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Nesenai įvykę 
manevrai ant

Governor's salos 
(New Yorke).

(Manevrai parodo, 
kad Amerikos 
imperialistai 
rengiasi prie 
nai$o karo 

del Wall StPeeto 
interesų.

MILWAUKEE, Wis. — 
Buvęs prezidentas Milwau- 

—— --------f ------- t, — kee advokatų susivienijimo,
didžiuma užsakymo bus pa-j J. G. Hardgrown, blaivybės 
siųsta 1930 metų pavasarį.

Sovietai Perka 6,750 
Traktorių Amerikoj

NEW YORK. — Sovietų 
valdžia per savo biznio or
ganizaciją New Yorke, 
Amtorg, davė užsakymus 
ant 6,750 traktorių dviem 
kompanijom, International 
Harvester Kompanijai ir 
Deere Kompanijai. Nuo 
International Harvester 
kompanijos bus nupirkta 5,- 
900 traktorių ir 850 nuo 
Deere kompanijos.

Taipgi Sovietai pirks nuo 
tų kompanijų daug įvairių 
dalių traktoriams..

Dalis užsakymo bus pa
siųsta sekantį mėnesį, bet

Rusijos Darbininkų 
Išnaudotojas Dirba ant Laivo

NEW YORK.— Antradie
nį, kuomet čia atplaukė 
Franci jos laivas He de 
France iš Havre, tapo suži
nota, kad to laivo trečioj 
klasėj dirba už vertėją ku
nigaikštis Dimitri Obelens- 

. ki, paeinantis iš vienos iš 
seniausių monarchistinių 
rusų šeimynų. Gauna ma
žiau kaip $50 į mėnesį.

Prie caro valdžios jis iš
naudojo šimtus Rusijos dar
bininkų; buvo turtingas, 
turėjo didelius žemės plotus 
Penza distrikte. Jis sako,, 
kad pradėjo dirbti ant lai
vo rugpjūčio mėnesį perei
tais metais. Jo pati su 
dviem vaikais gyvena Pary
žiuj. Laivo oficieriai sako, 
kad jis nenorėjo išsiduoti, 
kas jis yra, bet vėliaus tapo 
sužinota.

Jis pradžioj nenorėjo kal
bėti, bet paskui pradėjo pa
sakoti apie savo gyvenimą. 
Sakė, kad jis buvo oficie- 
rium Rusijos armijoj laike 
karo, o vėliaus baltgvardie- 
čių armijoj kariavo prieš 
darbininkų valdžią. Buvo 
priverstas pabėgti.

Jis pareiškė, kad jis, kaip 
ir visi kiti rusai monarchis- 
tai, trokšta nuversti Sovie
tų valdžią ir atgal sugrįžti 
į Rusiją, žinoma, vėl spaus
ti ir išnaudoti darbininkus 
ir valstiečius. Bet tie lai
kai nesugrįš.

Gyveninio Ilgumas
BERLYNAS.— Vokiečių 

mokslininkai tyrinėdami 
pienžindžių gyvūnų smege
nis išaiškino, kodėl gyvūnai 
nevienodai ilgai gyvena. Vi
sų pienžindžių gyvulių gy
venimo ilgis priklauso nuo 
jų smegenų dydžio: kuo ma
žesnis kūnas ir didesni sme
genys — tuo gyvūnas ilgiau 
gyveną, ir priešingai.

Moterų smegenys, ben
drai imant, yra mažesni ir 
lengvesni už vyrų, bet suly
ginus su kūno dydžiu, yra 
daug didesni. Todėl mote
rys ir gyvena ilgiau už vy
rus. Mokslininkai, kurių 
smegenys vystos, o kūnas 
silpsta, gyvena daug ilgiau, 

r negu paprasti žmonės.

Latvija Neišduosianti 
Emigrantų

bu-RYGA.— Lail;raščiai 
vo pranešę, kad,' Latvijos 
valdžia mananti kąf kuriuos 
plečkaitininkus išduoti Lie
tuvai. Bet klausimą išty
rus oficialinėse valdžios įs
taigose paaiškėjo, kad Lat
vijos vyriausybė neprasi
žengsianti prieš paprotį iš
duoti politinius emigrantus. 
Gali būt išduodami tik kri
minalistai.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

Nori, kad Wisconsin Valstija 
Užsiimtų Degtinės Bizniu

įstatymo reikšmę aiškinda
mas pareiškė, kad bile vals
tija gali gaminti degtinę ir 
pardavinėti, nepaisant na- 
cionalio blaivybės įstatymo. 
Jis aiškino, kad sulig šalies! 
konstitucijos valstijos turi I 
savivaldybės teises.

Tas pareiškimas patiko 
nekuriems valstijos seimelio 
nariams, ir du jų
rengia rezoliuciją, kuri bus 
patiekta seimely. Joj bus 
reikalaujama, kad 
sin valstija įeitų į degtinės 
gaminimo ir« pardavinėjimo 
biznį.

Wiscon-

Negrai Darbininkai Stoja 
j Komunistų Partiją

CHICAGO.— Pereitą sa- 
vaitę Komunistų Partija 
surengė masinį mitingą neg
rų apgyventoj daly. Dvide
šimts šeši negrai darbinin
kai įstojo į Komunistų Par
tiją. Apie 50 kitų padavė 
vardus, kad būtų pašaukti 
kitą kartą į susirinkimus.

Hazelton, Pa.— Lattimer 
kasykloj eksplodavo gazas 
ir nuo eksplozijos tapo su
žeisti John Kissel ir Richard 
Rossi.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birž. (June)

Amerikietis žuvo Himalajų 
Kalnuose

j CALCUTTA, Indija, į- 
Amerikietis Edgar Farm

er, 24 metų amžiaus, žuvo 
belaipiodamas H i m a la j ų 

! kalnus. Jo tarnai chiniečiai 
sugrįžę iš Darjeeling penk
tadienį pasakojo, kad jie 
matė jį vieną užlipant 3,000 
pėdų žemiau viršūnės Kun-į 
chinjinga kalno, kuris yrą 
28,136 pėdų augštumo. 
daugiau jo nebematė, 
neturėjo nei maisto, nei vir-! 
vės; manė vienas pasiekti 
viršūnę. Jie mano, kad jis 
žuvo.

Jie 
Jis!

-1 Gatvių Valytojai Turi
1 Vergauti 10 Valandų į Dieną

Blaivybės Agentai Negali 
Krėsti Kišenių Be Warranty

CHICAGO. — Jungtinių 
Valstijų komisionierius 
Walker patvarkė, kad blai
vybės agentai neturi teisės 
krėsti žmogaus kišenes be 
warranto, kuomet jis pa- 
liuosavo du lietuvius, kalti
namus butlegerystėj.

Felix Sprinzukas ir John 
Kaziukas nuo 2,059 West 
23rd St., buvo tardomi. 
Jungtinių Valstijų prokuro
ro pagelbininkas Fisher pa
sikėlę ir paaiškino kokiose 
aplinkybėse jie tapo suareš
tuoti ir rekomendavo teisė
jui juos paliuosuoti.

Jis sakė, kad blaivybės 
agentai juos suareštavo bir
želio 8 d., nors neturėjo 
warranto krėsti jų kišenes. 
Kaziuko kišenėj jie surado 
raktus, kuriais jie atsiraki
no jo stubą ir ten surado 
galioną degtinės.

Suareštavo Organizatorius
CLEVELAND, Ohio.—Su- 

lig Eaton Axle kompanijos 
įsakymo, astuoni Darbo 
Unijų Lygos kalbėtojai ir 
organizatoriai tapo suareš
tuoti antradienį už tai, kad 
jie dėjo pastangas organi
zuoti tos kompanijos darbi
ninkas. Suareštuoti yra 
Tom Johnson, plieno darbi
ninkas, Charles Guynn, Ly
gos organizatorius, John 
Boris, Martil Catlos, Lily 
Andrews, Joe Lednicki ir M. 
Glick.

Nors buvo suteiktas Ly
gai formalis leidimas laiky
ti susirinkimą, tačiaus atvy
kus policija suareštavo kal
bėtojus, kuomet jie pradėjo 
kalbėti į 400 darbininku mi- 
niąT^

22 GASTONIJOS DARBININKAI APKAL 
TINTA, KITŲ BYLOS IŠMESTA

14 Streikierių Vadų Kaltinama Žmogžudystėj, 8 Kaltinami 
Užpuolime Žudyti; Planuoja Teismą Liepos Mėnesį;

Draugą Bimbos, Kruse ir Kitų Suareštuotą 
Komunistu Chicago j Teismas Įvyks Rytoj

CHICAGO.— Central Po
lice stoties trobesy birželio 
17 d. prasidėjo byla 25 ko
munistų ir jų pritarėjų, ku
rie buvo areštuoti policijai 
užpuolus demonstraciją, su
rengtą naudai Gastonijos 
streikininkų. Tai įvyko 
šeštadieny, birž. 15 d.

Iškarto suimtieji buvo pa
liuosuoti užstačius už juos 
po 50 dolerių kiekvienam. 
Bet paskui kaucija pakelta 
ir bendrai josios suma su
daro $48,000. Už vienū tik d. 
Kruse pareikalauta 12,000 
doleriu kaucijos; d. Engda- 
litfi 3,500 dolei•ių, d. Ste- 
vensui —-2,500 dolerių, še
šiolikai kitų draugui, jų tar
pę- ir d. Bimbai, kaucija nu
statyta po 1,500 dolerių. 
Dar šešiems — po 1,000 do
leriu.

Kaltinamieji pareikalavo

WASHINGTON.— Gasto
nia ir 18 kitų North Caro
lina valstijos miestu verčia 
darbininkus, dirbančius prie 
gatvių valymo ir taisymo, 
dirbti po 10 valandų į dieną.

Pereitą savaitę ;
paskelbė statistikas Ethel- 
bert Stewart, 
rius statistikų.

Stewart, rinkdamas skait- kaltinimai, 
lines apie darbininkų saly- vadinamąjį
gas 2,000 miestų, surado, 
kad trijuose šimtuose mies
tų darbininkai, kurie < 
prie vedimo, taisymo ir va
lymo gatvių, dirba po 10 va
landų į dieną. Daugely ki
tų miestų darbininkai dirba 
po 9 valandas į dieną. Al
gos labai įvairios. Kai kur, 
pavyzdžiuj Georgetown, S. 
C., mokama tik 15 centų į 
valanda. Daugelis miestų 
moka tik po 20 ir 30 centu 
į valandą. Tik keli miestai 
.moka po 50 ir 60 centų 
vienas ar du moka po 
centus.
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apie tai prisiekusiųjų teisėju, “džiu- 
"> Ethel- bes,” ir vietoje jie buvo iš- 

komisionie- rįnkti.
\ Suimtiesiems daroma keli 

. Kaltinama jie 
“disorderly

mies- v i n i •• 
dirba Maršalo Fengo Armija

Meksikos Valdžia Greit 
Susitaikys su Klerikalais

ir

MEXICO CITY.— Tūlas 
kabineto ^aryte. kuris neno
ri, kad jo vardas būtų pa
skelbtas spaudoi, pareiškė, 
kad šią savaite bus išrišta 
ginčas tarp Meksikos val
džios ir kunigijos; bus už
baigta sutartis. Sakoma, 
kad lis nareiškima padarė 
su pritarimu prezidento Gil.

Kaunas.— Šiaurės Lietn- 
voj javu iau įsėta anie 50 
proc. Tačiau sėklos gauna
mos pavėlintos. Pirmoj eilėj 
gaunamos neankstyvų javu 
sėklos (bulvės, semens), o 
tik paskiau — ankstyvesnių 
— miežių, avižų.

CHARLOTTE, N. C. — kietudtojų demonstraciją ir 
Čia antradienį pasibaigė kaip Roach ir Colbert par- 
klausinėjimas suareštuotų mušė moterį McGinnis Ir 
Gastonijos streikierių ir jų kojomis ją spardė. Jie taip- 
vadų. Bylos prieš 41 strei-' 
kierį panaikinta. Keturio
lika streiko vadų sulaikyta 
be kaucijos. Prieš juos yra 
dubeltavas kaltinimas; jie 
kaltinami žmogžudystėj ir 
užpuolime mušti su tikslu 
nužudyti.

Prieš sekamus darbinin
kus yra sudarytas dubelta- 
vas'kaltinimas: Fred Beal, 
Louis 

e

Maršuos ant Pekino
į __ - - - -

SHANGHAI. Chinija. — 
Gubernatorius Yen Hsi- 
shap iš Shansi pagalios nu
traukė ryšius su Nankingo 
valdžia ir susitarė su mar
šalu j Feng. Yen palaikys 
“neutralitetą” naujam mili- 
tarištų kare tarp Feng ir 
Chiang Kai-shek.

Gubernatoriaus Yen “ne- 
utralįškas” nusistatvmas 
reiškia.kad Fengo armijoms 
bus daleista pereiti per 
Shanši provinciją. Dabar 
Fengąs maršuos ant Pekino.

Pavasario Lietu Vaisiai
ženi. Kalvarija, Telšių ap. 

— Gegužės 16 d. apie 15 vai. 
buvo griaustinis ir nepapra
stai smarkūs lietus vieto
mis su ledais. Sunaikinti 
visi š. Įm. pasėliai, išnešti ke
liai, nunešta keletas tiltų ir 

Kalvarijos Cedrono 
tiltas. Žemiu k. P. Mačer
nio vandens t malūnas suga
dintas. jam padaryta kele
tas tūkstančių litų nuosto
lių.

Bendrai nuostoliai dideli, 
ypač šiąis vargingais me^ 
tais. 1

zem.

conduct,” už sulaužymą 
South Park komisionierių 
patvarkymo ir neva del 
priešinimosi policijai. Rei
kalavimas tokios didelės 
kaucijos yra daugiau negu 
keistas. Matomai norėta 
sutrukdyt greitą suimtųjų 
paliuosavimą. Ir tai pavy
ko. Tiek pinigų nespėta su
kelti. Tuo būdu suimtieji 
vienai dienai buvo palikta 
kalėjime, jų tarpe ir d. A. 
Bimba. Jie teko išimt ant 
rytojaus.

Kaltinamuosius gina adv. 
Bentąlas. Pradėjus tardy
mą, kitaip sakant, kaltina
mųjų advokatui įžanginę 
kalbą “jurymenams” besa
kant, teisėjas kelis kartus 
darė pertraukas ir pagalios 
posėdį visai nutraukė.

Sekamas posėdis bus 
penktadienį, birželio 21 d. 
Byla prasidės kaip 10 vai. 
ryte.

Gynimu kaltinamųjų rūpi
nasi Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas.

Koresp.

MacDonaldas Ramina 
Anglijos Kapitalistus

NEWCASTLE, Anglija.— 
Anglijos socialistų valdžia 
prižada ištikimai tarnauti 
kapitalistams ir kuogeriau- 
sia rūpintis jų interesais.

Anglijos kapitalistų gar
sintojų susivienijimas čia 
savo konvencijoj anlaikė 
laišką nuo pono MacDonal- 
do. Lordas Riddel, tos or
ganizacijos prezidentas, 
perskaitė MacDonaldo laiš
ką atidarydamas sesiją. 
Laiške MacDonaldas apart 
kitko sako:

“Darbuokitės; naudokite 
smegenis savo bizny; gar
sinkite gerai, organizuokite 
savo pardavimus moksli
niai, nebūkite sujudinti bai
mės balsų, kurie labai tan
kiai būna balsai politinio 
vienpusiškumo.”

Sugavo Pabėgusį Kalinį

licija sulaikė kalinį Maksą 
Jauksą, kuris norėjo per va
dinamąją administracijos li
niją pasprukti į okupuotą 
Lietuvą. Jis buvo pabėgęs 
iš Marijampolės kalėjimo.

McLaughlin, Amy 
ter, William McGin- 
ra Bush, George Car- 

ophie Melvin, K. O.
nis 
ter, 
Byers, Joseph Harrison, I. 
C. Heffner, Robert Allen, 
Russell Knight, N. F. Gib
bons ir K. Y. Hendricks. Jie 
nepaleidžiami po kaucija.

Sekami darbininkai kalti
nami “užpuolime su tikslu 
žudyti”: Ernest Martin, 
Walter Lloyd, Clarence Mil
ler, Clarence Townsend, D.k 
E. MacDonald, Robert Li- 
toff, C. M. Lell ir J. R. Pitt
man. Jiems nustatyta kau
cija po $750.

gi mušė ir smaugė kitas į 
moteris.

Otto Matson, kaltintojų į 
pusės liudininkas, klausinė
jamas advokatų, taipgi pri- | 
pažino, kad policija mušė 
vieną iš darbininkų prie I 
unijos raštinės pirma, negu 
buvo bent vienas šūvis iš
šautas.

Teismas planuojamas lie- r 
pos mėnesį. Darbdaviai dės 
pastangas, kad atkrešinfi^A 
streiko vadams už didvyri 
ką streiko vadovavimą. ’

Prokuroru yra Bulwink^^^j 
Manville-Jenckes kompam-’ « 
jos advokatas.

Kailiasiuviai Paskelbė 
Streiką New Yorke

NEW YORK. —- New 
Yorko kailiasiuviai, po va
dovybe Needle Trades Wor
kers Unijos, trečiadienį pa
skelbė streiką su tikslu su-

Tie daibininkai buvo Padaužyti kompanijų uniją, ir
vesti grand džiurei, nepai
sant, kad nebuvo nei vieno 
liudininkų arba affidavito 
(po prisieka padarytas liu
dijimas), kas būtų įrodęs, 
kad jie paleido šūvius, nuo 
kurių žuvo policijos virši
ninkas Alderholt ir tapo su
žeisti trys kiti policistai. 
kuomet birželio 7 d. naktį 
policija su mušeikomis už
puolė streikierių koloniją. 
Jie tapo sulaikvti teismui 
nežiūrint to fakto, kad 
Adam Hord, einantis polici
jos viršininko pareigas, ad
vokatų klausinėjamas paliu
dijo. kad policistai buvo už
puolikai. kad jie užpuolė 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos nuosavybę be 
warranto ir kad vienas iš 
sužeistų iš policijos pusės, 
tūlas Roach, nebuvo policis- 
tas. Roach buvo pakviestas 
“eiti su policija.”

Dabar yra žinoma, kad 
policistas Colbert, vienas iš 
sužeistu laike užpuolimo, 
buvo atrastas girtas ir ne- 
tvarkiai besielgiantis: to
kioj padėty jį atrado Char
lotte policija trimis ar ketu
riomis valandomis pirma 
užpuolimo ir pasiuntė atgal 
į Gastoniją. Už valandos 
pirma policijos užpuolimo 
ant streikierių Colbert su
šaukė būrį vietinių fašistų,

iškovoti 5 dienų, 40 valandų 
darbo savaitę. Tūkstančiai 
darbininkų išėjo į streiką.

Darbdavių agentai/ socia
listai ir Darbo Federacijos 
vadai, deda pastangas, kad 
streiką sulaužyti.

t
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Socialistų Lyderių
Suvažiavimas Varsoj.J

"Tt -i
VARSA V A.— AntradieL •r 

čia didelėj svetainėj socia
listai buvo surengę masinį 
mitingą. Mat, yra atvažia
vę keletas socialburžujų va
dų iš užsienio. Tarp jų yra 
Emile Vandervelde, Belgi
jos premjeras su pačia, C. T. 
Cramp iš Anglijos, vienas iš 
Darbo Partijos vadų, Paul 
Loebe, Vokietijos Reichsta
go prezidentas, ir Arthur 
Crispien, vadas Vokietijos 
Socialdemokratų Partijos. 
Visi jie aplankė seimo prezi
dentą Daszynski, suniekšė- 
jusį socialistą. Daszynskis 
iškėlė jiems balių.

Greenwich, Conn.— Virš j 
1,000 namų statytojų strei- - 
kuoja, reikalaudami pakel
ti algas ir įvesti 5 dienų v' 
darbo savaitę.

sauKe DUi į vietinių lašintų, . • T\*1 !• 1YI *
daugiausia biznierių ir Man- l/Cu 0116 UlOClIS 11KD1‘ 
ville-Jenckes kompanijos i . • n . . * t i-iv •
ofiso pakalikų, ir jiems pa- K3S 06^31111 NCuCldieilĮ 
sigyrė, kad. jis “vyks apva-l 
lyti vietą” nuo streikierių.

Policija Pirma šovė
Gladys Wallace paliudijo, 

kad ji matė, jog pirmą šūvį 
iššovė policija, sėdinti auto
mobily, ir kad ji mano, jog 
jį iššovė Roach (su policija 
kartu atvykęs mušeika). Ji 
pasakojo, kaip pirma už
puolimo policija išdraskė pi-

Sekantį nedeldienį, birže
lio 23 ck, bus didelis pikni
kas, Grow Parke, Doddard, 
arti Telegraph Road. Ren
gia Komunistų Partijos lie
tuvių frakcija ir T. D. A. 
Lietuvių Sekcijos 46 kuopa. 
Kalbės d r g. M. Bacevičius, 
“Vilnies” redaktoriusiš 
Chicagos, ir Auto Workers 
Unijos narys J. Schmies.
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Komunistai, Susivienijimas Lietuvių
Amerikoje ir Isteriko Šauksmai

Chicagos menševikų iste
rikas pradėjo šaukti pami

šėlio balsu apie “komunis
tų sumoksią prieš SLA.” 
Aplaikęs Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijų Cen
tro Biuro kuopoms laišką- 
cirkuliorą, kur tarpe kitko, 
kalbama apie SLA. reika
lus, tasai nervų ligonis net 
per du “Naujienų” numeriu 
išpleškino po porą špaltų 
niekindamas komunistus. 
Nors mes tikimės, kad pats 
Centro Biuras duos atatin
kamą jam atsakymą, mato
me reikalo patys pasakyti 
savo žodį kitą.

Ir ką gi tasai žmogiukas 
suranda blogo Centro Biuro 
cirkulioriuje? Ogi ans lie
pia savo nariam veikti Susi

vienijime, pažymėdamas:
“Biuras pataria: atsargiai, 

.Antiškai veikti S. Vengti be- 
•eikalingū išsišokimų, vengti 

•^koliojimų žodžių. Stengtis gau
ti įtaką nepartiniuose nariuo
se. Kritikuojant remtis fak- Į 
tais. Negali būti nei kalbos j 
apie S. skaldymą. Draustina1 
tą mintį skleisti. Negali būti I 
nei kąlbos apie veikimo suma

žinimą S. Rašyti savo pritarė
jus, organizuoti naujas kuo
pas. r Vesti atatinkamą politi-į piniic.xnill 
nę kova pries S. viršininkus. -- - •
Kas čia tokio blogo ir pa-' straipsnyj rašydamas apie 

vojingo? Del ko tas kar-ISLA. viršininkų nominaci- 
čiamiškas riksmas? O beje,I jas pareiškė: 
jis kalbamuose numeriuose 
šaukia, kad šitokiais “žemos 
veidmainybės keliais komu
nistų lyderiai tikisi savo ak
lų pakalikų pagelba pasi
grobti savo kontrolėn di
džiausią Amerikos lietuvių 
organizaciją!” Tai plavo- 
nė, daugiau niekas. Komu
nistai neturi jokių skirtin
gų tikslų Susivienijime nuo 
kitų darbininkų. Ir šitas 
laiškas nebuvo slaptas, bet 
*T^kaipo laiškas. Komunis-

Partijos Lietuvių Frak
cijų Centro Biuras jau se
nai savo tikslus linkui Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje yra pasakęs.

1928 metais, balandžio 
mėn. 14 d. “Laisvėje” buvo 
išspausdintas mūs Centro 
Biur0 pareiškimas SLA. 
reikalu (tas pareiškimas, 
kai ir šis, kurį dabar per
spausdino “Naujienos,” bu
vo išsiuntinėtas visom lietu
vių ; komunistų grupėm), 
kur įuvo išstatyti, tarp kit
ko, sękanti mūs reikalavi
mai: ‘

1. Kad Susivienijimas nebū
tų saujales sandariečių politi
niu jrankiu;

2. Kad jis gintų abelnus dar
bininkų reikalus;

3. Kad iš Susivienijimo tuo
jaus-būtų iššluota laukan skal
dymas kuopų ir persekiojimas 
darbunipkų narių, kurie atsi
sako; šokti pagal sandariečių 
muziką*;

4., Kad “Tėvynės” špaltos 
būtų lygiai atdaros visiems 
Susivienijimo nariams išsi
reikšti organizacijos labo rei
kalais. 'T

5. ^Kad Susivienijimas ir jo 
organas priklausytų ir tarnau
tų Susi vienijamo nariams, o 
ne sflujalei lyderių, kurie, vie
toj dirbt naudingą organizaci
jai darbą, sėja tarpe narių ne
apykantą, drasko kuopas, spen- 
duoj$ Ir mėto narius ir tt.” 

buvo lietuviu

komunistų nusistatymas 
• pernai, šitokis yra šiemet.

Kaip matome, čia komunis
tai nieko kito nenori iš Su
sivienijimo, tik to, kad jis 
būtų darbininkiškas, o ne 
tautiškų lyderių sandarie
čių ir menševikiškų oraku
lų organizacija. Grigaitis 
tačiaus del to baisiai susi
nervavo ir, įgavęs kinkų i 
drebėjimą, jis šaukia:

“Aišku, kad Siurba ir jo 
sėbrai, diriguojantys šitai 
šlykščiai ‘progresyvių’ kampa
nijai Susivienijime, neturi nė 
krislo gėdos arba doros.”

Taip, komunistai 
I godos pasakyti, kad Susi
vienijimas turi būt darbi
ninkiška susišelpimo ir kul
tūros organizacija. r_  __
kis politiniai susikompro
mitavęs ir paskutinę įtaką 

' darbininkuose praradęs ti
pas, kai p. Grigaitis, šian
dien gėdijasi pasakyti, kad 

i Susivienijimas turi būti te
lkiu. Buvo laikai, tačiaus, 
I (kuomet Grigaitis dar ne- 
■ buvo visiškai suburžuazė- 
jęs), kad ir Grigaitis sakė, 
kaip tik tai, ką mes dabar 

i sakome. Pažiūrėkime, ką 
i jis rašė 1918 metais SLA.

. “N.” num. 62, 
4918, Grigaitis redakciniam

joms tiktai kaipo įrankįs jūs. 
politikai. (“N.” num. 95, 
1918).”
Ar esamieji viršininkai, p. 

Grigaiti, šiandien kiek nors 
gražiau elgiasi? Ar jie ne
vartoja tos organizacijos sa
vo politikos įrankiu? Jeigu 
taip, tai kodėl siuntate, ka
da progresyviai nariai, ku
riuos pats kadaise raginote 
kovoti prieš tuos bosus, vei
kia ir darbuojasi? Bet ei
sim toliau. “Naujienų” 
num. 130, 1918, Grigaitis, 
rašo apie save:

“Keletas mėnesių atgal “Nau
jienų” redaktoriui teko turėt 
pasikalbėjimą su vienu ‘įžy
miu katalikų vadu,’ ir 
kitko tarp juodviejų

tarp 
užėjo 

kalba apie SLA. ‘Katalikų va
das’ pastebėjo ‘Naujienų’ 
daktoriui, kad socialistų 
kalai Susivienijime ’‘stovi
bai silpnai’ ir kad socialistai1 
negali turėt vilties kuomet 
nors užvaldyt susivienijimą. Į

re- 
rei-

( “Taip šitokioje prasmėje I 
meš ‘ ir sakome, itad SLA. tu
ri būt padarytas j darbininkiš
kos apdraudos ir \ darbininkiš
kos kultūros organizacija.^ 
(Citatose visur “Naujienų” 
pabraukta. “L.” Red.)

’’Naujienų” numeryj 136, 
1918, Grigaitis ; rašydamas 
apie SLA. bosų-tautininkų 
partyvišką politiką Susivie
nijimo Seime 
joj, drožia:

“Tautininkus, 
pročių,. ištaisys 
Bet žinoma, tie 
mato partiviškod 
politikos blėdį, nelauks sudėję 
rankas, kol jie lyš patįs į gia- 
bą atsigulti. Su tuo įkyriu 
partiviškumu Susivienijime 
reikia kovoti.’’’ ’ .
Kaip matote; j padavėme 

gana apyilges citatas iš to 
žmogaus editorialų, rašytų 
Susivienijimo klausimais 
1918 metais. Visur ir vi
suomet Grigaiti^, kuomet

kaip tą ku- 
tįktai grabas. 
žĮmbnės, kurio 

tautininku 4.

ta Naujienų redaktorius at- jįs jar tul.gj0 gjek tiek do-

BE GINKLO NE KOVA
Natūralizacijos Distrikto Direk
toriui su dviem fotografijom, 
ant kurių jis tinkamai pasira
šė ir $5 (money orderiu) pri- 

Į siuntė del reikalaujamo atvaJ 
žiavimo certifikato, nepaisant 
kada buvo įleistas į Suv. Vals
tijas.

Dvi fotografijos ir aplikanto 
“pirmos popieros” turi būti 
pasiųsta su forma 2214a (pir
ma aplikacija del natūralizaci
jos). Reikės pasiųsti $5, jeigu 
aplikanto “pirmos popieros” bu
vo padarytos prieš liepos 1 d., 
1929 m., nepaisant kada atvyko 
į Suv. Valstijas.
Išbuvimas Užsieny

Naujos reguliacijos 
kad natūralizacijos egzaminuo- 
tojai neturi sulaikyti pilietys- 
tės prašymus, kuomet prašyto
jai išbuvo iš Suv. Valstijų še
šias mėnesius arba mažiaus, per 
laiką prieš pat padavimą pra
šymo, kuomet nuolatinis apsi
gyvenimas reikalautas. Jeigu 
išbuvo ilginus šešių mėnesių, 
bet mažiaus vienų metų šalyje, 
kur prašytojas gimė, tai jau ki

ltas klausimas, nes turės daro- 
dyti, kad jo rezidencija Ameri- 

Ikoj nepertraukta. Po nauju 
įstatymu išbuvimas iš Suv. Val
stijų bile kitoje šalyje per me
tus automatiškai pertrauks rei- 

ikalaujamą rezidencijos (apsi- 
j gyvenimo) laiką Amerikoj.
Pilietystės Certifikatai

Po liepos 1 d., 1929 m 
asmuo Suv
21 metų amžiaus, kuris sako, 
kad įgijo Suv. Valstijų pilietys- 
tę tėvo arba vyro naturalizaci- 

pilietystės certifika- ja, ir kuris nori gauti certifi- 
katą, parodant tokią pilietystę, 
turės tinkamai išpildyti ir tin
kamai pasirašyti formą 2400 ir 
pasiųsti District Director’iui of 
Naturalization, kurio priežiūroj' 
randasi teritorija, kurioje apli-» 
kantas gyvena.

Su šita forma 2400 aplikan
tas turi pasiųsti dvi fotografi
jas, ant kurių jis tinkamai pa
sirašo, ii- $15 money orderiu 
($5.00 už atvažiavimo certifi- 
katą i]’ $10 už pilietystės certi- 
fikata. Tie certifikatai išduo
dami tik kuomet visi faktai ir 

i visos paduotos informacijos pil- 
P 1 mU ! nai būna ištyrinėtos ir atrastos 

teisingomis. Tas tyrinėjimas 
gali apimti egzaminavimą liudi
ninkų, draugų

Norint kovot su kuo nors ir del ko nors, reikia spėkų 
ir įrankių.

Tikriausias darbininkų ginklas jų kovoj prieš'skriau
dikus yra revoliucinis laikraštis.

Tokį kovos laikraštį, kaip “Laisvė,” tegali palaikyt 
vien tik patys darbininkai.

Bet šią vasarą mūsų draugai, rodos, lyg tyčia būtų 
užsitraukę kepures ant akių, kad nematyt sunkaus “Lais
vės” medžiaginio padėjimo; ir “Laisvė” yra priversta iš 
visų plyšių krapštyt paskutinių finansų likučius iš pereitų 

• metų.
Tragiška Gastonijos darbininkų kova, įtempimas pa

jėgų del palįuosavimo drg. Bimbos ir kitų areštuotų, at
mušimas atakų, kurias su visu pasiutimu varo mūsų prie
šai, fašistai ir social-fašistai; vajus už organizavimą ne
organizuotų ir desėtkai kitų klasinės kovos nuotikių rei
kalauja drūto ir veiklaus spaudos ginklo. Beveik vienin
teliu tokiu ginklu didesnėje pusėje lietuviškos Amerikos 
yra dienraštis “Laisvė.”

Bet kaip “Laisvė” galės mobilizuoti tas kovas, remti 
jąsias ir vadovauti jomis,—kuomet jūs, draugai ir prita
rėjai, pamojate ranka ant to vyriausio masinio savo 
spaudos ginklo? Iš kur ji toliau ims tas lėšas, tą Me
džiaginę energiją, jeigu jūs visas savo pramogų įplaukas, 
visas parengimų aukas pašvenčiate kam kitam? Kuomet 
šitaip vedate “Laisvę” prie finansinio apalpimo—ar jūs 
manote, kad koki&is stebuklais jinai vis gi galės pasilai
kyti, ar vien tik oro prisitraukus, varyti klasių kovos, 
apšvietos ir organizacijos darbą miniose?

Draugai ir prieteliai, atsižvelgkite į dabartinę sunkią 
“Laisvės” būklę—tuojaus padėkite josios finansinį rėmi
mą į jūsų darbų dienotvarkę!

sakė: ‘Mes tuo mažai tesirū
piname; turime pakankamai 
kitokio darbo. O susivieniji
mas, kaipo organizacija, susi
dedanti beveik iš vienų tiktai 
darbininkų, anksčiaus ar vė
liaus visviena bus socialistų 
rankose.’ ”
Kaip žinome, tais laikais 

komunistu dar nebuvo ir
Tik to- Grigaitis kalbėjo visų so

cialistų vardu. Na, ir kokis 
skirtumas, tarpe to, ką jis 
pasakė 1918 metais, ir ką 
komunistai sako šiandien ? 
Skirtumas tik tame, kad ko
munistai sako, jog Susivie
nijimas anksčiau ar vėliau 
bus komunistų rankęse to
dėl, kad jis susideda milži
niškoj didžiumoj iš darbi
ninkų. Eisime dar toliau. 
“Naujienų” num. 132, 1918, 
Grigaitis ir vėl drožia, ilgą 
straipsnį apie SLA. 
jis pareiškia tų laikų sąjun- 
giečių nusistatymą, 
yra:

“SLA. ne tiktai privalo bū
ti apdraudos ir kultūros orga-įįp

° >’■ 1:1111 tik_r°s ™- prieš tuos ............. ,
sies apdraudos ir kultūros or- Į<urjllos jįs paįs kadaise yra

neturi

ir vėl

kuris

ros ir sąžinės, rįgino , pro
gresyvius narius kovoti 
prieš tautininkus, prieš esa
mąją Pildomąją Tarybą; vi
sur reikalavo, kad Susivie
nijimas būtų darbininkų su
sišelpimo ir kultūros orga
nizacija. Taip buvo tuomet, 
kuomet Grigaitis' dar nebu
vo visiškai suniekšėjęs ir 
parsidavęs buržuazijai. 
Šiandien tas pats Grigaitis, 
tačiaus, kiekvieną, kuris 
pasako žodį kitą prieš esa
mąją nešvarią SLA. virši-

taria, kad SLA. turi būt 
darbininkų kontroliuojama 
organizacija, išdergia, šauk
damas, kad SLA. turi būti 
“lietuvių organizacija.”

Kodėl taip?
kaip 
išsigimėliu.
vo
prašmugeliavo. 
kai jį paliko 
kur šlietis, t

bile
Valstijose, suvirs

“Jeigu progresyviai nariai 
nesidarbuos, tai SLA. vėl pa
liks atžagareiviškose rankose. 
O ką tatai reiškia, visi dabar 
mato. Susivienijimą, kuris 
susideda didelėje didžiumoje 
iš darbininkų, jo viršininkai 
pavertė politikos įrankiu. Jo 
organas mėgino net suagituot 
kuopas, kad jos dalyvautų, 
kartu su ‘kramolos malšinto
jais’ atžagareivių seime!”
Ir toliau:
“SLA. turi but darbininkų 

reikalams tarnaujanti apdrau
dos organizacija. Taigi ir jos 
viršininkais privalo but žmo
nės, kurie tuos reikalus su
pranta. O didžiuma dabarti
nių jo viršininkų ne tiktai ne
supranta darbininkų reikalų, 
bet net yra priešingi jiems.

“Taip ilgai but negali. Pro
taujantis SLA. nariai pasirū
pins, kad jų organizacija butų 
pastatyta į tikras vėžes.”

Kas tuomet tais viršinin
kais buvo? Ogi prezidentu 
tas pats Gegužis, sekreto
rium A. B. Strimaitis (ku
ris nė kiek negeresnis ir ne
blogesnis už Jurgeliutę), iž
dininku Paukštis, ir Rač
kauskas “Tėvynės” redakto
rium.

Bet tai ne viskas. Vėliau, 
kuomet “Tėvynėje” pasiro
dė agitacija už esamuosius 
viršininkus, tai Grigaitis vi
som pajėgom kritikavo “Tė
vynę” ir visą tų laikų Pild. 
Tarybą sekamai:

“Mes pasakysime tiems po
nams iš ‘Tėvynės’: šitokia it 
panaši Jūsų politika, tai ir yra 
svarbiausioji priežastis, kad 
daugelis SLA. narių nepasi
tenkina dabartiniais savo or
ganizacijos bosais ir jos orga
no vedėju. Jeigu jūs ištiesų 
nuoširdžiai,rūpintumėtės orga
nizacijos labu, kaip Jūs giria
tės, tai niekas nepasakytų a- 
pie Jus blogo žodžio. Bet jūs 
politikaujate ir elgiatės taip, 
kad išrodo, joge i SLA. rupi

nizacija,

gamzacija. Jo apdrauda ir 
jo kultūros darbas turi būti 
pritaikytas prie darbininkų 
reikalų; tiktai tuomet 1___

Grigaitis, 
akėme, yra politiniu 

Kiek pas jį bu- 
marksizmo, jį pardavė, 

Darbi nin- 
Jiš neturi 

todėl nuėjo pas 
tuos, kuriuos seniau puolė, 

padarė bendrą frontą 
; netgi o balsius,

iškėlęs.
Kiekvienas ' SLA. 

žinoti.
narys
Tuo-

kodel
SLA. privalo tatai 

turėt prasmės, kaipo organi-1 met tik bus aišku, 
zacija skiriama minioms. Mū-1 šiandien Grigaitis skerečio- 
sų žmonių minios susideda iš 
darbininkų, todėl jų reikalai 
(medžiaginiai ir dvasiniai) 
privalo būti pastatyti Susivie
nijime pirmon vieton.

“Neskaitlingam sluogsniui 
biznierių ir profesionalų, ku
rie priklauso Susivienijimui ir 
kurie iki šiol vadovavo jame, 
jisai juk, kaipo apdraudos or
ganizacija, neturi beveik jo
kios vertės. Ką reiškia jiems 
tie keletas šimtų dolerių po
mirtinės, kuriuos išmoka Su
sivienijimas numirusiojo na- 
riio šeimynai, arba tie keletas 
dolerių pašalpos, kuriuos jisai 
.duoda apsidraudusiam ligo
niui? Norėdami aprūpint sa
ve arba savo šeimynas, pasitu
rintieji žmonės apsidraudžia j 
ant daug didesnių sumų ir tuo 
tikslu jie susiranda didelių 
kapitalistų apdraudos kompa
nijų. ■ >

“Aprdauda,' kurią teikia S. 
L.A., turi tikros svarbos tik
tai darbininkams. O mūsų 
biznieriai ir profesionalai, ku
rie rašydavosi į tą organizaci
ją, turėdavo paprastai visai 
kitokių tikslų: pasigarsinti 
tarpe ‘tautiečiu,’ pasivažinėt 
po seimus ir 'pasimatyt su 
‘frontais,’ arba ir tiesiog va
ryt savo politiką.”
Bet vos praėjus keliems 

metams (1924) tas pats 
“profesionalas” Grigaitis 
šmakšt ir įstoja į tą patį 
Susivienijimą. Kuriuo iš 
suminėtų tikslu jis įsiskver
bė? Veikiausiai del visų 
trijų. Ir ten pat toliau:

“Nėra reikalo aiškint, jogei 
ir kultūros darbas tų elementų 
žvilgsniu yra visai kitokios 
rūšies, negu tas, kurio.geidžia 
darbininkai.

jasi prieš komunistus ir ko
dėl jis spjaudo ant to, ką 
pasakė seniau.

SKAITYKITE IR'
PLATINKITE “LAISVĘ”

r

Naujas Natūralizacijos įsta-ijoms ir 
tymas, 70-to Kongreso priimtas į tams bus pagamintos ir vartoja- 
ir užgirtas kovo 2 d., eina ga- in(JS p0 liepos 1 d. 
lion šių metų liepos 1 d. Darbo 
Departmentas jau užgyrč nauj- 
jas reguliacijas. Tarpe įvairių 
permainų matome naujas apli
kacijos formas (blankas) pir
moms ir antroms popieroms;'j 
pakeltą natūralizacijos mokes-i 
tį; naujas reguliacijas kas link 
legališko įvažiavimo į Suv. Val
stijas nuolatiniam apsigyveni
mui; atskirus pilietystės certi- 
fikatus tiems 
tystę tėvo arba vyro natūrali-j 
zacija, ir fotografijas.

Naujas įstatymas taipgi 
turalizuos ateivius, kurie

Senos formos 2213 ir 2211 
ir dabartiniai atvažiavimo cer
tifikatai nebus, vartojami po 
birželio 30 d. 1929 m. Naujos 
formos No. 2213c “pirmoms 
popierius” ir A’o. 2214c “natū
ralizacijos peticijoms” ir No. 
161 ir No. 160 del atvažiavimo 
ccrtifikatų bus vartojami po ta 
diena.

kurie įgijo pilie-1 Atvažiavimo Certifikatai
Po liepos 1 d., 1929 m., apli- 

I kantas negales prašyti j“----
popierų ir negalės prašyti na
tūralizacijos, nepaisant kada 

> jrigu 
bet kurių negalės darodyti, kad buvo įlei-l 

Pirm stas į Suv. Valstijas i_
išsiimti i niam
išgauti' darodyti certifikatu nuo Darbo ■ 
ir už,-Į Dcpartmento parodant dieną,' 
Biurui

na-

žiavo į Suv. Valstijas prieš bir-|a^yko į Suv. Valstijas,
želio 3 d., 1921 m„ 
įleidimo nėra rekordo, 
negu tokie ateiviai gali 
pirmas popieras, turės 
rekordą užregistravimo 
mokėti $20 Imigracijos 
Tik Imigracijos Biuras tu^i tei
sę padaryti rekordą ateivių už
registravimo.
Naujos Aplikacijų Formos

Pertaisytos formos pirmoms 
aplikacijoms, pirmoms popic- 
roms, natūralizacijos petici

/TlTgu reikalinga, 
nuolat)- tuiės prisiekti 

apsigyvenimui. Tą turi ValstijoHis.

parodant 
vietą ir kaip aplikantas įvažia
vo.

■)

V'lU'..

ir giminių,—jei- 
šitie aplikantai 

ištikimumą Suv.

Roanoke, Va.— Prieš Al 
Smithą (buvusį demokratų

Fotografijos Į kandidatą j prezidentus) nu-
Po liepos 1 d., 1929 m., kiek- isistatę Virginijos demokra- 

vienas 
jas'turės tinkamai 
pasirašyti pirmos 
formą No.

11., KJCh-r p o J* **

natūralizacijas prašyto- tai išrinko savo vadu Dr.
išpildyti ir William Moseley .Brown, 
aplikacijos Lee Universiteto profeso-

Tarptautipis-. Darbininkų Apsigynimas darbuojasi visais, galimais būdaįs, kad surinkus šiek tiek pagelbos Gastp- 
1 nijos persekiojamiems ųJarbipinkamsą Susipratę dar^jninkaJi renka aukas gynimui įkalintųjų ir šaukia kiekvieną 

darbo žmogų juos gelbėti, primindami Sacco ir Vanzetti.
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atrodo tikras

Antras Raportas jūsų

PETRUŠKEVIČIŲra

itą, panaikins minėtas ligas.
Jeigu kenti nervu suirim:

Te!.,

NOTARY

TABOKIAUS RAPORTAI PUBLIC

tjUTelefonas:

Stagg

5043dieną senis dievulis iš karto

Perskaitęs šitą “mokslišką

I

t’

ant
Ki-

ar, 
ra-

rie- 
vy- 
lie- 
tik 
po-

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių.

pradėjo mislyti. Mislino, mis-

Labanakt visiems.
Tabokius

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesj laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kosturnieriai ateina ir saujoms po

myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka .todpj kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

Jono—John’s Hand Made
pagelbą.

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Vienas įdomus Brooklyno 
pusantro pagalio il-

ma, tas bus išdeportuotas iš 
pikniko ir prie jo sėdynės bus 
pridėta antspauda, kaip Vi- 
taičiui nuo Vileišienės.”

9999

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, žaukitėfi 
pas i

jeigu Tabokius

savo vuodegos, tai kas
juos ponais, ir vadintų?

Kita vėl, šių dienų stailai 
atitinkanti, patarlė sako: “Jei-

meilės, sakydamas, 
kad aš jau sulaukiau virš 50 

imetų ir dar pats nepatyriau 
moteriškos meilės.

Bet nuo tos artistės meilės

Brooklyn LABOR LYCEUM
^ARBI^NKV įstaiga. 

oalės dėl. Balių, Koncertų.

j nebūtų nei j
I Tokiu būdu, 1

Vakar, prieteliai ir neprie-1 kiaušinėliai 
jūsų Tabokius jautėsi i kraustyti iš

$

Ketvirtad., Birželio 20, 1929 Puslapis Trečias

turėjo bei nešiojosi gumbe ^ne
pavydėtinai didelį sandėlį ir 
jis vėl pradėjo mislyti, žaživo- 
ti ir matematiškai ant pirštų 
skaitliuoti ir padarė ve kokį 
“figerį”:

Mūsų dievulis bene tik turėjo 
didžiausį “triubelį” savo gy
venime, tai “išfigeriuoti,” ko
kio dydžio turi būti Jievos 
krepšelis, kad sutalpinus mili- 
ardų miliardus žmonių gema
lų (kiaušinėlių) nuo pradžios 
iki pabaigai svieto.

Visų pirmu, juk taip be pa
sninko dievulis negalėjo tuos 

rą’šnirpštį tabokos, kepurę j kiaušinėlius sušiūpėliuoti, kur 
ant gąlvos ir išėjo jieškoti,,reikia. Popiežiai (kiek jų busi 
kad atrasti; dunksnoti, kad , nuo pradžios iki pabaigos svie-. 

i būtų atidaryta; prašyti, kad į£o) Vyskupai, pralotai, papras- 
i gauti. t' 1 ' 1 ’’ ’r \ ’ 1

Ilgai jam jieškoti neprisiė- dievo patepti) ir kiti nuo die- 
Ijo, nes žinojo, kad jo prie-|V0 leisti ponai ir valdonai ar
telis dirba ant

jtuoj surado. i .Kiausinenai turėjo out lyeiaa ką;susjlenkęs ir net apkurtęs iš
i uns u apo auaiy os. i a, ^paženklinti, kad jieva būtų su 'užsimąstymo draugas Balčiu- 
mane’ sau Tabokius, dievo zo- jais atsargesnė, r--- ”” ~~
įdžiai pildosi, kaip iš pypkės!.prastais griešninkais. O kada jL1 ]entų 

SU|Jis linksmas-linksmutukas, įe-(jau viskas buvo atsakančiai su-'nu kartu 
kad;j° 1 vidų; paprašytas atsisėdo, h varkyta, dievulis pasięme šiū-j 
pried1' JI pradėjo imti dar didesnis jpėlę ir valiai šiūpėliuot kiau-|]gS 

kurie • neramumas. ' ‘
moterims ' Todėl jis, nieko nelaukda- 

'daug nemalonumų pridaro. ’ Imįs>, užsišnirpštč gera d 
' Savo atsirekomendacija re-!tab,ol<os ’r Padėjo prasyti, zas- 

... ‘ J kad gauti... Bet.,., bet. . . •
, lietuvių patarlės, būtent i |eia„Mys daslprotėkite, |mą: 

“Jeigu šuo pats savo vuode-! ,v . , .
gos nepasikels, tai niekas ki-jnlc ",eko neatsimena.

Tai!
vyručiai ir moteruk ės,

tasai neramumas, nematomas, 
bet jaučiamas trūkumas, pas 

•kių nepranyko. Taip be
rydamas ir vis nerimastau- 

amas, jis nei nejuto, kaip 
perskaitė sekamus dievo žo
džius: “Jieškokite, o atrasi
te; dunksnokite, o bus jums 
atidaryta; prašykite, o gausi
te.”

Tabokini to tik ir reikėjo. 
Jis užvožė knygą, pasitaisė

kuris išsiima iš brusloto ki- 
, šeniaus mažiukę, delikatną, 
i tabakierką, patranko ją į sa-1 kaklaraištį, augstyn pasismau- 
vo nykščio nagą, atsidaro, pa-j k® nusmukusias savo kelines, 
sisemia su dviem pirščiukais i nusišluostė tabaku paskietusią 
žiupsnelį kvepiančios tabokos, į panosę, pasiėmė sau j nosį ge- 

l pridėjęs prie vienos savo šner- 
; ves patraukia biskuti, prie ki
ltos, paskui suduoda smilium 
pirštu sau per nosį, pasidaro 
rimtu žmogum ir pradeda sa- 

,vo prieteliams ir nepriete
liams raportą duoti, dykai sa
vo burnos neaušydamas ir sa
vo locno liežuvio neplėšyda-j 
mas.

Tai šitokių tabokių veislė 
aš esu ir atsirekomenduoju ! 
jums, kad žinotumėte, 
kuoms turite reikalą ir 

*• RIVERSIDE, N. J.—Iš ten į nelygintumėte manęs 
praneša, kad Bernardo Jatu-j pypkiaus ar atrajaus, 
žio įpėdinis, Vytautas Jatužis, j jums, ypatingai 
jr., rengiasi'atvežti visą River- 
saidę ir Burlingtoną su savo!
orlaiviu, kurį išmainė ant mo- miu tuom, kad prisilaikau se- 
torsiklio ir dar 
gorčių gazolino 

❖ * 
BALTIMORE, 

pranešama, kad 
i^isisamdė naujausios 
karinį laivą (tą patį, kurį J. i 
Šliupas žadėjo nupirkti Lietu- tuviškus Amerikos ir 
vai ir rinko aukas iš Amerikos ponus.
lietuvių), kuris iki Philadel- pradėję vadintis save 
phijos atplauks vandeniu, o į jei būtų nekėlę, kaip tas šuo 
pikniką ateis tiesiai per lau
kus.

Tuom pačiu pranešimu bal- 
timoriečiai persergsti Niudžer- 
sės farmerius, kad jie laikytų igu vienas šuo drotą traukia, 
savo karves tą dieną tvartuo-jtai kitas 
se, nes jie galį jas suvažinėti,! čia augštyn”. 
jei jos nesitrauks iš kelio. 

♦ « o
CHESTER, PA. — Gauta! 

pranešimas, kad drg. -Šlajus1 
jieško didžiausio buso pašau-, 
lyj atvežimui Chesterio publi-, 

į ALDLD VI Apskričio

Pranešimas priduria : Jeigu į

EASTON, PA.—Iš netyčių 
tapo nugirsta, kad visų Easto- 
no bolševikų, pusbolševikių ir 
kandidatų į bolševikus auto
mobiliai bus konfiskuoti 23 d. 
birželio ir pajungti į darbą 
suvežimui Eastono ir Betlejaus 
lietuvių į ALDLD VI Apskri
čio pikniką.

Sako, kad drg. Švėgžda su
movęs net po du “tajaru” ant 
savo “krasino” ratų ir prisa
kęs jam pasirinkti vieną iš 
dviejų—padaryti keturias ke
liones su publika ar nusisukti 
$ŽJki sprandą.

KROKODILIUS BUS 
“LAISVĖS” PIKNIKE;

jis vis tiek negavo, panelę pa- 
trotino, bej ieškant meilės pas 

1 artistę;, pas savo moterį taip 
Į pat loską patrotįno ir turės 
mirt “nematęs moteriškos mei
lės del savęs.” Ak, vargšas, 
vargšas! Velniukas.

‘GERAI PATAIKOT
Netyčia išgavau, kad ir Kro

kodilius bus “Laisvės” piknike. 
Jam rūpi matyti, kokį maistą 
atsiveš šeimynos iš namų. Jis 
sako: “Jei matysiu, kad ma
mytė atsiveš daugiau agurkų, 
negu kumpių, tai prisiekiu, 
kad nuo ‘Laisvės” pikniko ir 
aš būsiu vegetarijonas.”

Taip pat patyriau, jog Kro-1 
kodilius gana patenkintas'nau- 
ja mada, kad merginos nene
šioja pančekų. Aišku, jis, kai- 

i po karšias. >mergininkas, nori 
į būt “Laisvės” piknike, bet ar 

. nenusivils džentelmenas.
........ . . kunigėliai,^ karaliai (paties | Krokodilius sakosi labiausia 

"’norįs matyti, kaip žilais pasi- 
, /’“ pūtusiais plaukais, susiraukęs,

na < ų, n jis ba) aiškiaus pasakius,—JUiRaip devynios pėtnyčios, i lan-
Padunksnojo 1 kiaušinėliai turėjo būt kreidaką’.susilenkęs 
tidarytos. iNa, i paženklinti, kad jieva būtų su 1 užsimastvmo

Jais atsargesnė, negu su Pa-:nas rausis šachmatais ant tri- 
Iprastais griešninkais. O kada jL1 ]entu, su trim ypatom vie- 

. ......................Jam bus žingeidu 
| matyt, kaip Coney Islande sau- 
„j apspirginti, raudoni, kaip 
liepsna, išdidūs, pasipūtę, kaip 
tetervinai, barbėdami Brookly
no kriaučiai barškins čekerius 
su Great Necko farmeriais. 
Natūralu, kaip kiekvienas gy-j 
vūnas, taip ir Krokodilius jau- j 
čiasi esąs labai gražus, ir ne- i 
abejojame, kad jis grūsis į pir- | 
mas eiles minios, rūpindama- i 
sis, kad krutamu jų paveikslų 
būti kuo aiškiausia nutrauktu. 
Krokodilius žada pasiimti apie 
šimtą svarų popieros ir apie 
galioną ralšalo ir surašyti var
dus visų piknike dalyvaujan
čių.

, - . I Girdėjau, kad Krokodilius
Tai kokio pločio, gylio blaivininkas ir j “Laisvės” pik- I \ rn n Ii aitac n n Ir I , , , 9 t I

mką jis eina todėl, kad jis bus 
pilniausia blaivas. ( 

Ilgakaklis.

šinelius.
Kad jūs 'maždaug suprastu- 

kokis turėjo būt “sai- 
Jievos kiaušinyno, Tabo- 

• ikius duoda ve kokį aprokavi- 
;"-ą: Jeigu, padėkim, tie žmo- 

jkas atsitiko, nes jūsų Tabokius[nįų gemalai-kiaušinėliai buvo 
— ----- tokio didumo (didesni būti ir

pasijuto, kad jau ran- negalėjo), kaip, daleiskim, ke- 
V1*’-jtvirta dalis aguonos grūdo, tai, 

guzais j pagal Tabokiaus aprokavimą, 
pamėlyna-1 turint mintyje, kiek jau žmo- 

:• Lietuvos' XVs’ kaip slyva,ir iš jos iš-l'nįų gimė, mirė ir gyvena ir 
gims ir mirs iki pa-

gavęs keletą!nu 
priedo, 

o
MD.—Iš ten tas jam jos ir nepakels.” Tai! '<‘s 1 .

, u- • v • ručini iv mntpynkpą 1^1 llgonblltyj SU tl'imiS,baltimorieciai tikra, vyiuciai n moteiuxes,1 j • • G-j. .L- įtos kiaušinio didumomados tiesa. | ,
Aure, paimkime, kad ir lie-:anr gaivos,

nors vuodegą 
Egzektli”, 

iručiai, taip atsitiko ir su 
jtuviškais ponais. Kaip 
ivaršavski šuneliai pradėjo 
nų pantapliams lopymui dro- 

:tą traukti, tai lietuviškieji nors 
.vuodegas pradėjo riesti. Na, 
ar ne teisinga Tabokiaus fi
losofija? j

Dabar, be abejonės, jau ži-1 
negaus tinkamo buso, tai drg., note, su kuom turite reikalą, I 
Šlajus įgaliotas parsitraukti iš,ir jūsų iš vienos pusės priete- 
Vokietijos kad ir grafą “Zep- lis. iš kitos—neprietelis 
peliną”, o tikslas turįs būt at- bokius eina prie dalyko, 
siektas. j teisingiaus pasakius, prie

porto.
Pirmas Raportas

rengiasi pėsti eiti j Pirmas jūsų Tabokiaus 
o už tuos pinigus, I portas gal kai kam) ir nepa- teliai, 

būtų išleidę kelionei,'tiks, i ” ’ . . i, , .
papirkti nekuriuos i privatiškų-privatiškiausius sa-i laiko.

Bet kuo-1

Jeigu jie patys nebūtų v!sa .!;a^.0J<a’. an^ a^llĮikiek dar
ponais, I užd5ta juodi akiniai, ir vietoj baigai svieto, tokiu būdu, kiau- 

'kutenančio neramumo jaučia- 
g/si taip, kad, rodosi, jo visa- 

,me kūne probišinai daro 
kratą, mūnšaino bejieškodami.

Todėl Tabokius visiems sa-'us> 
vo prieteliams ir neprieteliams j 
padaro pastabą: Jieškoti ir u i. •- 
dunksnoti galite be baimės; 
bet su prašymu,' vyručiai, bū
kite labai, labai atsargūs, j— 

jūsų Tabokius už jokius pini
gus neapsiima už jus atkentė
ti.

Tai toks jūsų Tabokiaus 
pirmos pažinties raportas. 

, tu sykiu, 
'eis gyvas iš ligonbučip, rapor
tuos apie žmogaus atsiradimą 
ir Jievos sandėlį.

Iki pasimatymo,
Tabokius.

šinėlių mažu mažiausia prisi
ėjo supilti Jievai apie 25 pū
rai ! ’
ir ilgio buvo tas Jievos bakse-

, patys galite numanyti.
Kaip ten kpvo, kaip nebuvo, 

okiui išrodo, jog
čia mūsų dievulis susidūrė su WT . , .vi M .i-
nauju “triubeliu” ir ve kodėl: Nematęs MoteriSKOS MeilCS 

paėmė dar vieną 
tabokos, mislino 
padarė išvedimą, tautietis,

John Naujokas
214

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

kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
! Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 
i čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 

I Brooklynę ir kituose miestuose, kur 
i yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
bininkai. pripažino, kad JOHN’S ge- 

! riausi cigarai Amerikoje po 10 cen- 
!tų.

Baigęs Philadelphijos muzikos ken- Į Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- |užlaikytojas general krautuves ir lai
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės | park St., Hartford, Conn., nuo senai 
mane, o gausite tikrai profesionalę užlaiko ___ ___ 2 __

Kreipkitės šiuo adresui Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my- 
i Ii rūkyti ir sako be jų biznyje ne-

♦ * o
PHILADELPHIA, PA.—Iš 

ten pranešama, kad philadel- 
phiečiai 
pikniką, 
kuriuos 
bandys’ , _ 
N&džersės farmerius, kad jie’vo paties* reikalus, 
parsiduotų jiems virvės trati-‘met jūsų Tabokius nesikiša ar 
jame, ar, teisingiaus pasakius, į visai mažai kišasi į kitų žmo- 
parduotų jiems savo unarą: |nių privatišką biznį, tai jis pa- 

Bet tuom pačiu sykiu iš kur darė išvedimą, kad apie savo 
tai kas tai suriko: “No mon- privatiška biznį jis turi pil
ki biznis! 'Kas bus sugautas inų-pilniausią teisę kalbėti ir 
bešmugeliųojant virvės trauki-1niekas negali jam užginti. Olužvardintą “žmogaus Gemali- 

v kaip jūs į tai žiūrėsite, tai ne 
Tabokiaus biznis.

Taigi ve. Vakar vakare jū
sų Tabokius jautėsi labai ge
rai, bet vis pas jį jautėsi koks 
tai nepasiganėdinimas, lyg ko 
tai jam stokavo, ir jį pradėjo 
terioti koks tai kutenantis ne
ramumas. Nors, tiesą pasa
kius, jis buvo pavalgęs, atsigė
ręs, apsirėdęs ir kišeniuj tu
rėjo net čielą kvoterį pinigų, 
tabakierką pilną tabokos, bet 
jis vis nerimastavo, kaip liavo, kad 6,000 metų atgal 
Liutkus, ant vietos’ negalėjo šeštą savo tvėrybinio triūso 
nurimti.

Tačiaus jūs nesate “beibės”‘sutvėrė gemalus 200,000,000,- 
ir galite dasiprotėti, kokis.000 žmonių ir labai sugabiai, 
kartais keistumas apima vien-'stačiai stebuklingai, sukrovė 
gungį eks-jaunikaitį, kokiu Į jis juos visus į vieną mūsų ger- 
jūsų Tabokius ir .yra. biamos motinėlės Jievos ovarą

Kad tą neramumą nuramin- (kiaušinyną).” )
ti, Tabokius pasiėmė vieros

Pirmiausia, prisilaikydamas 
<M. M. ‘ Rice-,Račiūtės-Herman- 

Purvienės “Etiketos”, matau 
reikalo jums atsirekomenduo- 
ti, kad aš esu viso labo tik Ta
bokius.

Tačiaus jūs nemanykite, 
kad aš esu toks nevalaika 
pypkius, kuris žinda liulką, 

trūkina dūmais savo burną, 
kad neatsirastų kirmėlių, pri
duria jums kambarius ir pri- 
spj^udo.už piano ir net į Vik-

ne.s j Tabokius
šnirpštimą 
mislino ir 
kad netrukus po to sunkaus gurno, ypač vasaros metu ypa- 
darbo, anksčiaus ar vėliaus, tingai apsirengęs, baltu marš- 
dievulis susidūrė su nauju ne- komu siūtu, retkarčiais žiponas 
smagumu. , - juodas, kelinės baltos, iki ke-

Juk, kaip šventas raštas sa- lių paraitytos, tartum po ba- 
kp, Jieva pagimdė kelioliką (las braidęs ir varles gaudęs, 
sūnųp ir kelioliką dukterų ir čeverykąi marškoniai, balti, 
mirė. Na, jeigu ji mirė, tai į pirštinaitės .megstinės, •• baltos, 
turėjo su ja numirti ir tie kiau- lazdelė su užriestu galu, tam- 
šinėliai ar, teisingiau pasakius, šiai lakieriuota, 
—būsiantys svietas, ir šiandien buržuažiškas sportas ir, rodos, 

Tabokiaus. visos senmergės, našlės turėtų 
logiškai kalbant, i ant tokio vyro, kaip musės ant 
turėjo būt Per- 
Jievos magazino

nes jisai raportuos apie į labai gerai ir turėjo gražaus: į jos dukterų vėrauzes, kuriom, 
Tačiaus apie prašymą, [ pagal Tabokiaus apskaitliavi- 

jisai geriaus būtų sutikęs atsi- mą, kiekvienai išpuolė apie po 
sėsti ant dinamito bačkos, ne-,'3 pūrus kiaušinėlių. Nors. Jie- 
gu prašyti. Jis,numetė vieros'vos dukterims išpuolė po daug 
artikulus į pasuolę, pasiėmė mažesnę kiekybę kiaušinėliu, 
savo ir jūs gerbiamo Daktaro bet trims pūrams įtalpos rei- 
Kaškiaučiaus knygą “Pasaulio kėio irgi Pusėtinos vietos. 
Stebuklai,’ ’atsivertė skyrių IV,! Tai šitokis šiuom sykiu jū- 

. su tabokiaus raportas. Dabar 
nis Išsivystymas,” užsižaživojo Us užsižaživoja tabokos ir ei- 
tabokos, sudavė portą kartų gulti, 
sau per tautišką (su ditkiu ant 
galo) nosį ir pirštu, pats sau 
raides rodydamas, pradėjo 
skaityti. Skaitė, slebizavojo. ir 
vėl skaitė ir vėl slebizavojo, ir 
nė nepasijuto, kaip užkrapino 
ant šitokio išvirožijimo žmo
gaus atsiradimo: 

“Vienas tos dėžučių .teori
jos skelbėjas gražiai, ‘moks
liškai,’ matematiškai išskait-

medaus, kibti; bet taip nėra.
Nors tas sportas ir norėtų 

turėt kelias pačias, taip kaip 
ir daugelis buržujų, nors ir 
deda didžiausias pastangas, 
bet kaip nevyksta, taip nevyk
sta.

Beje, jis buvo prisijaukinęs 
vieną panelę, bet neužbaigęs 
meiliškų dalykų griebėsi už ki
tos, artistės; pradėjo verkda
mas maldaut meilės, sakyda
mas: “Aš tave myliu su visa 
siela, parodyk ir tu savo mei
lę man.”

Artistė pasiteiravus atrado, 
kad tas ponaitis ženotas, su 
šeimyna ir susekė, kad dar ir 
kitą panelę viliojasi; ir tada 
artistė iškėlė ponaičiui moteriš
ką pirtį. Tada ponaitis verkė 

oaiės dėl. Balių, E.oncertų, 1 ožio ašaromis ii bažijos, kad 
rrietų, Vestuvių, Susirinximu (r fcfe, tai neteisybė ir vėl prašė nuo 
Puiku# sfeičius su naujaisiais artistės

Keturiom Uolių alleys, 
t KAINOS PRIEINAMOS

MS'—-959 Willoughby
Tau. 3842 Star*.

trolas, 'kaip kad mano kūmas .šventės artikulus, užsišniaukš- teoriją apie žmonių veislės at- 
Azi 1«i r,-tie, Di’A-f acs avi' r\lz i ii o 4-S fnlvnlzno nnvoi -z nrm ■! zs V n i .. I.. „Ji __  „ -*„ z. X x•'vilnietis Profesorius Pypkius 
daro,—visai ne.

Taip pat nesu ir tų .tabo
kių veislės, kurie tabaką at- 
rajuoja, kaip karvė vegeteri- 
onišką pažytką, ir spjaudo, 
kur papubla—-ant pienų, lubų, 
j skrybėles bei kal’iuošus ir už 
savo žando laiko po svarą ta
bako dieną ir naktį. Ne, ir 
dar kartą ne! Tokių tabokių 
ir aš pats baisiai neapkenčiu 

‘V su tokia moteria, nors jinai 
turėtų ir didesnį dvarą, negu 
nonia Grigaitienė, jokiame at

tikime nesiženyčiau.
Aš esu tos veislės Tabokius,

tė tabokos, persižegnojo,, kaip siradimą, jūsų Tabokius paėmė 
kunigas Miežvinis, šaudamas į!net dvi ekstra dožas tabokos, 
savo meilužę, ir pradėjo skai- sudavė pirštu sau per nosį ir 
tyti. pradėjo mislyti. Mislino, mis-

Jis skaitė dievo konstituci- lino ir vėl atgal mislino ir 
ją, karts nuo karto vis užsi- priėjo prie išvedimo, kad mū- 
šnerpšdamas tabokos, bet keis- sų gerbiama motinėlė Jievutė

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold MedaUŲfaarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organu^ laikykite sveikatoje su "New and Improved 
Gold Medal Haar- _ aND IMPROhc. 
ir .gamta atsilyg.ns. 
jų dydžių. Ieškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

Laisves Piknikas, 7 d. Liepos-July, 1929
Ulmer Park Music Hall, gale 25-th Ave., Brooklynę

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Rcumatizma, Panku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dejima, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronao ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su. 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiunUma.

Klauskite pas aptiekoriuų teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

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

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 piršta, o gausite ciga
rą. kuris visiems patinka, jog Teky
lamas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatiikiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
tas apmokame.

Adresas:

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

JONĄ
1G2 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston. Manu.

So. Boston 0304 W.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

$1,000 Tik Už 60 Centų 
i Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio 

j dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
sinp'kalną parodytum, tai jam malo- 

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

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- 

itą, panaikins minėtas ligas.
Į 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 visuos^ 

.miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillet Ro:Rl, Spencerport, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal
110 East 16fli Street, N. Y.

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais j trumpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 1 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn SU N.Y.
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Ketvirtad., Birželio

WILKES-BARRE, PA. apielinksPHILADELPHIA

Rūkyt Ar Ne Rūkyt? PUIKUS IR LINKSMAS

asta

LAUREL SPRINGS, N. J

Lietuvaitė Fotografistė
tu s

8701

nesi.

16 DARBININKU
NARIAI NACIONALĖS AUDĖJŲ UNIJOS

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAIYRA KALTINAMI 2M0GŽUDYSTEJE
JIEMS GRĘSIA ELEKTROS KEDi

Kitiems Grūmoja Ilgi Metai Kalėjimo

MENDELO
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų.

Tabakas 
degtinei,

įdrai 
davė

0.74
1.41

1 herewith enclose $. . . . 
for the Gastonia Defense

2.29
2.24
2.04
1.99
1.64

International Labor Defense 
80 E. 11th St., Room 402,

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

neužtenka. > Bus ir 
Rengėjai pakvietė

lį49
1’47
1.47
1.45 
i.h

ziau 
visai 
Štai

2.73%
2.52
2.25
l.?8
1.22
1.10
1.18
0.74

kainos.
sekančiu adresu

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

tabako 
bešalės 
ar gir- 
tabako 

klausimas

t ir jos būtiną bu 
Nemažai bus nau
U. Buvęs.

iriose 
jisai pagamintas 
ką nors smerkti 
ėmėsi nušviesti 

kad tabako

Kas Bus 23 d. Birželio?
Ar žinote, kas bus 23 d 

birželio? Jeigu dar nežinote 
tai klausykite. Ryte, 10 vai.

Mažeikos svetainėj, 185 Jer
sey Ave., prasidės A. L. D. L. 
D. II Apskričio konferencija. 
Tai, rodos, jau labai senai mū
sų mieste buvo apskričio kon
ferencija, bet apie ją daug ne
kalbėsime, tik tiek pasakysi
me, kad bus daug delegatų iš 
įvairių apielinkių.

Po pietų, užsibaigus konfe
rencijai, prasidės išvažiavimas, 
kurį surengė A. L. D. L. D. 
vietinė kuopa bendrai su ap
skričiu. Čia irgi nepaprasta 
naujiena, nes išvažiavime bus 
daug svečių, jame dalyvaus ir 
delegatai, kurie bus konferen- 

Todel turėsime progą 
draugais ir pasikal-

2.06 
k03
1.98
1.97

(Tąsa)
Stiprūs Havanos cigarai neturi daugiau niko
tino, kaip 2%. Jų stiprumas paeina nuo speci- 
alės tabako fermentacijos, kuri galima tiktai 
šiltame, drėgname klimate, kaip Hayanoj. Lai
ke tos fermentacijos išsidirba tabake tūli ga
ruojanti aliejai, kurie suteikia cigaram stiprumą 
ir ypatingą kvapsnį. Tasai pats Havanos ta
bakas, parvežtas Europon pirma, negu jisai Ha
vanoj išrūgsta, yra lengvesnis ir neturi tokios 
kvapsnies. Tai galima matyti iš Bremeilb ar 
Hamburge darytų cigarų, kuriuos gamina iš 
Kubos tabako.

Klimatas turi didelės įtakos ne tik tabako 
pramonėj, bet taip pat vyno, arbatos, sūrio ir 
kitų produktų. Pav., Rusijos arbata, taip va
dinama “karavano arbata”, yra tai Kinijos ar- 

■bata. Gabena ją gana ilgai iš Kinijos per Mon
golijos dykumas (tyrus), sukrovę verbliūdam 
ant nugarų. Laike tos ilgos kelionės kalbamo
ji arbata pereina specialį fermentacijos procesą 
ir įgauna ypatingą skonį bei kvapsnį, kurio ta 
pati arbata Kinijoj neturi. Ta pati arbata, par
vežta Rusijon gelžkeliu, neprilygsta savo geru
mu “karavano arbatai”. Amerika gana pramo
ninga šalis, bet ji nieku būdu negali padaryti, 
sakysim, Šveicarijos, Holandijos ar Limburgi- 
jos sūrio, negi ji gali padaryti Prancūzijos ar 
Ispanijos vyno. Klimatas čia kitokis.

Nikotiną pirmiausiai atrado Vauquelin’as, 
1809 fo., ir pavadino jį Jean Nicot’o vardu, pa
gerbimui jo už pargabenimą Prancūzijon taba
ko iš Portugalijos. Nikotinas, tai augmenų rū
šies garuojantis alkaloidas, be jokios spalvos 
skystimas, susidedąs iš anglio, vandendąrio ir 
azoto (degio neturi). Jisai yra labai nuodin
gas, lygus kuraro (cųrare) nuodam. Drėgna
me tabake jo yra daugiau, negu sausame, to- į 
del tie, kurie rūko Įsikišę cigarą ar cigaretą į 
cibuką, mažiau sugeria nikotino, negu tie, kurie! 
žinda ar žaživoja tabaką, arba kurie cigarą už- j 
sidega ryte, ir patraukę kelis dūmus, leidžia: 
jam užgęsti, o paskui visą dieną vaikščioja įsi
kandę tą nedegantį cigarą, kol visą jį sužinda. ‘ 
TokiK~Nrūkytojai” reikia priskaityti tabako žin-j 
dikam. Nors spjaudymas rūkant yra blogas! 
socialis paprotys, bet tie, kurie rūkydami spjau-! 
do ir neįsitraukia dūmo į plaučius, daug ma
žiau sugeria nikotino, negu tie, kurie ryja sei
les ir dūmą įsitraukia. Su seilėm jie išspjauna 
didžiumą nikotino. Paprotys įsitraukti dūmo į 
plaučius itin smerktinas fiziologiniu žvilgsniu, 
nes tuo nuodijami plaučiai. Cigaretų rūkytojai 
daugiausiai turi šį paprottį, nes rūkymas be įsi
traukimo jų nepatenkina, sako “tik burną pri- 
smardini, o ne parūkai”. Liuoso nikotino ta
bake yra nedaug, jisai daugiausiai randasi su
sijungęs su įvairiom druskom.

Ledakumas, galvos svaigimas ar skaudėji
mas ir kitos pasėkos nepratusiam rūkoriui par
eina ne vien tik nuo nikotino, kaip kad didžiu
ma mano, bet kitos cheminės substancijos taip 
pat turi savo veikmę. Kad taip yra, tai galima 
matyti iš to, kad vaikai, nepratę rūkyt, kada 
parūko susisukę į popierą alksnio, vyšnios ar 
kopūsto lapų, ką mūs didžiuma Lietuvoj esame 
patys išbandę, tain pat “pasigeria”: vemia, gal
vą skauda, galva svaigsta, etc. Tie augmenys, 
vienok, nikotino neturi.

Nikotiną seniau vartodavo gydymui įvairių 
ligų, vidurių užkietėjimui itin. Dabar, kada 
medicina žymiai pasivarė pirmyn mokslo keliu, 
tapo prieita prie išvados, kad nei nikotinas nei 
tąbakas jokios gydomos vertės neturi.

Nikotinas.
Connecticut valstijos Agrikultūrinių Eks

perimentų Stotis savo veikimo raporte už 1927 
* metus apart raportų apie įvairius maisto pro
duktus bei vaistus, duoda gana išsamų raportą 
Ir apie tabaką bei jo vyriausį elementą—nikoti
ną. .Kalbamasai raportas įdomus ne tik tuo, 

' kad ten surinkta apščiai faktų apie tabako che
minį sąstatą bei nikotino kiekį įv 
rūšyse, bet ir tuo, kad 
įstaigos, kuriai nerūpi 
ti. Kalbamoji įstaiga 
klausimą tiktai todėl, 
šiandie yra vienu svarbesnių socialių klausimų, 
kuriuo susidomėti tenka iš daugelio atžvilgių.

Kalbant apie nikotiną reikia pasakyti, kad 
ne kiekvienos rūšies tabake yra vienodas niko
tino kiekis; kiekvienas tabakas šiek tiek skiria
si ta kryptim. Tarp išbandytų dvidešimt sep
tynių rušiųztabako, auginamo Virginijoj ir šiau
rinėj Karolinoj tapo surasta, kad ten nikotino 
kiekis yra nuo 1.68 iki 6.17% Tiktai dvi tabako rūšys 
davė mažiau, kaip du nuošimčiu nikotino, o tik
tai penkios rūšys davė daugiau, kaip penkis 
nuošimčius. Vidutinis nuošimtis, t. y., imant 
visas rūšis bendrai, išeina 3.7%. Bandant ki
tas i-dvidešimt devynias rūšis tabako, auginamo 
įvairiose Jungtinių Amerikos Valstijų dalysę, 

> tapo surasta sekamas nikotino nuošimtis : nuo

Name ............
Address ........
City and State

N. M. U. piknikas buvo ga
na sėkmingas, žmonių susirin
ko daug ir visi linksminosi iki 
vėlumai. Buvo dalis progra
mos. Kalbėjo draugai A. Mi- 
nerich, M. ž., Pat Brennnan ir 
dai> vienas, jaunas '.lietuvis, 
kurio pavardės nenugirdau. 
Visi kalbėjo už Nacionalę Mai- 
nierių Unij 
davojimą. 
dos N. M.

cijoj 
susieiti su 
bėti.

Bet to 
programa, 
Sietyno Chorą padainuoti. Vie
tos Šviesos Draugijėlės nariai 
turi prisirengti į konkursą de
klamavime ir dainavime, nes I 
už tai bus duodama dovanos. 
Bus geras kalbėtojas. Bus ir 
kitokių p a m arg i n i m ų.

Taigi, visi vietos ir apielin
kių lietuviai būtinai dalyvauki
te tame išvažiavime.

Važiuojantiems iš New Yor- 
ko ir Brooklyno, pervažiavus 
fėru 42nd St., New York, anoji 
pusėj upės paimti Palisade ga-1 
tvekarį, kuris eina į Cliffside ir 
išlipti ant Park Ave., paskui i 
eiti į kalnus po dešinei ir ten 
bus piknikas. Delegatai turi 
tuo pačiu keliu važiuoti iki 
Jersey Ave., išlipti ir eiti po 
dešinei. V. P.

644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius: 253

ukulkime Žmogžudišką Suokalbį 
prieš Gastonijos Streikuojančius 
Audėjus

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

JOS. CAM PA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROJT

3.63
3.31 
3.00 
2.79
2.77 
2.42 
2.40

Brooklyn, N. Y<
Grove St. ;

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

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės ėu mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA
NI AVOJ U VISOKIOM SPALVOM 

PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
\

Room 32, Weitzencorn Bldg.,
PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE. PA.

Kas Bus Birželio 23?
Birželio 9 dieną buvo labai 

smagus piknikas, žmonių bu
vo labai daug iš visų apielin
kių. Sportas ir žaislai nebuvo 
atlikti visi. Tat birželio 23 
d. vėl bus piknikas A. L. D. 
L. D. 229 kuopos, ant Lenevi- 
čiaus ūkės. Lenevičians ūkė 
yra visiems gerai žinomh, gra
žus miškelis ir visiems arti at
vykti iš visų kolonijų. Sportas 
ir žaislai bus žaidžiami, kas 
buvo neatlikta birželio 9 d.

Šį parengimą rengia A. L. 
D. L. D. 229 kuopa, Lee Par
ko.’ Leeparkiečiai yra nusi
statę, kad išauginus savo kuo
pą gana skaitlingą nariais. Ir 
nėra abejonės, kad jie savo 
tikslą atsieks. Taipgi ir šį 
pikniką jie nori padaryti vieną 
iš šauniausių.

Visi ir visos būkite birželio 
23 dieną ant Lenevičiaus ūkės, 
čia laiką praleisim smagiai. 
Kaip sakiau, bus žaislų ir spor
tų visokių. Jiems vadovaus 
Wilkes-Barre Aido Choro mo
kytojas drg. Botyrius. O drg. 
Botyrius žino gana daug viso
kių sportų, iš kurių visiems 
bus, daug juoko. Jis ten bus.

$10-00 LOTAI $10.00.
_____\ Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo-

• . tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.0^
i menesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Varf 

rduo, gesas ir elektra suvesta. Nėra' 
pĮpĮf- JM. asesmentų. Gatavi namai del pasirinkril

J i 4—5 ir 6 kambarius ant išmokesČio e J] 
budavosime pagal jūsų reikalavimo 

r -^1 nupirktų lotų už $1950 iki $2950
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus priė mūsų 
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.

Teka Greenpoint 9682

K. M.S

(cigaretai) ...........
(tabakas) ...............

(cigaretai) .............
(cigarai) ...............

Daugiausiai nikotino 
Mažiausiai 
Bendrai imant

Iš viršui privestos statistikos matome, kad 
taip vadinamas “denikotinizubtas” tabakas, ben
drai kalbant, turi tiktai apie trečdalį nikotino 
mažiau, negu paprastas tabakas. Jei kas ma
no, kad tasai tabakas yra liuesas nuo nikotino, 
tai jisai klysta. Gal būtų ir galima išimti iš ta
bako visą nikotiną cheminiais būdais, bet kląusi- 
Yn^is, kiek toksai dbnikotinizuotas tabakas būtų 
panašus originaliam tabakui; gal jisai būtų pa
našus .kopūstų lapam, kurio niekas nenorėtų rū- 

suvis be nikotino gal būtų pa- 
iš kurios būtų išimtas alkoholis.

(Tąsa bus) ‘

Kova už paliuosavimą 
Fred Beal’o ir Vęros Bush 
ir keturiolikos kitų žymiau
sių ’ Gastonijos streikierių 
nuo mirties bausmės elek
tros kųdėje yra ne vien tik 
kova už gyvybę tų darbinin
kų klasės vadų, bet taip pat 
yra kova už teisę darbinin
kų visose pietinėse vaisti.jo
se organizuotis ir grumtis 
už geresnes s'ąlygas.

Skubėkite į talką Tarp
tautiniam Darbininkų Apsi
gynimui.

Apginkite Nacionalę Au
dėjų Uniją. .i

Fred Beal ir Vera Bush 
neturi būt numarinti.

74 streikieriai turi tuojaus 
būt paliuosuoti.

Ši nauja kapitalistinio 
“teisingumo” ataka North 
Carolinoje yra dalis Ameri
kos’ imperialistinės valdžios 
užpuolimo ant visos darbi
ninkų klasės. Tokie užpuo
limai eina ranka rankon su 
veiksmais kapitalistinės ra-

Gerbiamoji Philadelphijos ir Apielinkės Visuomene!
Bus įvairiausias piknikas! Svečių bus iš Baltimore, Md., 

Reading, Pa., Easton, Pa., Chesterio, Riverside, Burling- 
tono, Camdeno ir Gibbstown, N. J. < I i-

šokiams grieš puiki orkestrą lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Koncertinį programą apsiėmė išpildyti Lyros 
Choras po vadov. d. J. Jurčiukonio su gražiomis daino
mis. Bus virvės traukimas Philadelphijos su Camdenw^ 
Kaštono su Baltimore ir Penn’a su N. J. Ir šiaip visokių 
žaislų. Skanių užkandžių ir minkštų gėrimų.

Yra vieta ir maudytis. Pasiimkite ir Bathing Siūtus.
ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. ‘Ferry, po de
šinei imkite Clementon gatvekari ir važiuokite apie 45 minutes iki 
Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 miliutas; perėję tiltą, 
ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite.

BERLIN BUS nuo N.W. Cor. Filbert ir Broad Sts., Phila, Pa., ei
na kas puse valandos ir daveža visai arti vietos. Pervažiavus trekes, 
ant sekančio sustojimo reikia išlipti ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto.

AUTOMOBILIAIS: pervažiavus Delaware tiltą, imkite White Horse 
Pike. Važiuokite iki Union Avę., sukite po dešinei Laurel Ave. Ja 
važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę sukite po dešinei, ten piknikas.

cionalizacijos, su skubinimo 
darbu ir žemais uždarbiais; 
tie žygiai taipgi sudaro dalį 
kapitalistinės valdžios besi- 
rengimo į naują kruviną im
perialistinį pasaulio karą.
ANTRAS SACCO-VANZET-

TI SUMOKSLAS 
GASTONIJOJ

Pietįnių Valstijų Audėjų 
Kova Yra Reikalas Visos

Amerikos Darbininkų 
Klasės

Nariai Nacionalės Audėjų 
Unijos buvo durtuvais bado
mi, areštuojami, mušami, 
trankomi, šaudomi, iš namų 
mėtomi todėl, kad jie išdrįso 
kovot už sąlygų pagerinimą 
prieš fabrikantus, jų valdi
ninkus ir prieš štreiklaužiš- 
kus žygius Amerikos Darbo 
Federacijos.........................

Reikia tūkstančių dolerių, 
kad apgint tuos didvyriškus 
streikierius, narius Pirmojo

- Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Va-

RENGIA A. L. D. L. D. Vl-tas APSKRITIS f ,
Įvyks Nedėlioję

turi 
cigą- 
ma-

1.45 iki 5.53, arba abelnas 3.38%. Ištyrus 
turiolika rūšių Havanos tabako tapo sur 
abelnas nuošimtis nikotino 2.59%. Dvylikoj rū
šių pypkio tabako tapo surasta bendras nikotino 
nuošimtis 2.31%; keturiose rūšyse kramtomo- 
žindamo tabako tapo surasta 1.30% (b 
imant) ; penkios rūšys žinomų cigarų 
1.65% (bendrai imant).

čia paduosiu iš kalbamojo raporto lentelę, 
kurioj nurodoma kokios rūšies cigaretai 
kiek nikotino. Kadangi kiekviena rūšis 
retų turi savo mėgėjus, tai galės kiekvienas 
tyt, kiek nikotino turi jo mėgiami cigaretai 
ba galės pasirinkti tokią rūšį, kuri turi m? 
nikotino. Keletą mažai žinomų cigaretų 
neminėjau, nes tai” užimtų perdaug vietos, 
lentelė:

Vardas
Piedmont ............................................
Richmond Straight-cut No. 1........... .
Sweet Caporal ....................................
Fatima .............................................   .
Chesterfield .................................
Camel . .. .................................... .........
Old Gold ... ;..................... .........
Mecca ...................................... .
Lucky Strike ......................................
Nebo ............. .......................................
Omar ....................................................
Zubclda ........... t ............'...................
Hassan .................................................
Home Run ..........................................  .
Tareyton ..............................................
Rameses .................................. ...........
Mogul ..................................................
Egyptian Luxury ..............................
Egyptian ..............................................
Helmar...................................... x.........
Murad ..................................................
Philip Morris .....................................
Royal Nestor ........................................

.Pall Mall ..............................................
Egyptian Straights ...........................
Turkish Trophies ......................... .

Egyptian Deities ................. .. ............
Egyptian Arabs ..................................
Makaroff ..............................................
Condax ................................................
La Lucbana .......... •..............................
Imant kartu visus, išvada bus sekama

Daugiausiai nikotino 3j
Mažiausiai . 0.47
Bendrai imant 1.96

Plačiai vartojamos pypkio tabako rūšys tu 
ri nikotino sekamai:

Tuxedo ........................................
Gilbert’s Mixture ............... .
Hudson’s Bay Imperial Mixture
Weldon Slice (Kentucky)
Prince Albert........ .....................
Blue Boar ................................
čia suminėta Amerikos ir importuotasai ta

bakas bei cigaretai.
Kadangi - nikotinas yra didžiausias tabako | 

veiksnys ir kartu gana didelis -nuodas, tai šio 
fakto delei prieš tabaką vedama propaganda, kaip 
prieš nuodingą augmenį. Sekmingesniam atmu
šimui kalbamosios propagandos, tūli tabako pra
monininkai ‘sumanė įvesti tabaką į seklyčią per 
užpakalines duris—“denikotinizuoti” tabaką, t. y., 
išimti iš jo nikotiną, arba, kaip tūli juokdariai iš- 
sireiškia, išromyti jį. Palyginamai per trumpą 
laiką atsirado daugybe firmų, kurios skelbia būk 
tai darą cigaretus iš “denikotinizuoto” tabako. 
Aukščiau minėta Connecticut valstijos Agrikul
tūros Stotis ištyrė keletą labiau žinomų tokių 
“denikotinizuotų” cigaretų ir savo, raporte pa
skelbė pasėkas tokio tyrimo, čia suminėsiu bent 
keletą: . '

Sano (cigaretai) ..............s.............
Dormy (tabakas) .................
Cestrada (Virginijos cigaretai)
Dormy Blue Riband (turk,, cigaret.)
O-Nic-O
Sackett 
Sackett 
Sackett

e



SHENANDOAH, PA.

43 kp. Saginaw, Mich.

Pitts-8 kp. S.

96.50

5.00

5.00vienius numerius
už

8.00A. P. L A. REIKALAI 5.00

3.00

2.00

$1,669.98

1,963.67 3.00

$38

1,438.39

$18,706.55 žibu-

visoLiko

VIETOS ŽINIOS

Viso $6,009.54
Išlaidos

Velionio to banko preziden-56.

metu

-

t

ma 
bus 
visi 
me

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ /

Iždininko 
Išlaidu

86.50
1.50

15.00
2.50

.30 
10.00

$5.00
10.00

Sausio menes j 
Vasario 
Kovo

$18,783.38
$18,706.55

1,257.74
1,265.87
1,601.31 
2,017.11

MOTERIMS:
Pančdėliais ir 

utarninkais

1,880.79
2,453.02

5.00 
25.00 
3.90

3 
bausmės

13.15
8.50

RAPORTAS A. P. L. A. CENTRO 
IŽDININKO UŽ 1929 METU 

ĮPLAUKAS IR IŠLAIDAS

Įplaukos
2 kp. McKees Rocks,

$96.50
12.00
15.00

90.00
13.00

25 kp. Buffalo, N. Y.
7 kp. už pav. num.
30 kp. Benton, III.
2 kp. McKees Rocks,

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

“ŽIBURIO” 
SEIMO

39 kp. Collinsville,

Įplaukos
Sausio mėnesį 
Vasario 
Kovo

.50
18.40

111.40
229.54

A.P.L.A.
! Pa.

Warderiui ir jo pačiai keliones 
į Europą, ka.d tik Wardens 
užlaikytų slaptybėje tas žuli- 
kystes.

galvinyj stovėjo 
ir Terneris.
ryšiais

Viso
Įplaukų buvo
Kasoj buvo iš

1,299.87
1,496.39
1,256.82
1,467.81
1,618.88
1,439.33

ATSKAITA NUO 21 
IKI DABAR. ĮPLAUKOS 
IR IŠMOKĖJIMAI

. 25 kp. Buffalo, N. Y 
j Nuo parengimo McKees Rocks 

Pa.
' 21 seime delegatų aukos

100.00
10.50

2.00
10.00

$320.75
$383.35
320.75

J. 
Žiburio”
“Žiburio

D. De- 1 A.P.L.A. 43 kp. Saginaw, Mich. 
A.P.L.A. 14 kp. Braddock, Pa. 
A.P.L.A. 8 kp. S. S. Pitts

burgh, Pa.
A.P.L.A. 22 kp. Brooklyn, N. Y.

1 22 kp. už pavienius num.
2 kp. McKees Rocks, Pa., už 

j pavienius num.

Pa.
A.P.L.A. 22 kp. Brooklyn, N. Y. 5.00

Viso sutraukus sykiu pasi
daro $25.571.18

Išlaidų buvo per 1928 m. $18,783.38

1,451.48
1,726.38 
1,463.67 
2,125.09 
1,499.80

Arklių jodinėjimo specialis
tas Wilmond Edmonds nedavė 

i ramybės newyorkietei miiio-

$4,065.46
per 3 men. $6,009.54
1928 metų 6,787.80

Brooklyne, po num. 240 N. 
10th St., buvo centras didžiau
sio būtlegerystės trusto, kurio j nieriaus pačiai C. M.

Kasoj lieka su 1 <1. sausio Morganas Tapo Elektros
1929 m. 6,787.80 1 &

C. Iždininkas J. Yesadaviče. TrUStO UtuVcl

62.60
GATAVECKAS,
Administratorius.

Kadangi “Žiburio” iždininko rapor-
I tas sutinka su raportu administrato
riaus, tad iždininko raportas netilps 

$6'523.69 1 “Laisvėj.”
22 Seimo Rast. J. Miliauskas.

Nei Jokio Kosulio.

lUCKV

■

9

š i

• L!

Ketvirtad., Birželio 20, 1929 Puslapis Penktas

Mano Veikimas
Lankiausi visuose centro komiteto 

posėdžiuose, dirbau visados prisilai
kydamas A. P. L. A. įstatymų, pagal 
geriausį savo supratimą. Laiškų pa
rašiau visokiais A. P. L. A. reika
lais 673.

Velydamas geriausių pasekmių vi
sai A. P. L. A draugystei ir jos na
riams, su draugiškais linkėjimais, 

Jūsų tarnas,
J. yesAdaviče, 

A.P.L.A. Centro Iždininkas.

Labai Parankus Kišeninis
Bedarbė ir Mūsų Piknikas
Pastaruoju laiku šioj apie- 

linkėj viskas apsiniaukė, ap
mirė, iš priežasties bedarbės. 
Kai kurios kasyklos stovi už-tt 
darytos neapribotam laikui. 
Tik maža dalis dirba. Daugu
ma jau išvažiavo kitur darbo 
jieškoti, į viršutines dirbtuves. 
O likusieji vaikščioja rytais po j 

/kalnus, kaip kokie “ponai,” ir į 
^klausinėja pas vienas kitą:

Kada pradėsime dirbti? Kaip 
čia reikės pragyventi? Pinigų 
nėra, nei kitur negalima išva- a.rl.A. 
žiuoti.

Bet, nepaisant bedarbės, ne
paisant sunkių gyvenimo ap- k*, žabeia, Me? Kees Rocks, Pa. 1.00 
linkybių, A. L. D. I 
vintas Apskritys ir L. D. S. A. i 
šeštas Rajonas rengia pikniką! 
ant 23 dienos birželio, Minors-' 
villės sveikatos pušyne, kame 
susirinks visi šios apielinkės. ______  ...
susipratę darbininkai ir darbi-i10 kp. Chicago Heights, UI., 
nmkės ir visi bendrai pasida- 47 kp; Dctroit, Mieli., už pa-

_• j v;enĮus numerius
progra- 49 kp. New York, N. Y., 

m • -i pavienius num.
taipgi 3 draugai paveikslus 
todėl i Varpas Bakery Co., Brooklyn,

N. Y.
I A.I’.L.l). 44 kn. Zeigler. Ill.
1 Dr. M. D. Valevičius, Detroit, 
! Mich.
! A.P.L.A. 22 kp. Brooklyn, N. Y. 
i Už apgarsinimui 2 kp. Mc- 
I Kees Rocks, Pa.
1 Už apgarsin. 43 kp. Saginaw, 

Mich.
Apgars, centro advokato II.

Obernauer 
A.P.L.A.

III.
1 A.P.L.A.

Tiesos Tampymas
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS

Bell Phone, Poplar 714.1

ilsime mintimis.
y Kiek teko patirti, 

bus gana įvairi, 
svečią ir iš kitur, 
stengkimės dalyvauti šia- 
piknike. Iki pasimatymo.

Dedč Kalnietis.

Raportas A.P.L.A. Centro 
(£'Ūž 1928 m. Įplaukų ir

Įplaukė
Sausio mėnesį
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Balandžio men.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalių mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

Viso
Išlaidos 

Sausio mėnesį 
Vasario mėnesį 
Kovo mėn. 
Balandžio mėn. 
Gegužės mėn. 
Birželio mėn. 
Liepos mėn. 
Rugpjūčio mėn. 
£~gsėjo mėn. 
5^? iių mėn. 
Lapkričio mėn. 
Gruodžio mėn.

Viso
Įplaukų buvo per 1928 m.
Kasoj iš 1927 m. buvo
Nuošimtis už pusmeti už 

1927 m.
Nuošimtis už 1928 m.

Viso Įplaukė
Išmokejim ai 

už atspausdinimą 
” num. I 
už 4 klišes . 
bendradarbiams 
už 2 klišes 

už atspausdinimą ‘ 
num. 2 

bendradarbiams 
už atspausdinimą 

” num.

i “Žiburio
i “Laisvei”
i “žiburio” 
j “Laisvei” 
l“L.” ”

rio”
i “Žiburio” 
“Laisvei”

I “žiburio 
Užmokėta banko
•

j Išmokėta viso 
(Viso jplaūkė 
Išmokėta viso

Bankininkas Morganas, su
vienijęs įvairias elektros kom- 

; panijas į trustą, New Yorko 
i valstijoj, lieka vyriausiu jo bo
su. Sujungtas tų kompanijų 
kapitalas siekia $650,000,000.

Dar Negirdėtos Bankininkų 
?;^Uf'ir Valdininkų Suktybės 

1344’93 ------------
Dar įdomesni dalykai aikš

tėn išplaukė, bekamantinėjant 
prieš komisionie.rių Mosesą vir
šininkus buvusio City Trust 

Viso sykiu pasidarė jpl. $12,797.34 !Banko, kuris su $7,000,000 su- 
laidų buvo per 3 mėn. 1929 4,065.46 bankrutuotas per tų viršininkų 
Kaso lieka 1 d. bal. 1929 $8,731.88 suktybes, sužiniai varinėtas is- 
Pinigai dalinasi sekančiai: i vien su valdininkais ir tūlais
Ant nuošimčių First National I < eiSeiais

Bank, New Kensington, Pa., $1,104.- 1 J * 
56. ...

Union Savings Bank, Pittsburgh, to brolis Fr. F. Ferrari prisi
pažino, kad vienu sykiu pasi
rašydavo net dvyliką falšyvų 
čekių bei vekselių ištraukimui 
pinigų iš banko. Sakėsi, menkai 
angliškai temokėdamas neži
nodavęs, ką darąs. Vienas iš 
banko direktorių, Laterio Fio
re, paliudijo, kad slaptame po
sėdyje, kur dalyvavo ir teisė
jas Mancuso, buvo nutarta su
organizuoti prigavikišką neju
dinamojo turto kompaniją, 
kad jai pervest šimtus ,tūks
tančių banko pinigų. Antho
ny Di Paola, banko iždininkas, 
nors oficialiai gaudavo $4,000 
algos į metus, tačiaus bešmu- 
geliuodamas Šerais perleido 
per savo rankas milioną dole
rių banko pinigų. Vyriausiam 
valstijos bankų superintenden
tui Warderiui į kišenius buvo 
desėtkais tūkstančių dolerių 
šinkuojama to banko pinigai, 
banko lėšomis apmokama

Pa., $1,175.56. I . •
First National Bank, McKees 

Rocks, Pa., $1,822.65.
Mellon National Bank, Pittsburgh, 
Pa., $2,310.90. Viso ant nuošimčių 
randasi $5,913.67.

Ant čekių account First National 
Ba«k, New Kensington, Pa., randasi 
$2/589.78. x

Savings and Trust Co. Bank, Tar
entum, Pa., $78.43. /

Pas centro raštininką ant rankų 
randasi $50.

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo JIrob. skaudulių, 
■kūros litrų, viduriu, širdies ar jaknų 11- 
gų, inkstų ar pūslės nesmasrumų ir reu- 
matfamo, Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos ii mano keturių deilmtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA A T Y-(T*/A 
DA IR PATARNAVIMAS I II I H I 
IKI PAGYDYMO

BeJSgial Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
•ii 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

>‘1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

liesos tampymas apgarsinimuose pasidaro perdidelis, kuomet,publikai 
sakoma, būk kiti cigaretai naudojasi apkepinimo procesu. Reikia trijų 
metų, kad išdirbt Lucky Strike’s kvapsnį. Šis nepalyginamas cigaretas 
yra suderinimas puikiausių tabakų iš trijų viens po kitam augimų— 
tabako derliaus Smetona. Paskui seka slaptas apkepinimo procesas, 
kuris, kaip kad mano 20.679^ daktarai, padaro Lucky Strike mažiau 
erzinančiais už kitus cigaretus. Šis išimtinas kaitinimas taipgi apvalo 
tabaką ir priduoda riešutiniai-saldų skonį — žadinantį apetitą, malonų, 
skirtingą—tai ženklas vieno iš populiariškiausių^pasaulyj^produktųo j

ir
ANGLISKAI-L1ETUV4SKAS

1» 18,009 žodžiij
Tuoj aus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū 
sy geriausias pagelbėtcjas.

prietelius ir draugas,
KAINA $1.8t>e

kas-
Eile

Graborius-Undertaker

(PASIKASO)

“LAISVI”
46 Ten Kyek 8t., Brooklyn, N. Y.

Č i a paduodamas 
skaitlines patikrino

BRAND, ROSS 
BROS. IR MONT
GOMERY, Patikrinto- 
jai ir oficialiai. Skait
menų Auditoriai.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pa? mane. Pas mane galite 
gauti Jotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietos® ir už Žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Tffc^Atrieriean *'
RrezkĮ«jntas,

inpanyjTncorpomteil

It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną sub a tos vakarą 
skleis savo muziką, nuo 
vieno vandenyno iki kito, 
per N. B. C. radio tinklą.

Kad palaikyt 
laibą figūrą, niek* 
negali užginčyti 
teisingumą to pa-< 
tarimo:

‘‘SIEK
LUCKY
VIETOJ 

SALDUMYNO/’

IT’S TOASTED

Besipraktikuojant Apiplėšt, 
Peršautas Berniukas

©J <J29,yTh<-American 
Tobacco^Čo., Manufacturer* JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR IIAI.ZAMLOTOJA8

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Main 
Oregon

9669
5136

•i'
o 
o

Kas yra žmogaus amžinas priešas?- 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo.

ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
' nuo savo amžino priešo 1

Ilrhn 12Y Tali'' u'^ skrynutę) yra tai kanuolė priešUI DU LGa IdDv) amžiną žmogaus priešą—vidinių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug -rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKU, BULGARIŠKU, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPORT ii 11

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

Kampo Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 979«

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

____ ______________ ORDER BLANK ____ -------- ----------------- 
Siųsdami pinigus nu buvo a<lrii>u, užrašykite;

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

No.

Miestus

IIQIII

St. or Ave.

Stale.

hueIIIIQIIIQIIICIIICIII

AMERICAN-LITHUANIAN

140 Tuistiniii Būtlegeriu 
Teisme

Nusišovė del Svetimos 
Moteriškės Meilės

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

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

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

New York City
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Glicksteinas shankienei, 
Jie buvo biznio Prie jos.

susijungę su slaptais! 
r | degtinės bravorėliais dvidešim-!

Frankui ty'je miestlb New Yoi’ko, Penn- 
sylvanijos, Ohio ir kitų vals
tijų. Ant trusto pėdsakų už- 

kad tą revdlyerį jis ėjo „specialis ageĮitas Goldin- 
radęs pamestą ir manęs, kad gas, kuris Woonsocket’e, R. 1., 
jame nėra kulkų. Jiedu lošę 
plėšikus ties 114th St. ir Hud
son upe.

Matomai, tie berniukai prak
tikavosi, kaip daryt užpuoli
mus, apiplėšimus. |Nes jau 
pirmiau buvo abudu sėdėję ka
lėjime už automobilių vagys
tes. :■ 7 ' •

Pašautasis,, kąip 'sako 
tarai, neiš'gyšiąs;

Charles Mahoney, 18 
amžiaus, iš revolverio peršovė 
pilvą savo draugui 1—....... -
Hoffbaueriui, 16 metų, New 
Yorke. šovikas, areštuotas, 
pasakoja, 1

užgrėbė 700 dėžių nuodingo 
alkoholio; tas alkoholis buvo 
skiriamas apvalymui slaptuose 
bravorėliuose. Suradus siūlo 
galą, buvo atsekta iki pačiam 
brooklyniškiam mazgui. Areš
tuota iš viso 140 būtlegeriu^ 
kurtę .statoma į Brook lyno į/e- 
deyaiį' •. Grand Jury teismą7,dak

\ j pries '' tbisė j‘ą. 1 nchą.

besimeilindamas 
Ji, nusikrausčius va- 

kacijoms i New Canaan, Conn., 
i pasišaukė valstijinę policiją, 
I kad šalin nuvytų tą įkyrų vy
rą. Pamatęs tvarkadarius, jis 
nusišovė.

TROCKIS PRAŠYSIĄS
AMERIKOS ĮSILEISTI

BERLYNAS,— Čia gauta 
pranešimas, kad Trockis 
prašysiąs Amerikos valdžios 
leisti jam apsigyventi Jung
tinėse Valstijose. Sakoma, 
jis prašysiąs Amerikos 
Darbo Federacijos remti jo 
.prašymą

FYTRAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki PA Canhl LAHM. Nuo 8 y. rvt0 jki 6 v, vak.: po 6 val._75c 3U UCUIU
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

Ai-

141-146

7

145-46

persitikrinki-

145-4G

Meldžiu jsitčmyti naują 
. A. Yench (Yen- 

144-49

PARSIDUODA labai geras biznis— 
groserne, lietuviais apgyventoj vie

toj, biznis Įdirbtas. Pasinaudokit pro
ga, nes vieta labai pelninga. Kreip
kitės* po No. 290 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y.

P R A N Ešl M A S VIETO S 
LIETUVIAMS

Turiu pranešti vietos draugams ir 
pažįstamiems, kurie lankydavotės j 

1 barzdaskutyklą po num. 292 Metro
politan Avė., kad aš persikėliau ki
tur, būtent, po num. 651. Driggs Ave.,

verčia greit 
už žemą kai- 
E. Westfield 

119-46

PARSIDUODA restoranas, biznis Į- 
dirbtas per daug metų, viskas pui

kiai naujai įtaisyta. Gera proga pi
giai pirkti iš priežąsties savininko 
ligos. Kreipkitės po num. 625 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y. 145-47

DETROIT, MICH.
Aido Choro Nariams

Penktadienį, birželio 21 d., bus 
do Choro susirinkimas Draugijų Sve
tainėj, 24th St. ir Michigan Ave. 
Pradžią 7:30 vai. vakare. Visi choro 
nariai būtinai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra labai svarbių da
lykų, kuriuos nariai turi apsvarstyti. 
Mikas, seki;

DETROIT, MICH.
Tarijt. Dari). Apsig. 46 Kp. Nariams

Suimtoje, birželio 
Darbinink ų 
susirinkimas 

tai nėję, 24 th St. ii' 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 
pos nariai ir nares būtinai 
te šiame susirinkime, nes 
me mėnesyje neturėjome 
mo, tat yra daug reikalų 
tarptautinių. Jei galite, 
nors po vieną naują 
prie kuopos. Mikas, sekr.

PARSIDUODA vokiečių užeiga, lai- ’ 
koma lietuvio, ai^ba reikalingas 

partneris, nes vienas negaliu apsi
dirbti. Kreipkit.es po num. 495 Wy
ckoff Ave., Ridgewood, Brooklyn, N. 
Y. 145-52

PARSIDUODA atskiras namas, 
kambariai ir maudynė, geram sto- 

vyj, lotas 25x150, arti “L” stoties. 
Kreipkitės po num. 219 Noi’wood 
Ave., Brooklyn, N. Y. 144-47

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didcln. 

plotas žemes, 75 pėdų pločio ir 200 
pėdų ilgio. Reikalas 
parduoti, tat atiduosiu 
mą. J. Kentrus, 201 
Ave., Roselle Park, N. J

M OK IN A M E BAR BERIA UTĮ
Mes mokiname barberiauti ir mo- 

- terims plaukus kirpti,. Pilnas kursas 
valandą tik $25.00. Ateikite’ ir 
. G. te. Lietuvis instruktęaius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE,
612—10th Ave., cor. 44th St., 

New York, N. Y.
141—165

praėjusia- 
susirinki- 

kuopos ir 
atsiveskite 

narį prirašyti

22 <1,, įvyks 
Apsigynimo 46

Draugijų Sve- 
Michigan Avė.

Visi kuo-

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. T). 10 kuopos susirin- , 

kimas bus pirmadienį, 24 birželio, vienas blokas nuo Grand St., Brook 
Liaudies Name, 1214 Spring Garden j lyn, N. Y. 1..^...,.. 
St., 8 vai. vakare. Visi draugai, | vietą ir atsilankyti, 
kuopos nariai, malonėkite būti tame chauskas). 
susirinkime ir pasimokėti už šiuos' 
metus mokesčius. Taipgi turėsime 
naują knygą. Draugai, pameskit pa- I 
šalinius darbus ir ateikit į susirin
kimą. Įsitėmykit dieną ir 
ir susirinkimo vietą. Org.

Ketvirtad., Birželio 20, 19291

dar porai savaičių suspenduo
tas nuo kumštynių. Dabar Vin
ča tikisi visai taisykliškai ap- 
sidirbt su Shepardu, ypač kad 
jau patyrė savo oponento tak
tika, v

Iš 25 kumštynių Europoj ir 
Amerikoj Vinča yra laimėjęs 
24 per “nakautą.” New Ridge
wood Grove jis kiek pirmiau 
pirmame raunęle nukirto Stan
ley ir S. Silverbergą. Dauge- 

Kada policmanai dalyvauja lis sporto mėgėjų lygina Vin- 
kokiame bankiete, visuomet tu- čą su garsiuoju pietamerikie- 
ri kas nors atsitikti. ' 
tai, pokilyj, surengtam pas tu-j 
lą John Bradley, ant 69th St., > 
Brooklyne, svečias policmanas 
Charles Schaeffer pradėjo ki
tiems rodinėti savo revolverį. 
Beeinant per rankas, revolve
ris išsišovė, sužeisdamas vieną | 
svečią. Policmanas už tai su-' 
spenduotas nuo tarnybos.

VIETOS ŽINIOS
Puikus Centralbrooklyniečių
Išvažiavimas

Sekmadienį, birželio 23 d., 
Forest Parke, įvyks Central 
Brooklyno A. L. D. L. D. 24 
kuopos puikus išvažiavimas. 
Dainuos Lyros Choras iš Mas- 
petho ir oktetas Ufa, po vado
vyste drg. Žuko; prakalbą sa
kys drg. Buknys ir dar mano
ma turėt ką daugiau. Kaip vi
suomet, taip ir šį sykį bus vi
sokių užkandžių ir minkštų 
gėrimų, taipgi skanios šaltko- 
šės. Todėl jeigu kurie ir be 
pietų atvažiuosite, badauti ne
reikės. Mes kviečiame visus, 
ateinantį sekmadienį būti For
est Parke, čia bus gera pro
ga linksmai laiką praleisti ir 
kartu paremti mūsų dienraštį j 
“Laisvę,” nes pelnas skiriamas 
“Laisvės” naudai.

Rengėjai.

Atnaujinta Byla Pakelt 
Subvių Važinėjimo Kainą

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Bankiete Peršautas 
Policmano Revolveriu

Taip an-!čiu Firpo.
Dabartiniu laiku Vinca trei- 

,'niruojasi su Mel Cooganu, bu
vusiu lengvojo svorio žvaigžde.

Vinča yra 21 metų amžiaus,
6 pėdų ir 4 colių ajpgščio ir! 
sveria tarp 190 ir 195 svarų.

Federalis Teisėjas {veltas 
Dideliame Šmugelyje

Federalis teisėjas G.
Moscowitz nuolat skirdavo 
vo draugui brooklyniečiųi 

jvokatui S. F. Stronginui

M. 
sa- 
ad- 
už-

baigšt dalykus įvairių didelių 
bankrutuojančių biznių, tame 
skaičiuje ir Leverich Towers 
$4,000,000 firmos bankrūtą.

New Yorko distrikto federa-ju^ tuos patarnavimus teisėjas 
lis teisėjas Knox, buvęs trustų l pripažino Stronginui $93,000 
advokatas, panaikino Jungti- j atlyginimo ; 
nių Valstijų AugšČiausio Teis-Ibiais atgal teisėjui 
mo nuosprendį, sulig kurio bu- į $53,000. 
vo uždrausta 1. R. T. požemi
nių gelžkelių kompanijai pa
kelti važinėjimo kainą iki 7 
centų. Dabar kompanija per 
šios valstijos teismus stengsis 
užkart Didžiojo New Yorko 
gyventojams pakeltą mokestį 
už važinėjimą subvėmis ir ele- 
veiteriais.

o Stronginas če- 
išmokėjo 

Dabar eina slaptas 
kvotimas to teisėjo ir jo drau-

TEATRASDAINOS-MUZIK

“NUODĖMIŲ KAIMAS” 
CAMEO TEATRE

Lorimer Street1 8

CLEVELAND, OHIO
A. L. D. L. D. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 26 d. birželio, 
Grdinas svetainėj, 6021 St. Clair 
Ave., 7:30 vai. vakare. Nariai ir na
rės visi būkime laiku, nes daug yra 
dalykų aptarimui ir nuveikimui, Pir
ma, turėsime rinkti delegatus į IV 
Apskričio konferenciją, kuri įvyks i4 
d. liepos Youngstown, Ohio. Antra, 
rinksim darbininkus mūsų bendram 
piknikui, kuris įvyks 30 d. birželio 
ant policmano Parmos (by Heck). Ir 
trečia, svarbiausia, turime ateiti už
simokėti mokestis už šiuos, 1929, me
tus. Gi pačiu svarbiausiu bus tas,' 
kad atsilankę nariai gaus drg. V. 
Kapsuko knygą. Būkime 100 nuo
šimčių visi šiame susirinkime. Orga
nizatorius. 145-46

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS Juniper 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE

Telephone, Stag! 44W
ŠAUNIAUSIAS 
KELLY-DOBILAIČIO 
LAIMĖJIMAS

Antanas Dobilaįtis-KeĮly tu-j 
rėjo viesuliškai smarkią kovąįTarpt 
su Italijos vidutiniai sunkaus kuopos 
svorio čampionu Nando Tasši, 
kumštynių instruktorium, kol 
galutinai nutrenkė savo opo
nentą Lake wood Arenoj, Wa
terbury, Conn., birželio 14 d. 
Per devynis raundus Dobilai
tis “kerojo” dešiniais ir kai
riais smūgiais Tassį, ir 10 
raunde “užbaigė.”

Jau antrame raunde Tassi 
buvo beveik išmuštas. Dobilai
tis jį keturis kartus partrenkė. 
Trimis atvejais referas atskai
tė po aštuonis, kol Tassi paki
lo nuo pagrindų, o ketvirtą 
kartą teko atskaityti devynis, 
kol Tassi pasikėlė. Dešimta
me raunde jis jau buvo “pri
baigtas” per perkūnišką Dobi
laičio kirtį. Tassi betgi kovo
jo, kaip tigras. Jo veidas bu
vo visas kraujais aptekęs, šo
nai nubrozdyti, beveik (apja- 
kintas prakaitu ir krauju, o 
vis tiek nepasidavė, kol Dobi
laitis išmušė jam žadą.

Dobilaitis-Kėlly svėrė 170 
svarų, o jo oponentas 174.

V. [Januškevičius, waterbu- 
rietis, “Laisvės” skaitytojas,; sekr. 
ant Congress Ave., kostumeriš-^

MONTELLO, MASS.
L. D. L. D. 6 kuopa rengia šo- 
subatoj, 22 birželio, L. T. Na

vakam.
kius 
mo Parke.
Puiki Kennes orkestrą grieš lietuviš
kus 
čianie

ir amerikoniškus šokius. Kvic- 
atsilankyti. Rengėjai.

HLEI’HONE, STAGG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

N-SPINDULIŲ DIAGNOZA 
(Priešais Brithre Plaza) 

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Minėtam teatre šią savaitę 
rodomas Amkino judis “Vill
age of Sin” (^Nuodėmių Kai
mas). Tai veikalas, piešiąs 
tamsaus Rusijos kaimo gyve
nimą su jo visomis žiaurybė
mis. Buožė S. apvesdina savo ]<rĮaučius, apdovanoja Do-1 
sūnų su tūla neturtinga, ūetjj3įjajįį laimėjimą visų ko- 
gražia mergaite. Sūnus ta-1 
čiaus tampa pašauktas į karą, 
kur išbūva kelis metus, nes 
dalyvauja ne tik imperialist!- Į 
niam, bet ir civiliam 1917 me
tų revoliucijos kare. Laike sū
naus nebuvimo namie, buožė 
pusiau spėka, pusiau prisimei
lindamas apgauna jauną mar
čią ir ji pagimdo kūdikį. (Pir
miau jis gyveno su savo tar
naite, pačią visiškai papeikda
mas.) Sugrįžta sūnus iš karų 
į namus ir randa žmoną su 
kūdikiu, bet niekas nedrįsta 
pasakyti, kas jo tėvas. Ver
čiama baimės ir sarmatos, jau
na moteriškė nusiskandina. Tik 
tuomet paaiški, kas buvo to 
viso kaltininku.

Tai tik mažutis branduolys 
veikalo. Perdėm parodoma ta
sai klasių pasidalinimas, tasai 
velniškas tamsumas, tie prie
tarai, kurie buvo įkalti į vals
tiečių galvas, ir kurie gelbėjo 
turtingiem išnaudot vargšus.

Veikalas tokis natūralūs, 
taip gražiai nufotografuotas, ir 
............. „j toks įspūdingas,

W. 8th SU. tarp 5th ir 6th pamatęs jį, nežiūrint, kaip 
Avės., New Yorke, bus rodo
ma įdomūs krutami paveikslai: 
“Diena su Tolstojum” ir ki
tos žingeidžios filmos. Filmą 
nuimta, kada garsusis rusų ra
šytojas Tolstojus buvo gyvas. 
Parodo jo gyvenimą. Kitos 
filmos bus “The Treasure,” 
Tolstojaus “Kreutzer Sonata.” 

Specialiai tų filmų rodymą 
tą dieną ruošia Komunistų 
Partijos Sekcija 6, Brooklyn. 
Tik tą dieną bus galima maty
ti tas žingeidžias filmas tame 
teatre. Patartina visiems nu
eiti jas pamatyti. Tikietus ga
lite gauti “Laisvės” ofise. Į- 
žanga tik 75 centai. Nors ir 
vasara, gal būt diena bus kar
šta, tačiaus galima porą va
landų pabūti ir teatre ir pa
matyti gerus paveikslus. Te
atras gerai išvėdinamas, nėra 
karšta, kad ir karščiausioj die
noj.

Pasistengkite tikietus įsigyti 
^tuojąus, nes keliomis dienomis 
prieš birželio 30 reiks nepar
duotus tikietus sugrąžinti. Ar

Važiuokite j Raudonąjį 
Pikniką Sekmadienį

Sekantį nedėldienj, birželio 
23 d., Pleasant Bay park, bus 
milžiniškas Tarptautinis Rau
donasis Piknikas. Bus įvairių 
žaidimų, darbininkų sportų, 
šokių ir tt.

Kas tik važiuosite į šį pikni
ką, nusipirkite tikietus 
vės” ofise. Įžanga tik

Miestas Pavarė 300 
Inžinierių

“Lais- 
35c.

S.

pa- 
kla-

vų, kokias jis tik kada turėjo. 
Januškevičius dovanai siuva 
Dobilaičiu drabužių eilutę 
(siutą). J. C. K.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

7

WILKES-BARRE
Malonėkite 

kietus buvusio pikniko 
Valley View Parke, o i 
tikietus grąžinkite pinigus.

J. V. Stanislovaitis.

ti-sugrąžinti įžangos
9 birželio, 

parduotus l

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

WILKES-BARRE, PA.
Bendro komiteto susirinkimas bus 

nedčlioj, 23 birželio, po num. 206 S. , 
Main Št. Pradžia 10 vai. ryte. Vi
si komiteto nariai ateikite, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi bus išduo
tas raportas iš buvusio pikniko. Be 
to, turėsime prisirengti delei “Lais
ves” pikniko. B. K. Sekretorius.

144-45

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114

Tel.
7

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.

Komisionierius Delaney 
varė iš darbo 300 trečios 
sės indžinierių už tai, kad jie 
pareikalavo pakelti uždarbį 
nuo $2,160 metams iki $3,120. 
Jie tarnavo miestui ir turėjo 

• savo uniją. Atsakydami į pa- 
varymą, inžinieriai surengė de
monstraciją ties City Hali 
Siuntė savo delegatą pas ma
jorą Walkerį, bet majoras ne
prisileido.

Visi Pamatykite Tuos 
{domius Judžius

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PHILADELPHIA, PA.
A. L. I). L. D. 14,1 kuopos susi

rinkimas bus nedčlioj, 
Liet. Tautiškam Kliube, 829 E 
amensing Avė., 10 vai. ryte 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų. 
J. Baranauskas. ’ 1,44-45

23 birželio, 
Moy-

PHILADELPHIA, PA.
Drauftai. kurie esate išrinkti į 

PriešfašistinĮ Susivienijimą, malonė
kit atsilankyti į susirinkimą ketver
ge, 20 birželio, po num. 
mount Ave., 8 vai. vakare.

Malonėkite atsilankyti ir tas susirinkimas neįvyko iš 
ties keliu kitų susirinkimų, 
bar ateikite visi, nes yra 
reikalų. Sekr. R. M.

ŠV. VINCENTO DRAUGYSTĖS 
PIKNIKAS

Šv. Vincento Draugystės 26-tas me
tinis piknikas Įvyks 23 d. birželio, 
Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspethe. Pradžia 2 vai. 
po pietų. “ ‘ ..................... ..
linksmai laiką praleisti, šiame pik
nike rasite pasitenkinimo seni, jauni, 
dideli ir maži.

Draugystės pusmetinis susirinkimas 
Įvyks 6 d. liepos. Ateikite ir užsi
mokėkite užvilktas mokestis. Kviečia 
visus ir visas Šv. Vincento Draugys
tės Komitetas. Nutarimų raštinin
kas R. Razminas. 145-47

1011 Fair- 
Perei- 

nriežas- 
Tat da- 
svarbiu 
144-45

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiua 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma, 
krikštynoms ir pasivažinžjimAms.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

MALIORIUSIR

r PR A NEŠI M A S M 0'1'E R1M S 
IR MERGINOMS! .

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

Tel., Stagg 5878

, LIETUVIŠKA
MOLLYN’S BARBER SHOP

— ir — 
BEAUTY PARLOR

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

J. LEV AND AUSKAS? t
GRABORIUS

UŽEIGA

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

ir

antrašą

NAUJA BUČERNE

Jūs pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 
jau senai matčmčsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

$10.00
specialistai 

merginų

107 UNION AVENUE

<7

’ 1

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

WILKES-BARRE, PA.
Bendro komiteto posėdį buvau pa

skelbęs, kad atsibus 23 birželio, 1 
vai. po pietų, bet susidūrė su kitu 
susirinkimu, tai mes laikysime 10 
vai. ryte, 23 d. birželio. Tai visi 
minėto komiteto nariai atminkite ir 
būkite laiku. J. V. Stanislovaitis.

144-45
ALDLD. 185 Kp. Nariams

sekmadieni; vaidinimas

SPORTAS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
L. D. L. D. VI Apskritys

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PAJIEŠKOJIMAT

SALES—PARDAVIMAI

PASIRANDAVOJA šapa ant antrų 
lubų; vienais tropais augštyn išsi- 

randavoja puikus kambarys del kriau
čių šapos. Taipgi -toje vietoje dar 
tebėra visi Įtaisymai del kriaučių 
šapos, jei kas norėtų, galėtu pirkti, 
o jei ne, tai gali randavoti tik kam
barį. 426 Humboldt St, (savininkas 
ant viršaus), Brooklyn, N. Y.

145-50

PARSIDUODA groserne ir delikates- 
sen, biznis Įdirbtas ir gera proga 

pirkti. Kreipkitės po num. 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 145-50

PAJIEŠKAU Petro Bernoto, rodos, 
gyvena Bayonne, N. J., paeina nuo

Radviliškio. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote praneškit.s Povilas Dap
kus, 96 Jackson St., ^Newark, N. J.

L 145-47

LATVINSKIUTĖ jieško savo sesers | 
duktes Magdės Pečiuliūtčs, po I 

vyru Steponavičienės. Girdėjau, kad 
. , apie 

Meldžiu ją atsi- 
j šaukti 'arba kas žinote malonėkit 
pranešti. Marijona Domidavičienė 
(Latvinskiūtč), 303 E. 3rd St., Ches
ter, Pa. 145-47

Birželio 30 d., :
teatre Film Guild Cinema, 52

pavargęs būtum, negali užmig- j nėj 
ti nepermąstęs ir Sykiu nonų-" 
sidžiaugęs, kad tai tamsai ir 
tam barbariškam išnaudojimui 
pagaliaus revoliucija galvą su
ka. Reporteris.

SUBATOJ VINČA VĖL 
KUMŠČIUOSIS SU 
SHEPARDU

Ateinantį šeštadienį vakare, 
birželio 22 d., Juozas Vincą 
vėl boksuosis su Bill Shepar- 
du, New Ridgewood Grove 
svetainėje, Brooklyne. Mėnuo 
laiko atgal .Vinča antrame 
raunde buvo jau bebaigiąs iš
mušti Shepardą. Dar keletas 
sekundų ir Vinčos oponentas 
būtų veikiausia buvęs nukautas 
per “nakautą.” Bet Vinča, 
dar gerai nepripratęs prie a- 
merikoniškų sporto taisyklių, 
ėmė ir tririktelėjo suklupusiam 
Shepardui į žandą; ir už tą** * | * *■ ' C

prie durų bus galima gauti, netaisyklišką kirtį Vinca buvo 
tai kitas klausimas. S. 'pripažintas pralaimėtojam, ir

20 d. įvyks 185 kp. 
susirinkimas svetai- 
Van Sicklen Avė., 
Yorke. Visi nariai 

8 vai. vakare,

Birželio 
mėnesinis

j 218
East New 
būkite lygiai 
nes greičiau galėsime užbaigti gyvena Pennsylvanijos valstijoj, 
susirinkimą. Turim išrinkt de-| anglių kasyklas, cniilrri HVnn Iro
legatus į apskričio konferenci
ją, kuri įvyksta 23 d. birželio, 
Cliffside, N. J. Paskui, jeigu 
nariai norės, bus trumpa pa
skaitėlė temoj “Lietuvos pra
monė.” Veikiausiai gausime ir 
naują knygą, parašytą drg. 
V. Kapsuko, kuri jau gatava, 
tik reikia nuvežti į svetainę.

ren
gia pikniką nedėlioję, 23 d. birželio, 
Laurel Springs, N. J.; prasidės 10 
vai. iš ryto ir tęsis iki vėlai naktį. 
Šokiams grieš gera orkestrą kaip 
lietuviškus, taip ir amerikoniškus šo
kius. Bus užkandžių ir minkštų gė
rimų užtektinai. Dainuos. Lyros Cho
ras. šiame piknike bus daug svečių 
iš visos Philadelphijos apielinkės; 
baltimoriečiai atvažiuos busu, taipgi 
chesteriečiai, readingiečiai, eastonie- 
čiai ir kiti bus. Kviečiame visus ir 
visas. A. L. D. L. D. VI Apskritys.

145-46

NAUJAS SAVININKAS
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. į Y.

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

Apynių
Aviečių uogų
Anižbų seki ūkių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilij

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

mane, o ai visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą. *

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžol ių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ !
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 1363, 3114.

Kreipkit.es



