOJA kampinė krautu- 
vč-“štoras,” tinkanti del visokio 

biznio. Del informacijų kreipkitės 
į Mrs. Waldenmair, ant antrų lubų, 
6.358 Prospect Ave., kampas Grove 
St., Ridgewood.

139-141
PASIRANDAVOJA fornišiuotas 

kambarys tinkantis del švarios 
ypatos. Atsikreipkite 396 So. 3rd 
St., ant antru lubų, Brooklyn, N. Y.

‘ 189-141

GERA PROGA ĮGYTI GERĄ BIZNĮ 
PARSIDUODA bučerne, biznis įdirb

tas per 5 metus. Viskas įtaisyta 
sulyg _ naujausios mados, nauji ra
kandai. Parsiduoda pigiai. Kas nu
pirks, nesigailės, nes galima daryti 
puikus gyvenimas. • Pardavimo prie
žastis—važiuoju Lietuvon. Kreipki
tės po No. 107-48 Van Wyck Boule
vard, Richmond Hill, N. Y. 
Republic 9254.

138-14.3
PARSIDUODA 

įdirbtas ir
Kreipkitės po 
Brooklyn, N. Y.

137-142

su savo Connecticut
Be 

jis dainuos “Deep 
Niglit” ir “Vagabond Lover.”

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. < Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo* 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 

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

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

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

PARSIDUODA farma, 225 akrai že- !
mes, 50 akrų girios, 100 akrų dir- ' 

bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žeme labai gera. 20 karvių 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 viš
tų, ančių, 3 arkliai, traktorius ii’ vi
sos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės; 2 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie dide
lio ežero ir State kelio. Viskas par
siduoda už $15,000. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas su partneriu.
Alex Zvirzdin, P. O. Box 145, Schuy- Į 
ler Lake, N. Y. 132-12

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemes, 75 pėdų pločio ir 200 
Reikalas 

parduoti, tai atiduosiu 
mą. J. Kentrus, 201 
Ave., Roselle Park, N. J.

ną, 7 vai. vak., Liet. Ūkėsų Kliubo 
kambaryj, 41 Berkeley St.

Draugės ir draugai, būtinai atei
kite į šį susirinkimą, nes daug turi
me reikalų, reikės prisirengti prie 4 
d. liepos, nes įvyks visų apskričių 
piknikas Maple Parke. Taipgi dar 
keletas draugų nepasiėmčte knygų 
paskutines laidos, todėl ateikite pa
siimt. Būkite visi.

M. Stakionis, Sekr.
1.39-140

Puslapis šešt;

VIETOS ŽINIOS

šeštadienį ir sekmadienį bus 
su dėžutėmis renkama aukos 
Gastonijos streikieriams, ypač 
gelbėjimui nuo mirties baus
mės 65 streiko darbuotojų, 
kuriuos areštavo laike polici
jos ir mušeikų žvėriško užpuo
limo ant streikierių šėtrų. Au
kos bus renkama Brooklyne ir 
New Yorke, gatvėse ir vaikš
čiojant po namus. Brookly- 
niečiai privalo šeštadienį po 
pietų ateit pasiimt dėžutes iš 
Kompartijos sekcijos centro, 
56 Manhattan Avė., Brookly
ne. Tame darbe turi daly- 
vaut visi komunistai, Tarptau
tinio Darb. Apsigynimo nariai, 
taipgi nariai visų kitų darbi
ninkiškų organizacijų. Senai 
bebuvo toks greitas ir opus 
reikalas, kaip kad tas, kuriam 
dabar bus renkama aukos.

Fordas, automobilių fabri
kantas, kreipiasi į miesto val
džią, kad leistų jam darban 
paleist šičia tūkstančius pigių 
taxi-cabų, kurie lėšuotų apie 
$850 kiekvienas. Kitų kompa
nijų taxi automobiliai viduti
niai atsieina apie $2,000. For
das pritaria taxi važinėjimo 
kainu numūšimui.

Labai Gudrus Bankų 
Čekių Klastuotojas

Kad gaut žymesnių piliečių 
parašus, J. Ross Browne, išėjęs 
mokslą Dartmouth Kolegijoj, 
buvo sugalvojęs neva prašy
mą valstijos valdžiai, kad pa
naikintų mokesčius, kuriuos 
dabar biznieriai turi mokėt 
nuo savo įplaukų. Gavęs pa
rašų, paskui jis išsimokindavo 
juos gerai nusikopijuot, ir jų 
vardu falšyvais čekiais trauk
davo iš bankų pinigus Mineo- 
loj, L. L, ir apielinkese. Taip 
jis išgavo kelis šimtus dolerių. 
Pagaliaus buvo areštuotas ir 
dabar nuteistas 10 meti} ka-
Įėjimo. Su juom išvieno vei- KLIUBO PARENGIMAS 
kė tūlas Paul Morton, kuris 
panašiais būdais iš bankų iš
suko $40,000.

James J. Keeley pirm 
lių savaičių nudūrė slaptos 
smuklės savininką, 233 E. 32 
St., New Yorke; nudūrė taip
gi ir raišą senį už tai, kad pa
starasis prašė nežudyt savi
ninko. žmogžudis teisme aiš
kinosi, kad savininkas pavo
gęs nuo jo $5. Kadangi Kee
ley prisipažino kaltas, tai jis 
išvengsiąs mirties bausmės 
elektros kedėje; bet galėsiąs 
gaut 40 metų kalėjimo 
dvigubą žmogžudystę.

šeštadienį, 15 d. birželio, 
įvyks Lyros Choro metinis pik
nikas, Klaščiaus Parke, 
grama 
Šokiam 
kestra.
pietų.
kiti darbininkiški chorai, kiek 
išgali, pasitarnauja darbinin
kiškom organizacijom. Tai ir 
į choro rengiamą pikniką tu
rėtų kuo skaitlingiausiai atsi
lankyt, idant suteikt chorui' 
moralės ir materialės paramos, 
o choras ir ateityje stengsis 
linksminti darbo žmones įvai
riuose darbininkiškų organiza
cijų parengimuose.

Rengimo Komisija.

Bus rodoma muzikalė judžio 
(komedija “Paryžiaus Nekal
tieji,” su Maurice Chevalier ir 
Sylvia Beecher, kaipo pirmau
jančiais aktoriais. Bob West 
grieš solo ant milžiniškų var
gonų. Teatro vedėjai prane
ša, kad pas juos viduj oras 
yra vėsesnis, nekaip gatvėj; 
todėl nėra1 reikalo bijotis duš- 
numo tame teatro.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

Sovietinio Turkestano moterys, kaip matome iš šio pa
veikslo, nebedevi uždangų ant veidų, kaip kad darydavo, prie 
caro valdžios. Sovietų vyriausybė vedė smarkią kampaniją 
prieš haremus, tai yra įstaigas, kur pirmiau turčiai laikyda
vosi būrius pačių bei prigulovių. Turkestano moterys, ačiū 
Sovietinei propagandai, numetė ir uždangus nuo savo veidų, 
šis paveiksliukas yra patiektas World Tourist organizacijos, 
kurios ofisas yra po num. 175 Fifth Ave., New Yorke. Jinai 
surengia keliones į Sovietų šalį ir turi oficialius ryšius su Sov- 
torgflotu. World Tourist laivais nuvažiuojantiems į Sovietus 
rodoma įdomiausios toj šalyj vietos.

Nepaprasta Jaunavedžių' 
Drąsa ,

DETROIT, MICH. 
Aido Choro Ekskursija

Subatoje, 15 d. birželio įUUu.j, .
1929 m., bus Aido Choro ekskursi-17 vai. vakare, 
ja (išvažiavimas) į Bob-Lo salą į 
(parką). Laivai išplauks nuo Wood
ward Ave. prieplaukos sekančiai: 
pirmas laivas 9 vai. ryte; antras 10 
vai. ryte, trečias 1:30 vai. po pietų, 
ir. ketvirtas .3 vai. p.p. Visiems ir 
visoms yra proga pasivažinet su lai
vu, pakvėpuot tyru oru ant salos, 
pasimatyt su draugais ir pažįsta
mais. Jei kas dirba tą dieną iki 
pietų, tai vis tiek galima suspėt ant 
paskutinių dviejų laivų. Tikietų kai
na į salą ir atgal 75c.; vaikams nuo 
6 iki 15 metų 40c.

Kviečiame visus ir visas dalyvau
ti ekskursijoj.

Jaunoji pora, K. 
su savo pačiuke, gal 
Aido choro; ateis 
“Kornevilio Varpų’ 
kad rudenį būtų tinkamai jie 
suskambinta.

Keršulis ir Kapočius išva
žiavo į Troy, N. Y., dirbti. Sa
koma, atsidarė naują kriaučių 
dirbtuvę. Keršulis užėmė ma- 
nedžeriaus vietą. Jis būsiąs 
tenai mažiausia pusę metų. 
Kapočius gi “formano” vietą. 
Jis lyg “Laisvės” pikniko iš- 
bandysiąs darbą ir gal parva
žiuosiąs atgal, o gal bus atbu
lai.

Gaila chorui tų gerų tenorų.
Aidietis.

Jau buvo minėta dienrašty
je, kad Atletų Kliubas nusita
rė rengti kas trečiadienį šo
kius su programa Klaščiaus 
svetainėje, Maspeth, L. I. Pir
mas parengimas įvyko 12 bir
želio. Publikos buvo mažiau, 
negu tikėtasi. Buvo keli kaval- 
kai muzikalės programos. Dvi 
moteriškės dainavo solo. Pir
mutinė sudainavo keletą ko
miškų dainelių. Jos balsas 
biednokas, į publiką nedarė 
gero įspūdžio. Antroji—ge
resnė dainininkė ir publikai 
patiko. Tačiaus ji negeresnė 
už 'Margaret česnavičiutę. 
Daugelis iš publikos pageida
vo Margaretos. Smuikorius 
pasirodė gerai. Gražiai skam
bino mergina ant gitaros; da
vė smuiko ir gitaros duetą, 
kuom klausytojai susidomėjo. 
Sekanti trečiadieni bus vaidi
nama Broadway Nights ir bus 
šokiai.

Orlaivis Paėmė Siuntinius 
Nuo Laivo

Trimis Punktais Kriminaliai 
Kaltina Bankų Viršininką

Nuo garlaivio “Leviathan,” 
už 60 mylių nuo Amerikos pa
kraščio Fairchild lėktuvas, ne- 
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nusileisdamas ant laivo, paėmė 
maišą pašto siuntinių. Jis nu
leido tam tikrą prietaisą, ku
ris. pagriebė maišą. Orlaivis 
mėgino tuo pačiu sykiu nuleist 
ant laivo ir savo siuntinių 
maišą, bet tas dar nepavyko.

Morganas Sujungė Gazo 
Elektros Korporacijas

Traukiama kriminalin teis
man, pagal tris punktus, 
Frank Ward e*, buvęs N. Y. 
valstijos bankų, superintenden
tas, žymus demokratų politi
kierius. Jis slėpė tame banke 
varomas suktybes ir užtai pats 
ėmė kyšius desėtkais tūkstan
čių dolerių.

Automobilių garažų darbi
ninkas, negras Frank E. Jones 
atvažiavo iš Elizabetho į New 
Yorką apsivesti, turėdamas iš
viso tiktai $3.65. Jo mergina 
norėjo paskui pasigirt pažįsta
miems, kad New Yorke apsi- 
vedus su didelėmis ceremoni
jomis ir stUpuikiu pokiliu. Nu
ėjus į City Hall New Yorke, 
reikėjo užsimokėt $2 už “lais- 
nius” ir dar $2 už sušliūbavi- 
mą City Hali koplytėlėj. Jau
nikiams pritrūko 35 centų; 
bet miesto raštininkas McCor
mick pats uždėjo 35 centus ir 
sušliūbavojo ir davė dešimtu
ką nuvažiuot į Harlemą, kur 
jaunavedžiai sakėsi turi drau
gų. Kad ir labai blogame fi
nansiniame stovyje, tačiaus, 
jiedu buvo visai linksmi ir 
kėši laimingi.

Olga Washilousk'y, 49 
amž., 37 Hūdson Avė., mirė 
birželio 11 d., busi palaidota 
birželio 15 d. Kalvarijos kapi
nėse. Velionė paliko savo vy
rą, 3 sūnus, 5 dukteris ir gi
mines didžiausiame nuliūdi
me.

Laidotuves prižiūri grabo
rius Matthew P. Ballas.

Juozas Vinča kumščiuosis 
ne šeštadienį, birželio 15 d., 
bet birželio 22 d., šeštadienį. 
Vakarykščiam numeryj šis 
skyrius buvo klaidingai pain
formuotas.

Bankininkas Morganas 
dirbo planą suvienijimui šešių 
gazo ir elektros korporacijų, 
veikiančių šiaurinėj N. Y. val
stijos dalyje. Sujungtas jų 
kapitalas siekia $500,000,000. 
Kaip tik tas planas buvo pa* 
skelbtas, tuojaus jų /šeimai pa- 
kilo 15 punktų. Morganas, 
suprantama, įavo milionus 
dolerių už patarnavimus.

Ateinančią savaitę Brookly- 
no ‘ Paramounte, Flatbush ir 
DeKalb Ave., loš labai gabus 
vodevilistas, lipšnus daininin
kas ir džiazzo artistas Rudy 
Vallee
jankiais “Surprise Party, 
kitko,

WILKES BARRE, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 87-tos kuopos, Lietuvių Sekcijos 
mėnesinis susirinkimas bus petnyčioj,
14 birželio, 206 So. Main St.; pra
džia 7-tą vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami pf’ibūt į laiką; taipgi ii’ 
pašaliniai, kurie norite prisirašyti 
prie minėtos organizacijos, ateikite 
ir prisirašykite, nes šioj organizaci
joj prieinama priklausyt kiekvienam 
darbininkui. Mėnesinės mokestys tik
15 centų, įstojimas 25 centai. Kurie 
norite plačiau susipažint su šia or
ganizacija, ateikite į šį susirinkimą 
ir viską patirsite.

Prot. Rašt. K. Miškinis. 
139-140

Penktad., Birželio 14;

RADZEVIČIUS

* W9OMWS

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Telephone, Btagg 44W

GRABORIUS
(Undertaker) 1 <•

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPĘTH, N. Y.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoftlS, 
krikštynoms ir pasivažinėji mamp.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

GRABORIUS

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūte

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

ir žemiau paduotus.
Apynių ,
Aviečių uogų 1
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

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

mane, o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Lelijų iakną 
Rūtų 
Rožių 
Remuntlią 
Seneso plokičiukiąx><w 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerią 
Trauk žolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkio! ių
Valerijono šaknų 
šalmečių
apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
* Ph, G., Vaistininkas 

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




