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Mainieriai Nutarė Remti
Gastonijos Streikierius

Darbininkų Dienraštis

f

WILKES-BARRE, Pa.— 
Trečiadienio vakarą čia įvy
ko masinis mainierių susi
rinkimas, kuriame kalbėjo 
“Daily Workerio” redakto
rius J. Louis Engdahl. Jis 
kalbėjo apie G a s t o n i j os 
streiką ir areštus. Susirin
kę mainieriai nubalsavo vi
sais galimais būdais gelbė
ti Gastonijos streikierius.

Derybos Tarp Meksikos Val
džios ir Klerikalų Tęsiasi

MEXICO CITY. — Slap- 
tos derybos tarp Meksikos 
valdžios ir klerikalų dar te
besitęsia. A r k i v y skūpas 
Ruiz, kaipo popiežiaus at
stovas, ir jo pagelbininkas 
vyskupas P. Diaz, jau dvi 
k o n f e r encijas atlaikė su 
prezidentu Gil. Kokie klau
simai svarstoma konferen
cijoj, laikoma slaptybėje. 
Tačiaus matyti, kad klerika
lai patenkinti konferencija. 
Arkivyskupas Ruiz apie 
konferencijos eigą džiaugs
mingai išsireiškė, bet atsi
sakė ką nors kalbėti apie 
tai, kas buvo diskusuojama.

Meksikos valdžia pildo 
Wall Streeto įsakymą ir nu
sileidžia klerikalams.

Praneša, Kad Francijos La
kūnai Nepasieks Paryžiaus

NEW YORK. — Fran- 
cijos laivo Rochambeau ka
pitonas Marius Rollin penk
tadienį pranešė čia savo 
kompanijos ofisui, kad 
Francijos orlaivis “Yellow 
Bird” pakeitė savo kelią ir 
leidosi lėkti linkui Azores 
salų arba Portugalijos pa
kraščio del stokos gazolino.

Kapitonas Rollin sako, 
kad anksti penktadienį jis 
aolaikė nuo orlaivio prane
šimą, kuriame sakoma, kad 
lakūnai prisibijo tęsti kelio
nę tiesiog i Paryžių, nes ga
li pritrūkti gazolino.

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 141 Telephone, Stagg 3878

61 Metų Vyras Nuteistas 
Elektros Kėdėn už Moters

ELIZABETH, N. J. — 
Henry Colin Cambell, 61 
metų amžiaus, ketvirtadienį 
čia tapo nuteistas elektros 
kėdėn už nužudymą moters 
Mildred Mowry, vasario 23 
d.

Turėdamas vieną pačią, 
jis dar ir su ja apsivedė. 
Campbell nedėjo pastangų 
užsiginti nuo žmogžudystės; 
bet buvo dedamos pastan
gos įrodinėti, kad visokie 
svaiginanti nuodai, kuriuos 
Campbell naudojus, ir jo ne
sveikata jį privedė prie 
žmogžudystės. Jis tą mote
riškę nušovė, o paskui jos 
lavoną uždegė.

Teisėjas Clarence E. Case 
nusprendė, kad jis turi būt 
nužudytas liepos 15 d.
10,000 Demonstravo Prie 

Lenkijos Konsulato 
Gruzijoj

MASKVA. — Tass žinių 
agentūra pranešė penkta
dienį, kad savaimiai iškilo 
milžiniška darbininku de
monstracija prie Lenkijos 
konsulato Tiflize, Gruzijoj. 
Dalyvavo apie 10,000 darbi
ninkų, protestuodami prieš 
Lenkijos valdžios oficialį 
dalyvavimą Gruzijos kontr
revoliucionierių susirinkime 
Lenkijoj.

10 Vokietijos Darbininkų 
Pasmerkta Kalėjiman

LITHUANIAN UAIBM

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Birželio (June) 15, 1929

j'

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas (International Labor Defense), tai darbininkų tvirtas 
įrankis kovoje su kapitalistų puolimais' ant darbininkų klasės. Ta organizacija dabar rūpinasi 
gynimu suareštuotų Gastonijos streikierių, kuriuos kapitalistai ,pori pasiųsti į elektros kėdę ar
ba pasmerkti ilgiems metams kalėjiman už didvyrišką streiko vedimą prieš Manville-Jenckes 
kompaniją. •

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko • 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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STREIK1ERIŲ VADAI IR UNIJOS ORGA 
NIZATORIAI LAIKOMI KALĖJIME

58 Darbininkai Kaltinami Už puolime su Tikslu Papildyti 
Žmogžudystę; Tarp Kaltinamų Kelios Moterys
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žę toliaus tęsti kovą ir 
džiaugiasi, kad Tarptauti-į 
nio Darbininkų Apsigynimo, 
Darbininkų T a r p t autines 
Pašelpos ir Nacionalės Tek
stilės Darbininkų Unijos or
ganizatoriai čia darbuojasi, 
ir kad darbas eina pirmyn, 
kad jų šeimynos prižiūri
mos.

Visą kaltinimo reikalą 
prižiūri ir veda Manville- 
Jenckes kompanijos advo
katas; jis užėmė prokuroro 
vietą. Pareikalavo, kad į jo j 
ofisą būtų atvesta tūlas 
skaičius kalinių del išklau
sinėjimo.

* Paliuosuoti kaliniai tuo- I 
jaus prisidėjo prie Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo vietinio komiteto, kuris* 
čia tapo suorganizuotas. Iki 
šiol T. D. A. nedaleista čia 
atidaryti ofisą, tai atidarė 
ofisą Charlotte, netoli nuo l 
čia. Dabar kovoja už teisę y 
įsteigti savo ofisą Gastoni-" 
joj.

Trečiadienio vakarą Paul 
Crouch kalbėjo unijos susi--? 
rinkime Bessemef mieste
ly; dalyvavo apie 300 darbi
ninku. Iš 1,200 darbiniu- 4z ’
kų, kurie tame miestely dir-

MacDonald Tarsis su 
Dawes

LONDONAS. — Premje
ras MacDonaldas šį nedėl- 
dienį tarsis su Charles G. 
Dawes, Wall Streeto amba
sadorium Anglijoj. Dawes 
nuvyks į škotiia pas Mac- 
Donaldą. kuris dabar yra iš
vykęs vakacijoms į savo pa
lečių. MacDonaldas rengia
si iškilmingai priimti poną 
Dawes.

Maskva Užginčiau Pa
skalas Apie Sovietą
Armijos Maršavimą 

ant Mandžurijos
MASKVA. — Penktadie- 

nj Sovietų valdžia oficialiai 
užginčino k a p i t a 1 i stinės 
spaudos paleistus gandus, 
būk Sovietų Raudonoji Ar
mija marguojanti ant Man- 
•džūrįjos, kad atkeršinti 
Nankingo valdžiai už pada
rytus užpuolimus ant Sovie
tų konsulato C h a r b i n e , 
Mandžūrijoj.

Kapitalistinė spauda pa
skelbė, būk Sovietų kariuo
menė įsiveržus į Chailar, 
Mandžūriją, prie Chinijos 
rytinio gelžkelio, už 100 my
lių i rytus nuo Manchouli.

Chinijos reakcinė spauda 
iš Charbino paleido gandą, 
būk Sovietai padidinę savo 
militarines spėkas ant Sibi
ro ruhežiaus iki 15,000 vy
rų.

Kitas pranešimas sako, 
kad. Sovietai išviję 50 chi- 
niečių kapitalistų (pirklių), 
gyvenančiu Sovietų teritori
joj arti Sibiro-Mandžūrijos 
rubežiaus.

BERLYNAS. — Trečia- 
dienį dešimts darbininkų ta
po pasmerkti nuo trijų iki 
dvylikos mėnesių kalėjiman 
už tai, kad laike Pirmos 
Gegužės demonstracijų gy
nėsi nuo socialdemokratų 
brutališkos policijos puoli
mo.

Paryžius.—Francijos po
litikieriai ir ekonomistai 
smarkiai kritikuoja Jungti
nių Valstijų proponuojamą 
muitų pakėlimą ant sveti
mų šalių produktų; sako, 
kad muitų pakėlimas, tai 
reiškia prekybinį karą.

Singh Josh, Indijos darbinin
kų vadas. Su 30 kitų unijų 
vadi] ir revoliucinių darbinin
kų jį suareštavo Anglijos-Indi- 
jos valdonai kovo 20 d., suren
gę masinius areštus visoj Indi
joj, kad “sunaikinti komunisti
nį judėjimą.”

Tarptautinis Apsigynimas Šaukia Darbi
ninkus Gelbėti Gastonijos Streikierius

NEW YORK. — Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas išleidžia pusę mi- 
liono atsišaukimų, kurie bus 
išdalinti tarp darbininkų vi
soj šaly. Juose nurodoma, 
kaip darbdaviai sudarė suo
kalbį prieš kovingiausius 
Gastonijos streikierius, kad 
juos pasmerkti ant ilgų me
tų į kalėjimą arba pasiųsti 
į elektros kėdę. Visi darbi
ninkai raginami tuojaus 
siųsti aukas gelbėjimui Ga
stonijos kovotojų. Atsišau
kime Tarptautinis Darbinin
ku Apsigynimas sako:
“Suvirš.60 organizatorių ir 

žymesniu streikierių, narių 
Nacionalės Tekstilės Darbi

ninkų Unijos Gastonijoj, N. 
C., tapo sugrūsta kalėji
man, kaltinami dalyvavi
me žmogžudystėj. Gyvastis 
tų „ didvyriškų tekstilės 
streikierių randasi pavojuj. 
Darbininkai turi juos gel
bėti.”

Šiandien ir rytoj New 
Yorke bus aukų rinkimas 
(Tag Day) Gastonijos strei
kierių naudai.

Darbininkai ir darbinin
kų organizacijos, pasisteng- 
kite, kiek galint, paaukoti 
tam tikslui. Aukas siųski
te: International Labor De
fense, 799 Broadway, New 
York, N. Y.

Reikalauja Kovoti Prieš 
Planuojamą Amerikos 

Tarifą

GASTONIA, N. C. — Ga
stonijos valdininkai sudarė 
suokalbį apkaltinti žmogžu
dystėje sekamus Gastonijos 
žymesnius streikierius ir 
Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos organizato
rius: Fred Beal, Vera Bush, 
Joseph Harrison, H. Geor
ge Carter, Wm. McGinnis, 
J. C. Hafler, J. C. Gardner, 
Robert Allen, B. C. Pass- 
more, K. Y. Hapdricks, Lo
uis McLaughlin, N. F. Gib
son ir Russell Knight. 
Tiems darbininkams gręsia 
elektros kėdė.

Tie, kuriuos valdininkai 
kaltina užpuolime su tikslu 
žudyti, yra: Amy Schech
ter, Caroline Drew, Cla
rence Miller, Sophie Melvin, 
Edith Sanders if 52 kiti žy
mesni streikieriai.

Dvidešimts keturi suare
štuoti tapo paliuosuoti, bet 
jų tarpe nėra nei vieno 
streiko vado arba organiza
toriaus—visi paprasti darbi
ninkai, neėmę aktyviško da- 
lyvumo streike. Žymesni 
streiko vadai ir organizato
riai laikomi suareštuoti.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas Ji- 
mison trečiadienį pirmu 
kartu turėjo progą pasirna- ba tekstilės dirbtuvėse, 600 
tyti su streikieriais Gasto- priklauso prie Nacionalės 
nijos kalėjime. Jis sako, i Tekstilės Darbininkų Uni- 
jog jie visi pilni ūpo, pasiry-l jos.
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Francijos Orlaiviai Paleido 
600 Bombą j Morokkiečius

RABAT, Morokko.—Pra
nešama, kad trečiadienį į 
Francijos orlaiviai paleido 
600 bombų į morokkiečius 
sukilėlius, kurie susiorgani
zavę kovoja prieš Urancijos 
imperialistų priespaudą. .

Sakoma, kad apie 3,000 
gerai ginkluotų morokkie- 
čių buvo apsupę Francijos 
militarinę stovyklą, Ait Ya- 
koub.

120 Metų Senis Paliko 
4 Pačias

BAGDAD, Irak. — Čia 
vienas laikraštis praneša, 
kad nesenai numirė 120 me
tų amžiaus arabas, kuris iki 
pat mirties turėjo keturias 
pačias. Turėjo kelis desėt- 
kus vaikų. • ’1 ■ ;

Vyskupai Patenkinti Derybo
mis su Meksikos Valdžia ,
MEXICO CITY. — Arki- 

vyskupas Ruiz y Flores, po
piežiaus atstovas, ketvirta
dienį formaliai paskelbė, 
kad prasidėjo vyskupų de
rybos su Meksikos valdžia. 
Jis tą skelbimą padarė po 
pasitarimo su prezidentu 
Gil. Jis sako, kad vyskupai 
labai patenkinti ‘derybomis; 
sako, Gil labai draugiškai 
linkui jų atsineša. Dery
bos vedamos slaptai.

Eina gandai, kad jau pri
eita prie susitaikymo. Esą, 
jau popiežiui pasiųsta pra
nešimas,’ kad jis užgirtų su- 
tartį. ; I •;

BRUSSELIS, Belgija. — 
Prekybos Butai Belgijoj rei
kalauja, kad Belgija kovo
tų prieš Jungtinių Valstijų 
proponuojamą muitų pakė
limo bilių, kuris skaudžiai 
paliestų Belgijos išdirbinius: 
cementą, plytas, langų šy- 
bas, visokius audeklus ir t.t.

Belgijos fabrikantai rei
kalauja, kad Belgija išleis
tų įstatymą atsilyginimui 
tuo patim Amerikos tavo- 
rams, jeigu J. V. senatas 
priims tarifo bilių.

MacDonaldo Kabinetas Pasi
dalinęs del Santikių su

Sovietais
LOSSIEMOUTH, Škotija. 

—Čia eina gandai, kad Mac
Donaldo kabineto nąriai 
yra pasidalinę del atsteigi- 
mo 'diplomatinių santikių su 
Sovietų valdžia. Sakoma, 
vieni stoja, kad tuoj aus bū
tų daroma žingsnis atnau
jinimui santikių, o kiti sto
ja, kad tas klausimas būtų 
atidėtas iki tol, kol MacDo
naldas pasitars su prezi
dentu Hooveriu apie Sovie
tų Sąjungą: kokią politiką 
turi užimti abi imperialisti
nės šalys, Anglija ir Ame
rika linkui tjarbininkų res
publikos, kuri stumia kapi
talistinį pasaulį prie žlugi
mo.

FORT SMITH, Ark.-Joe 
Post iš Altus, Ark., šešioli
kos vaikų motina, tapo nu
teista ant pusantrų metų į 
kalėjimą už būtlegerystę ir 
užsimokėti $100 bausmės.

Atstovų Butas Atmetė Septynios Šalys Protes
“Debentures” Planą tuoja Prieš Tarifą

WASHINGTON. — Vals
tybės departmentas aplaikė 
nuo septynių valdžių prote
sto notas prieš pakėlimą 
muitų, kaip išdėstyta Haw
ley biliuj, kurį atstovų bu
tas priėmė pereitą mėnesį 
ir kuris dabar yra patiek
tas senato finansų komite
tui apsvarstymui ir patai
symui.

Protestus prisiuntė: Aus-

WASHINGTON. — Ket- 
virtadienį atstovų butas 250 
balsu prieš 113 atmetė sena
to “debentures” planą (teik
ti dovaną farmų produktų 
eksportuotojams), patiektą 
kaipo priedą prie farmų 
šelpimo biliaus. Manoma, 
kad senatas nusileis ir bi- 
lius be “debentures” plano 
bus pasiųstas prezidentui 
Hooveriui del užgyrimo ku
riuo laiku sekančią savaitę, trija, Šveicarija, Uruguay,
Hooveris priešinosi senato 
priedui.

Išteisino Merginą 
Žmogžudystėj

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Eva Cofer, 21 metų am
žiaus mergina, kuri rato 
špykiu užmušė Lee Atchley, 
biznierių iš Georgetown, 
ketvirtadienį čia tano džiū- 
rės išteisinta žmogžudystėj. 
Džiūrė nuosprendį išnešė į 
35 minutas.

Cofer nužudė biznierių 
apie dvi savaitės atgal, kuo
met jis bandė ją apsikabinti 
savo krautuvėj. Teisme ji 
nrisipažino, kad jam špykiu 
kirto, bet ji tuo laiku neži
nanti ką .darė, nes ji grei
čiau mirtų, negu sutiktų su
teršti savo vardą.

Užmuštojo vyro pati pa
liudijo, kad jos vyras smar
kiai gerdavo.

Ispanija, Italija, Persija ir 
Norvegija.

Pirma, negu bilių perlei
do atstovų butas,, pareiški
mus prisiuntė šešiolika ša
lių, jų tarpe Anglija, Fran
ci ja, Argentina, Canada, 
Australija, Cuba, Vokietiją, 
Belgija ir Čekoslovakija.

Notos perduodamos sena
to finansų komitetui; jos 
neskelbiamos viešai. Sako
ma, kad protestuose nuro
doma, jog pakėlimas muitų 
skaudžiai atsilieptų į ko
mercinius santikius.
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RŪKYT AR NERŪKYT?
Sekančiam “Laisves” nu- 

meryj pradėsim spausdinti, 
kai kur jau skaitytą, Dr. A. 
Petrikos referatą—“Rūkyt f 
ar Nerūkyt?” Kaip rūkyto- | 
jams, taip ir jų priešams, ti
kimės, jis bus naudinga per- | 
skaityti susipažinimui su 
tuo taip žmonėse išsiplėtu
siu įpuociu ir paties tabako 1 
sudėtimi, etc.
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AMERIKOS SOCIALISTAI GARBINA SA 
VO IMPERIALISTU PLANUS

Amerikos socialistai vėl, Su tokiais imperialisti- 
bučiuoja takus, kuriais žen-j niais antifonais Amerikos 
gia šios šalies imperialistai, socialistų viršūnės išsivy- 

New Yorko socialistų va-lnioja iš savo ligšiolinių 
tlai iš gilumos sveikina su-1 “darbininkiškų” marškų ir
nianymą miesto 
valdžios iškilmingai pasitik
ti grįžtantį iš Europos Owe- 
ną D. Youngą, partnerį 
Morgano, didžiausio Ame
rikos ir viso pasaulio ban
kininko.

Ką gi Youngas padarė 
gero, kad socialistų lyderiai, 
Hillquitai ir Norman Tho- 
masai, meta kepures į aug- 
štą jam pagerbti ir iš visų 
plaučių šaukia “ura?” 
Youngas sykiu su Morganu 
nubraižė planų, pagal kurį 
Vokietija turėtų mokėt An
glijai, Franci jai ir kitiems 
talkininkams karo skolas, o 
talkininkai iš to atsimokėtų 
savo karines paskolas Ame
rikai.

Ir kaip nesidžiaugs Ame
rikos socialistų galvos, kuo
met tos baisios sumos pini
gų žadama perkraustyti j 
Jungtinių Valstijų imperia
listinius aukso aruodus?

Bet tuomi dar nesibaigia 
socialistų entuziazmas delei 
Amerikos kapitalo vilkų, 
Morganų ir Owenų. Juos 
dar labiau linksmina tas 
faktas, kad per karo mokes
čių (reparacijų) konferen
cijų Paryžiuj ne tik buvo 
priimtas Oweno planas, bet 
padarytas ir slaptas talki
ninkų smokslas su Vokieti
ja prieš Sovietų Sąjungų. 
Jeigu Vokietija dėsis į ka
riškų talka prieš Raudonų
jų Respublikų, tai didelė di
džiuma tų skolų galės būt 
vokiečiam dovanota. Tų 
suokalbį- Vokietijos seime 
aikštėn iškėlė komunistas 
atstovas Wm. Stoecker, apie 
kų jau buvo rašyta “Laisvė
je” birž. 11 d.

Štai kodėl vyriausias A- 
merikos Socialistų Partijos 
dvasinis vadas Morris Hill- 
quitas, trustų advokatas, se
kamais žodžiais sveikina su
manymų iškilmingai pasi
tikti sugrįžtantį iš Europos 
Owenų D. Youngą:

“Sumanymo principas yra

demokratų! nuogai atsistoja, kaipo lai
mintojai imperialistinių A-

Imerikos grobių, plojantieji 
katutes kariškiems suokal
bininkams prieš Sovietų 

I Darbininkų R e s p u b 1 ika. 
i Bet, antra vertus, ko gali
ma buvo ir laukti iš tų so
cialistų, kurie pereitame sa- 

!vo suvažiavime nutarė iš
braukti klasių kovos princi
pų iš naujų narni aplikaci
jų?

Todėl jie ir dabar turi sa
votiškos social-pardavikiš- 

i kos logikos, kuomet čiauška 
I apie “pagirtinus” “darbus 
| didžiųjų tarptautinių finan- 
i' sistų,” kaipo “naudingus” 
darbininkų klasei.

o Jų Tikslas
Niekados negalima išleist 

iš minties ta tikslų, kuriuo 
' vaduojasi ne vien Amerikos, 
Į bet ir kitų šalių socialistai, 
įpasakodami, būk pačios ka
pitalistinės valstybes, patys 
imperialistai nušluos nuo 
žemės veido karus ir įkūnys 
amžinųjų santaika. Jų tik- 

’ siųs yra nuodingomis so- 
j cial-buržujinės propagandos 
dujomis apsvaigint darbi
ninkų supratimų, užmigdyt 
klasinę proletariato sąmo
nę, taip kad imperialistai 
galėtų ramiai rengtis į krau
jo žygį prieš Sovietų Respu

blikų ir į nauja visapasauli- 
nę skerdykla vieni su kitais.

Bet komunistai stovi sar
gyboje. Jie atidarinėja dar
bininkų masėms akis; jie 
minias žadina, auklėja ir 
mobilizuoja mūšiams prieš 
imperialistų-socialistų sto
vykla. Jie rengia darbinin
kija prie to momento, kad 
revoliucinis prole tariatas 
sudraskys į skivytus visus 
Youngų-Morganų planus ir, 
paskelbdamas d a r b įninku 
karų prieš imperialistini ka
rų, su kuls pačia kapitalisti
nę sistemą su josios sociali
stiniais advokatais.

Lietuvoj Nesą Bado, 
Sako Sandariečiai

So. Bostone birželio 6 d. 
įvyko sandariečių prieš-sei- 
minis bankietas. P a s a k 
“Keleivio” k o r espondento, 
jame dalyvavo išviso “net” 
apie 50 asmenų. Reporteris 
priduria, kad

“. . .Mes iškovojome Lietu
vos nepriklausomybę; dabar 
Lietuva yra pilnai laisva; fa
šizmo Lietuvoje visai nėra—- 
jis randasi Italijoje; Lietuvą 
dabar valdo tie žmonės; kurie 
kovojo už jos nepriklauso
mybę. > < į :

“Vienas drąsuolis dar pri
dūrė, kad, girdi, tie visi gan
dai apie Lietuvos vargus yra 
tik laikraščių' produktas; Lie
tuvoj taip nesą, kaip laikraš
čiai rašo. Nesą tenai badau
jančių nei alkanų.’’

Sulyg to išeina, kad da
bar Lietuvoje viskas “all 
right.” Bet jeigu taip, tai 
kodėl sandariečiai bando 
žmonėm galvas sukti, steig
dami fondus rėmimui Lietu
vos baduolių. Nors, tiesa, 
jų tų fondų niekas neremia, 
bet vistiek jie zaunija apie 
aukas.

Šitaip kalbėdami, sanda
riečiai apgaudinėja lietu
vius darbininkus. Nedyvai, 
todėl,' kad pastarieji jų ne
remia.

Bedievių Suvažiavimas 
Maskvoj

Šiomis dienomis, kaip ži
noma, Maskvoje tęsiasi So
vietui Sąjungos Bedievių 
Draugijos kongresas, kuria
me, be kitų, dalyvavo tokie 
žymūs revoliuciniai teoreti
kai ir istorikai, kai Bucha- 
rinas su Jaroslavskiu. Abu 
kalbėtojai nurodinėjo, kad 
visokie anti-sovietiniai ele
mentai varymui savo pro
pagandos prieš darbininkų 
tvarka naudoja religinę ma- 
skų pridengimui kontr-re- 
voliucinio veido. Praeitis 
parodė, kad daugelio buvu
sių vienuolynų, paverstų į 
muzėjus, seni patarnauto
jai, buvo veiklūs religijos 
propagandistai. Drg. Jaro- 
slavskis toliau pažymėjo, 
kad

“Apmaskuota religiniais 
obalsiais varoma kontr-revo- 
liucinė kampanija per visas 
bažnytines organizacijas. 
Ypačiai tas buvo daroma lai
ke rinkimų j Sovietus. Religi
jos propagandistai nesenai 
bandė sunaikinti kolekty
vius ūkius, mokyklas ir kny
gynus, taipgi priešintis sukė
limui vyriausybės paskolų.’’

Q draugas Bucharinas 
nurodė, kad šiuo tarpu

“kova prieš religiją yra 
viena iš svarbiausių uždavi
nių einamojoj kultūrinėj re
voliucijoj. Kiekvienas mūsų 
klasės priešininkas jieško bū-! 
du apsistiprinti save religinė
se organizacijose.’’
Dar vis daug gyventojų 

tiki religiniams burtams 
Sovietų ’Sąjungoj. Ir todėl 
labai dideli ir atsakomingi 
darbai laukia bedievių or-! 
ganizacijų, kuriai priklauso, 
apie vienas milio.ųąs narių.' 
Vienas milionas narių be-i 
Rievių organizacijoj, prieš; 
pusantro’ ! milibno organi-Į 
zuotų religinių propaganda! 
stų, kunigų, popų, rabinų, 
mulachų, etc. Tai didelis 
ir sunkus darbas!

Kongrese dalyvauja apie 
800 delegatų. Buvo svečių 
nuo Vokietijos, Francūzijos, 
Čechoslovakijos, Austrijos, 
Švedijos ir kitų kraštų be
dieviškų organizacijų. Gau
ta pasveikinimas ir nuo A- 
merikos ateistu, iš Chica- 
gos.

Pas mus, Jungtinėse Val
stijose, turime prisipažinti, 
tąja kryptimi labai mažai 
tėra veikiama. O įvairių 
religijų sektos šiuo tarpu j 
turbūt bene stipriausios A-! 
merikoj. Religine propa-1 
ganda varoma ne tik per 
bažnyčias ir mokyklas, bet 
per teatrus, judžius, ,laik-1 
raščius, radio:ir kt. būdais. !

Tyli, Kai Vandens į 
Burną Prisigėrę

Kunigai .labui .daug myli 
taukšti apie kitus, ypačiai ( 
susipratusius d a r bininkųs, 
komunistus. Jie nedori, jie 
šioki - kitokį, , sako “tė
veliai.” Bet štai kun. Miež- 
viniš, “Draugo” redaktorių 
artintas bičiuolis ir “brolis 
Kristuje,” pašauna savo 
meilužę ir pats sau kulipką 
į galvą susivaro. Atsitiki
mas, apie kurį .šneka visi ir 
visur. Bet mūs klerikalai 
tyli, tarsi vandens prisigė
rę. Draugas K. Valonis 
“Vilnyj” sako:

“Marijonų ir kitokių “sto
nų” žmonės, nejaugi . jūsų 
“augštasis pašaukimas” jus 
žlibais padarė? • Nejaugi 
“šventasis įkvėpimas” jus ap
kurtino ?

“Visi mato, visi kalba, dagi 
pa ra pij on ai, o jūs tylite. Ką 
tai reiškia? Ir jeigu jūs šito
kį visiems žinomą ir matomą 
įvykį slepiate—sakykite, kas 
gali tikrinti, kad jūs neslepia
te visos eiles kitų tik jums ži

nomų, bet [kitiems nemato
mų, įvykių ?

“Sakykite, kas gali tikėti 
jūsų teisybei, jeigu jūs visų 
teisybę (visiems žinomą fak
tą) neigiate?”

Daug, daug panašių įvy
kių kunigija užtyli. Jei ji
nai išdrįstų pasakyti juos 
parapijonams, tai greit ne
tektų nei vieno iš jų. Tatai 
kunigija gerai žino ir todėl 
jinai tyli. Del to slepia ku
nigo Miežvinio nedorus dar
bus.

“Parapijai Pavojus”
Po šitokia antrašte fašis

tų lapelis “Vienybe”1 šaukia
si į Nashua, N. H., lietu
vius. Esą

“Vėliausiu laiku Nashuos 
lietuviai pradėjo krikti. Į 
bažnyčią nebeina; vyčių ir 
choro skaičius sumažėjo.”
Nežiūrint, kiek daug aša

rų Širvy dūkas del to lieja, 
bet tai sveikintinas apsireiš
kimas. Tas parodo, kad 
Nashuos lietuviai pradeda 
atsikrapštyti akis. Reikia 
tik, kad mūsų draugai — 
AVL. D. L. D. vietinė kuopa 
—-pradėtų smarkiau dar
buotis švietimui tų darbi
ninkų.

TĖMYKITE, VISI MEČIAI
Amerikos Lietuviu Pilie

čių Kliubas, Brooklyne, per 
savo veikėją advokatą Ste
phen B redes, praneša apie 
permainas įstatymo delei pi- 
lietystės gavimo, arba natū
ralizacijos.

Už pirmąsias popieras, ar
ba už pareiškimą noro tap
ti Amerikos piliečiu turės 
būt mokama $5.00 vietoj iki 
šiol mokamo $1.00.

Paduodant galutinąjį pra
šymą delei naturalizavimosi, 
tai yra delei pilnų pilietys- 
tės popierų gavimo, reikės 
mokėt $10.00.

Reikės $5.00 mokėti ekst
ra už išdavimą paliudijimo 
apie įvažiavimą į šią šalį, 
vis tiek, ar tas paliudijimas 
būtų išduodamas delei išsi- 
ėminio pirmų ar antrų po- 

I pievų!
Visi ateiviai, kurie atva

žiavo pirm 1921 m. birželio 
(June) 3 d., kurie negali 
tikrai priparodyti, kada ir 
kokiu būdu atvyko, arba at
eiviai, kurie atkeliavo be 
užsimokėjimo taip vadina
mo pagalvinio mokesčio 
pirm 1921 m. birželio 3 d., 
tokie galės būt pripažinti

legališkai (teisėtai) apsigy
venusiais šioje šalyje, bet 
už tai turės užmokėt val
džiai $20.00.

Po liepos (July) 1 d. šių 
metų jau nebereikės įrodyt, 
kad išgyvenai ištisus metus 
vienoje kurioje valstijoje, 
pirm paduodant prašymą, 
aplikaciją delei pilnų pilie- 
tystės popierų. Užteks, jei
gu bus išgyventa šeši mėne
siai bile kuriame viename 
paviete (county).

Po liepos 1 d. š. m. jokios 
pirmosios popieros nebus iš
duodamos, nežiūrint kada 
ateivis būtų įvažiavęs ' į 
Jungtines Valstijas, jeigu * 
nebus įrodyta, kad jis tei
sėtai (legaliai) atvažiavo. 
Iki šiol šita taisyklė buvo 
pritaikoma tiktai tiems, ku
rie atvažiavo po 1921 metų 
birželio 3 d.

Reikės pristatyti po dvi 
“pilno veido” fotografijas, 
pustrečio colio ilgio ir tiek 
pat pločio, paduodant apli- • 
kacijas kaip pirmoms, taip 
ir antroms popieroms.

Am. Liet. Pil. Kliubo
Komitetas.

Iš LAIKRAŠČIŲ

sveikas. Ponas Young atli
ko tarptautiniuose santi- 
kiuose nepaprastą patarna
vimą, vedantį prie taikos ir 
geros valios tarp valstybių. 
Aš tikiu, kad asmenys, ku
rie atlieka tokį visuomenei 
patarnavimą, turėtų būt pa
gerbti savo draugų pilie-į 
čių.” i

O kun. Norman Thomas, | 
pernykštis socialistų kandi-1 
datas į šios šalies preziden
tus, štai kaip atsiliepia apie 
Youngo “nuopelnus,” “New 
Leaderyj,” Socialistų Parti
jos organe:

“Naujasis susitarimas tikrai 
yra progresas linkui protingu-! 
mo ir linkui santaikos. Kad 
prie jo buvo šiaip Ar taip pri
eita, tai yra neužginčijamas 
įrodymas ne tik gabumo tų 
derybų vedėjų, ypač pono 
Oweno D. Youngo, bet taip
gi ir didžių tarptautinių fi
nansininkų, ir tai yra kur kas 
redliškėsnis' dalykas, negu na- 
ciouulū IjlsterijA.” >

Kartus Prisiminimas Vitaičiui
“Vienybe” nesutinka su 

Vitaičiu del cenzūros Lietu
voj. Kuomet Vitaitis per 
“Tėvynę” priminė, kad Šliu
pas negerai darąs, stoda
mas už fašistų cenzūrą Lie
tuvoj, tai Širvy dūkas tuojau 
kimba savo kolegai į akį, 
klausdamas,

< “, . .kodėl 1 “Tėvynės” re
daktorius,' taip uoliai ‘cenzū
ruoja’ visus ‘ iš komunistuo
jančių" SLA. narių gaunamus 
raštus? Jei cenzūros nerei
kia ir tie nariai nėra to bota
go užsipelnę, kodėl neduoti 
jiems tiek pat laisvai į ‘Tė
vynę’ rašyti, kaip kiti nariai 
rašo ?”

Reiškia, S. L. A. organe 
cenzūra įvesta panaši, kai 
ir Lietuvoj, fašistinę cenzū
ra. Norėdamas pasirodyti 
S. L. A. nariams geru, ap
gauti juos, Vitaitis nusi
duoda “demokratu” ir neva 
kritikuoja cenzūrą Lietu
voj. Bet tuo pačiu sykiu jis 
čia pat naudoja tokią pat 
fašistinę cenzūrą raštams 
tu S. L. A. nariu, kurie žo- i v 7
dį kitą pasako prieš menše
vikus arba sandarietiškus 
reakcininkus S. L. A., bei 
fašistus. Jis niekuo nege- 
resnis fašistbernis, kaip ir 
tie, ką šiandien engia Lietu
vos liaudį. Tai paliudija jo 
partijos narys Širvydukas.

Jis Imperatoriaus 
Tarnas

9

Kuomet New Yorko Central Parke buvo atidarytas Casino—vieta, kurioje New Yorko išnaudoto j ai-parazitaį turi ge
rus laikus—tai minios žmonių bandė gauti progą pamatyti tą įvykį. Bet policiją tik ištęlo teprilqido darbiųįnkų vaikuą.prįe 
tos vietos. Paveikslas parodo policmaną, neprileidžiantį darbi ninku vaikų. * . r . ’

“Raud. Artojas” rašo:
Buožės Stūguriauja

Liubavičių valsčiuje (Smo
lensko gub.) lig šiol dar ne-į 
pravesta žemės sutvarkymas. 
Taigi ir Cegelnės lietuvių sel
soviete lig šiol dar vyravo 
buožės. Buožės pravesdavo sa-. 
vo šalininkus selsovietan, buo-jkus paprasta žmogžudystė, tai 
žės smaugdavo biednuomenę, j apie ją nevertėtų nei rašyti, 

nes mes dabar gyvename to- 1 
kioj gadynėj, kad žmogžudys
tes ne naujiena, bet papras
tas kasdieninis apsireiškimas. 
Vienok ši žmogžudystė dadfe L 
kuo skiriasi nuo paprastų, to
dėl nors trumpai prisieina pa
minėti.

Jamamotą užmušė taipgi, 
parlamento narys, kuris dabar 
didžiuojasi savo atliktu darbu. 
Kada jis buvo tardomas, tai 
išdidžiai tardytojui pareiškė: 
“Aš užmušiau Jamamotą ap
sigindamas save.”

Ar manote, kad Jamaųiota 
užpuolė ir jis gindamasis už
mušė užpuoliką ? Nieko pana- ' 
šaus. Užmušėjas ve kaip pa- ’ 
siaiškino:

—Jamamota bolševikas, tai 
vienas dalykas. Antras daly
kas, kada atidarant parlamen
tą buvo perskaityta imperato
riaus kalba, jis buvo apsivil
kęs paprastais drabužiais. 
Trečias dalykas, jis abelnai 
nepakenčiamas žmogus, nepri
pažįstantis dievų ir jų įsaky
mų. Esant tokiam prasikaltė
liui, aš, kaipo patriotas ir iš
tikimas imperatoriaus tarnas, 
negalėjau jį pakęsti ir turėjau 
užmušti.

Jis nuėjo pas Jamamotą į 
stubą ir pareikalavo, kad tas 
tuojaus rezignuotų iš parla
mento. Bet Jamamoto parodė 
jam duris ir liepė apleisti na- ' 
mus. Todėl‘jis, pasakęs visa 
tai, pridūrė:

“Ir man tuomet nieko kito , 
neliko daryti, kaip tik įsmeig
ei kinžalą jo krūtinėn, ką aš 
!ir padariau. Bet aš tą atlikau 

;—aš gyniau 
iperiją ir tautą.”

Teismas žmogžudį išteisino, 
žinoma, Arūnui yra ko dūk- o visa kapitalistinė spauda jį 

ti, nes lig revoliucijos turtuo-'garbina, kaipo didžiausį did- 
liains galima buvo ne tik plėš- V.vrį, atlikusį prakilniausi dar- 
ti ir vogti, bet ir žmonės už- bą. 
mušinėti, o dabar jiemš bend
ras vardas “parazitai.”

terorizuodavo jos aktyvą. Tai 
čionai iš klesinės neapykantos 
buožės padegė trobas vieno 
biednioko aktyvisto praeitą ru
denį ir liko nenubausti. Buo
žių grasinimas čia tai kasdie
ninis apsireiškimas. Iš tikrų
jų buožės šiame selsoviete jau
tėsi šeimininkais, o biednuo- 
menė užuita ir įgrąsinta.

Dabar partijai ir Sovietų 
valdžiai pasiėmus griežčiau 
pravesti klesinę liniją kaime ir 
pakilus biednuomenės aktyvu
mui nusiminė buožės, kad ir 
čia jau gali būt pravesta že
mės ir mokesčių aprokavimo 
sutvarkymas, kas nuo pradžios 
revoliucijos dar nebuvo pra
vesta.

Matydami, kad jų vyravimui 
ateina jau galas ir kad jie be
jėgiai sutrukdyti Sovietų poli
tiką kaime, buožės virsta “pra
našais,” 
gandus, 
“svieto 
dą? ir 
kas tik

Taip 
žiu,

savaičių atgal laik- 
buvo pranešta, kad 
tapo užmuštas žy- 

veikėjas ir

Keletas 
raščiuose 
Japonijoj 
mus visuomenėje
parlamento narys Sendši Ja- 
mamoto. Jeigu čia būtų įvy-

skleidžia kvailiausius 
skelbia besiartinančią 
pabaigą,” “dievo sū- 
visokius pliauškalus, 

užeina ant seilės, 
vienas aršiausiu buo-

Arūnas visur pasakoja 
matęs vieną naktį su kitais 
buožėm “ženklus ant dangaus” 

—grabą ir kryžių, viršūne že- 
nfyn, ir čia pat aiškina, kad 
tai reiškia, jog jau atėjo “die
vo sūdąs.” Mįat, tikisi dar 
“dievo sūdais” įbauginti bied- 

• nuomenę.
Kada tas pats Arūnas prie 

caro valdžios užmušė nieku ne
kaltą savo kaimyną Kriučių 
Andrių, tai tuomet nesirodė 
jam ant dangaus nei grabai, 
nei kryžiai ir, jokio “sūdo” jis 
tuomet nepranašdvo, nes gerai 
žinojo, kad caro teismai buo- į 
žiu, ponų ir kunigų “nesūdi-j”nXVndaniks ją,” kad caro ‘‘šūduose’! kas laPSI8’"damas 
turėję pinigų, tas visuomet bū
davo teisus. 1

Kadangi teismai išteisina 
i tokius žmogžudžius, o visa 
Iburžuazija garbina, kaipo did- 

Nębereikia Dalgių iš Kitur Ivyrius, tai reikia laukti ir dau
giau tokių žmogžudysčių. Juk 
kiekvienas patriotas ir viernas 
imperatoi’iaus tarnas norės pa
tapti didvyriu. O kad tą at
siekus, reikalinga bolševikui 
.kinžalą į krūtinę suvaryti.

Šov. Sąjungos pramonė šie
met šienapjūtei pagamins 7 mil. 
dalgių. Dalgius., gamina Uralo 
įmonės, šiemet , pirmą syk pasi
rodys ripkoj Zlatousto įmonės 
dąlgi^i. I& kitų šąlių dalgių ne- 
bęj^pį'tųįt. ‘ j'
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JUODOJI MIRTIS” IR KITI MARAI
Ačiu nepailstančiam veiklu-Į eina ir šiaip mokslininkai ty

mui mokslininkų-tyrinėtojų ir rinėtojai 'yra suradę priemo- 
medikų-gydytojų, šiandieną nių suturėt panašių plėgų 
žmogus gali drąsiau žvelgti į skleidimąsi.
gyvenimą, nebijodamas tų bai-l Bet ilgai reikėjo laiko, kol 
sūąiškų ligų, kurios skynė jo’medicinos mokslas galėjo pa- 
protėvius, 'palikdamos aibes’siliuosuoti nuo niektikysčių ir 
baisenybių ir lavonų krūvas. ;prietarų. Pirmykščiais laikais 

Ilga ir sunki buvo medicinos'kunigas ir gydytojas bei magi- 
kova prieš ligos pajėgas. Dau-jkas dažniausia būdavo vienas 
ge/į juodų puslapių galima su- ir tas pats. O net ir šiandie- 
rast istorijoj vien todėl, kad | na yra atsilikusių laukinių bei 
tuomet žmonėms stokavo ži- j puslaukinių genčių, kur bali
nių apie • paprasčiausias svei- doma gydytis su pagelba kuni- 
katos priemones, kovoje su li
gomis.

Senovės laikais žmogus bu
vo tiesiog bejėgis prieš ligą. 
Jis žiūrėjo į ją, kaip į dievų 
rykštę, ir kad nukreipt šalin 
ligą, jis bandydavo šauktis 
viršgamtinės pagelbos, grieb
davosi magijos ir kitokių prie
taringų priemonių.

visuomet buvo nedidelis 
skatffus drąsių ir protaujan
čių žmonių, kurie stengėsi su
prasti ligą, tėmydami 
vystymąsi ir 
žmogaus kūną, 
susikaupusios per 
žius 'patyrimų, 
mums šiandieninį 
mokslą.

Iš tamsios praeities rūkų, 
kaip kokie mirties baisūnų še-j 
sėliai, užsiliko pasakojimai! 
apūč tais laikais 1_______
šiurpulingas epidemiškas li
gas. šiandieninėse apystovo- 
se tatai sunku ir beįsivaizdin- 
ti, kas tuomet dėjosi.

Iš istorijoj įrašytų marų, 
tur būt, plačiausiai yra žino
ma “Juodoji ’Mirtis.” Mokslas 
atrodo, kad Juodoji Mirtis bu
vo buboniškas maras, mirtinga 
liga, kuri, ačiū šiandieni
niams sveikatos įstatymams, 
daugiau nebegali gręsti išnai
kint civilizaciją.

Pusėje 'keturiolikto amžiaus 
tas maras prasidėjo Chin i joj 
ir laipsniškai pasiskleidė po 
visą civilizuotą pasaulį.

Tais laikais nebuvo žinoma

giškos magijos, visokių burtų, 
dažnai su labai blogomis pa
sekmėmis žmonėms, tuo būdu 
jieškantiems sveikatos.

Dr. Ed. Fisher Brown,
Direktorius Komisijos Kovai 

Prieš Difterija. 
(Per WNYC Radio Stotį) »

EASTON, PA
josios 

studijuodami 
Jų pastangos, 
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------ .........................i" • -rfgr.r.rr.ž 
tų, gina Frank P. McLusky, 
kuris gynė ir gina Eastono 
10 lietuvių darbininkų, infre- 
muotų ir areštuotų per vietos 
fašistus. Jam pavyko iškovo
ti numušti keturių draugų 
kauciją nuo $5,0000 iki $1,- 
000 už kiekviena.

čia eina kova už 
sirinkimų ir žodžio, 

kapitalistinėj 
kitų vietų 
kaip

išnaudotojai 
nepuola, kaip 

Kruvinas

SKONIS
laisvę su-

Net pa- 
Amerikoj 
už tokius

protesto suši
lai p 
kad 

si u r-

Augščiau Visko

Shwabo Bernai vėl Areštuoja 
Darbininkų Darbuotojus 
šiais metais kaip kitur, taip 

ir Bethlehem, Pa., buvo reng
tas Pirmos Gegužės paminėji
mas. Bet miestą valdo plieno 
karalius Shwabas, nes čia yra 
Bethlehem Steel Co., kur de- 

•sėtkus tūkstančių darbininkų 
šrautusiasibiauriai išnaudoja. Shwabo 

bernai—vieša ir slapta policy 
ja, skaičiuje 20 asmenų, už
puolė ir areštavo 16 darbinin
kų,—kalbėtojus, rengėjus ir 
net narius ukrainų pašeipos 
organizacijos, kurie tuom lai
ku ant antrų lubų, turėjo su
sirinkimą. Keturis paleido tik 
po $5,000 kaucijos, o kitus po 
$1,000 kaucijos kiekvieną.

Birželio 10 dieną turėjo 
įvykti areštuotų teismas Easto- 
ne, tai Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas 8 d., birželio 
rengė protesto susirinkimą 
Bethleheme ant lioto (?— 
Red.) netoli svetainės, kur 
įvyko gegužiniai areštai. Pro
testo susirinkime turėjo kalbė- 

i keli kalbėtojai. Vos pradė
jus ir pakalbėjus keletui iš 177.

i. vėl Shwabo guzi-|vyko.

čioj 
daugelyj 
dalykus, 
rinkimas, 
bjauriai
Bethleheme. 
bele Shwabas ir Co. deda vi
sas pastangas neleisti savo al- 
giniams vergams organizuotis, 
turėti susirinkimus, apkalbėti 
savo sunkią padėtį, kaip sėk
mingiau ginti savo reikalus, 
kaip iškovoti didesnį duonos 
kąsnį.'

Sąmoningi darbininkai veda 
kovą prieš Shwabo diktatūrą, 
tas lėšuoja daug pinigų,, bet 
mump ateina su pagelba kiti 
darbininkai. Eastono komu
nistai 9 d. sukėlė Bethlehemo 
draugų apgynimui 
Bethleheme d. J. M. 
$34.00. Bethleheme 
šie draugai: J. Kriks 
Berūkštis $5, L. Klein 
M. Petraitis ir J. M.
B. Davidonis ir F. Berūkštis 
po $2, J. Matonis $1.50, J. 
Rimkunas 'ir Belą Syr po $1, 
F. Zavistonis 50c. Ačiū drau
gams už pagelbą. Per soli
darumą, vienybę ir klasių ko
vą mes nugalėsime išnaudoto
jus. Darbininkų vienybėj yra 
galybė.

ŠVELNŪS. . .
Ir Vienok 

Jie PATENKINA

ne^ paprasčiausios apsisaugo- į, - - - 
jimo priemonės; taigi nieks 
negalėjo užkirst kelio tam už- kalbėtojų 
plūstančiam marui.
šiam nebuvo jokios pagelbos;; cįQį0 areštus.

$68.75. 
surinko 
aukojo 
$10, J.
$5, N. 
po $3,

Daugelis milionų rūkorių 
išmoko statyti skonį augš
čiau visko, pasirinkdami ci
garetę. Kuo kitu galima iš
aiškinti, kodėl vyrai taip 
laikosi Chesterfield?

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO

D. M. Š. a ui m vi i i oč m i nno vv»

esterf ield
PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant Tacilauska*, ' 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. V. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi- 

i ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
| myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka .todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. ūrbszo,
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mčnesis po 
kelioliką žimtų 
pasitraukia. Taip

John Naujokas Patt ?rg. S. Rei- 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen- 
tų-i Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieiti

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
iyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose? ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių ildirbystes 
draugų cigarų viršminėtaie vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rflky- 
iamas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiynčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė- 
ias apmokame.

Adresas:

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

CASTON ROPSEVICHtra sugriežė kelis kavalkus, 
po tam didžiųjų merginų cho
ras sudainavo apie tris daine

les ir dvi jaunos mergaitės— 
M. Mingeliutė ir M. Čeponiutė, 
sudainavo duetą. Užbaigė pro
gramą kartu mažosios ir di
džiosios mergaitės sudainuoda- 
mos labai vykusiai. Kaip ku
riom dainom jaunuolių orkes
trą akompanavo. Kaip orkes
trai, taip ir 
vadovavo V. 
fordo.

Kaip jau 
žmonės teiraujasi apie spau
dos naudai išvažiavimą, kuris 
turės įvykti 30 d. birželio, 
Bridgeporto priemiestyj Fair- 
field, Conn. Yra vilties, kad 
tie, kurie turi savus karus, vi
si trauks į tą išvažiavimą, nes 
ten bus plati programa, bus 
choras net iš New Yorko, bus 
kalbėtojų ir kitokių pamargi- 
nimų. Kol kas, komisijos dar 
nėra organizuoti busus, bęt 
yra viltis, kad busai bus orga
nizuojami, todėl, kad žmonės 
labai pageidauja pamatyti tą 
gražiąją vietą Khuns parką ir 
pasišokti tokioje vietoje, kur 
gali šokti kokis tūkstantis 
žmonių, o gal daug daugiau, 

šiųmis dienomis netikėtai 
nizacinius ženklus ir ant grei-|tą, tai kai kurių mergaičių tė- netekome vienos draugės, J. 
tųjų, tą pat vakarą, nuteisė į vai buvo bepradėję rūgoti ant Salaveičikienės. Mat, ji, ga- 
kalėiimą po 30 dienu, neprilei- komisijos už tokio buso paėmi-lVus žinią, kad jos duktė Biru- 
sdami advokatu nieko, kaipo nią. Bet čia komisija suvis ta Chicagoje apsirgo, išvyko 
tvarkos ardytojus ir atvežė 
nakti į Eastono kalėjimą, kur 
jie išsėdėjo iki panedėlio, ka
da likosi paliuosuoti 
nas po $300.00 
užstatė Beth. ir 
rai. Jie įteikė

NEW BRITAIN, CONN

Iš Mūsų Darbuotės
Per praėjusią žiemą veikė

me neblogai, tai ir sekėsi ne
blogai, ypatingai mūsų Vilijos 
Jaunuolių chorui pavyko visi 
parengimai.

Piknikai pas mus nedėldie
niais neleidžiama rengti, to
dėl vieną bendrai yengė Meri- 
dene A.L.D.L.D. kuopos 27 ir'

Tasai piknikas irgi pa- 
Beje, reikalas priminti,

merginų 
Visockis

chorui 
iš Hart-

tenkaI ' girdėti,

vvi ------------ — r----- ---------—7

Apsirgti-įduoti bernai užpuolė ir pra- kad draugai čeponiai ir Šatai 
~ ““11 \  ___ iš susirinkusios daug dirbo pikniko rengime,

jis buvo paliekamas mirti, bet: publikos atsirado išdavikų, ku- Daug padirbėjo ir kitas meri- 
kurie'denietis vaikinas, bet nepame- 

! kalbėjo bei literatūra platino nu jo pavardės.
h Kadangi A.L.D.L.D. ir L.D.

ir per savo mirtį dar perleis-|rie pirštai nurodinėjo
damas ligą kitiems.

Per dieną kitąbuvo tos epi-|įr areštavo aštuonis: H. Ben-
demijos dalgiu iškertama išti-į įamin, III Distrikto Komunis-jS.A. apskričių išvažiavimo ko- 
sos tautos, ištisi kraštai. „Gręsė Partiios organizatorių, J. j misija buvo pakvietus mūsų 
mirtis net visiems gyvuliams. Cooper. Phila. ir apielinkės'””” - - •
Upės prisipildė lavonais; ki- Tarp. Darb. Apsigynimo sek- 

didžiules | reįorę (]ar 5 draugus ir drau-tur gi gyvieji kasė 
duobes mirusiems ir vienus ant 
kitipįvertė ir kartu užkasinė- 
jo. Nebuvo nuo maro pjūtės 
liuosi nei laivai jūrose. Išmir
davo visi iki vienam laivo 
darbininkai, tarnautojai ir 
pasažyriai; ir tie laivai likda
vo be gyvos dvasios, blaškomi 
audrų ir vėju po Viduržeminę 
Jūrą. Juodaią Jūra ir šiau
rės Jūras, iki vėjai bei audros 
atblokšdavo juos kur i kraštą. 
Šeimynos buvo išardytos. Mo
tinos metė savo apsirgusius 
kūdikius ant žemės ir bėgo, 
pačios nežinodamos kur.

žiūrint mirčiai kiekvienam 
j akis, nežinant, ar besulauks ..... <v,
tįsaus, iš vienos pusės, išsi-(kito teismo, 
vystė baisus paleistuvavimas, 
ištvirkavimas, gaudymas pas
kutinių 'gyvenimo linksmybių; 
o iš antros1 pusės, išsivystė be
galinė baimė “grieko.” Pinigai 
buvo pilami į bažnyčias, kad 
nukreipt šalin dievo rūstybę. 
Bet kunigai neėmė tų pinigų, 
sakydami, kacį jie yra sutepti 
mirčia.

Atsirado taip vadinama 
“flag^lantų” atskala. Jie no
rėjo dievą permaldauti, patys 
save plakdami, kapodami sa
vo kūnus iki kaulų, su proce
sijomis vaikščiodami nuo mie
to į miestą, dvasiškas giesmes 
graudingai giedodami. Bet 
tuom jie tik dar labiau praplė
tė marą; užkrėtė ir tas vie
tas, kur baisioji maro viešnia 
dar nebuvo užkliuvusi. Priė
jo prie to, kad net popiežius 
uždraudė tokias barbariškas 

’ ceremonijas, grūmodamas iš
mest iš krikščionių tikybos vi-

> tuos fanatikus ir ligos pla- 
ojus.
okie marai jau .nebe baisūs 
idieniniam pasauliui. Medi-

Eden—Phila. 
dien- 

šiuom 
ir už- 
vietą.

ges ir Anna 
“Record.” kapitalistinio 
raščio reporterę, kuri 
kartu buvo Bethleheme 
suko į susirinkimo t 
Areštuotus brutališkai stumdė, 
nudraskė nuo in įvairius orga-

Vilijos J. Merginų chorą dai
nuoti išvažiavime 2 d. birželio 
Waterbury, tai rengėmės į tąjį 
išvažiavimą ne juokais. Bet 
ir tame darbe sekėsi gerokai, 
viso trys busai važiavo. Tik 
ant kelio išvažiavus vienas 
busas “užsinaravijo” ir susto
jo vežęs jaunuolių choro na
res. Ir iki dasigavome į vie-

Mat, ji, ga-

kiekvie- 
kaucija, kurią 
Eastono drau- 
apeliacija del 
8-9 naktį už-

darbininku na- 
Mechanic St. ir 
bet nieko nera-

puolė vengru 
rną no 1161 
išlaužė duris, 
do. gal “bombų” jieškoio.

Panedėli. 10 d. birž., teis
mas 16 draugu, kurie likosi 
areštuoti per Pirmos Gegužės 
anvaikščioiimą, likosi nukel
tas iki rugsėjo mėnesio. Visus 
areštuotus, apart kitų advoka-

Bet čia komisija suvis ta Chicagoje apsirgo, išvyko 
nekalta, kad taip atsitiko, net pas ją ir jau nebežada sugrįž- 
nei patys busų savininkai to ti į New Britainą. “ ~ *

Mūs miesto žmo- veičikas irgi mano tą patį pa
nes, kurie buvo tame didžiu- daryti. Jeigu ištikrūjų taip 

išvažiavime, juodu padarys, tai mūs veiki- 
jaunuoliai me liks didelė spraga. Dabar-

Pats Sala-
nenorėjo.

Jeigu ištikrūjų taip
liame apskričiu 
visi jį gyrė, tik 
pyktavo, kad policija neleido tiniu laiku galima suminėt, kad 
jiem šokti.

9 d. birželio Vilijos Jaunų 
Merginų choras ir Bristolio A. 
L D.L.D. 169 kuopa buvo pa
rengę pikniką Bristolyje. Pik
nikas buvo neperdidelis, bet 
uždarbio bus del rengėjų. Šis 
piknikas buvo su programa, 
kurią išpildė Vilijos J. M. cho
ras ir Jaunųjų Darbininkų 
Orkestrą. Pirmiausiai orkes-

1 pradėjo kiek atsirasti naujų 
spėkų darbininkiškame judė
jime, ypač gerai, kad ir drg. 
J. Balčiūnas pradeda vis dau
giau apsiimti šį tą atlikti, taip 
pat ir Remeičiai. Dirba gerai 
ir kiti, kaip Yokimas, Ambro- 
zevičia ir Jurkiunas net su 
savom mašinom, reikale, pa
tarnauja. Taip ir reikia, drau
gai. Vikutis.

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais. 

40 puslapių, didelio formato.
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c;

i..
“Tarpininkas” 

vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas” 
keti bilas. 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

duoda $200 arba lai-
Lietuvą ir atgal—do-

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”

332

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitės 
past

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

40. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

113 W. 3rd Street 
8o. Boston, Mass. 

Boston 0304 W.Tei.,

NAUJAS IŠRADIMAS
■ DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudcjima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigydc O 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek' 
Verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Deksnis Ointment Co. 
818 MAIN ST. BOX 35« 
HARTFORD, CONN. U. 8. A.

Laisves Piknikas, 7 d. Liepos-July, 1929
Brooklyne

BUS DVI PROF. RET1KEVIČIAUS ORKESTROS, KURIOS GRIEŠ BE PERSTOJIMO
Tai dar ne viskas. Dainuos visos New Yorko apielinkės darbininkiški chorai, vadovaujami V. Žuko; dainuos kiekvienas 

skyrium ir bendrai visi. Susidarys choras iš apie 250 ypatų.

Ulmer Park Music Hall, gale 25-th A

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

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

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

Dalyvaus seni darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS ir H. STANKUS, kurie nuo žydinčios jaunystes iki žilos galvos 
stovi pirmose eilėse kovojančių darbininkų. “Laisves” piknike girdėsime jų prakalbas.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 

I žmogui reiškia, jeigu jis yrą apimtas 
' kokios nors ligos bei vikrių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo- 

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

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

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

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

, miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

Patamauju 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. *

SKAITYKIT “LAISVĘ”

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 16th Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Trving PI. 

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti I 
automobiliais į trumpiąus; laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei- »• 
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave„ eor. Utn StM N. Y.
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Ką Užtyli Kunigai?
(Tąsa)

Abraomas
Abraomas buvo Dievo išrink

tas žmogus, kurį Dievas laimi
no, ir davė jam didžius turtus. 
Turtus tuos jis įgijo labai ne
švariu būdu, nes gavo juos už 
savo pačią, kurią laikinai buvo 
užleidęs Egipto faraonui:

“Pasidarė badas krašte ir ėjo 
Abraomas į Egiptą, idant būtų 
ten svečiu, nes sunkus buvo ba
das krašte. O kad jau buvo 
arti, kad įeitų į Egiptą, tarė 
savo pačiai Sarai: žinau, kad 
esi graži moteriškė: o kad pa
matę tave egiptiečiai sakys: jo 
žmona: ir užmuš mane, o tave 
užlaikys. Sakyk tat, prašau ta
vęs, kad esi mano sesuo, kad 
man būtų gerai del tavęs ir 
mano dūšia, kad gyventų del 
tavęs. Kad tada įėjo Abrao
mas į Egiptą, pamatė egiptie
čiai moteriškę, kad buvo labai 
graži. Ir kunigaikščiai davė 
žinią faraonui, ir gyrė jam ją; 
ir paimta moteriškė į faraono 
namus, 
re del 
jaučius 
verges 
ranugarius.
baudė faraoną 
mus didžiomis bausmėmis 
Abraomo pačios Saros. Ir 
sikvietė faraonas Abraomą ir 
tarė jom: kas tai yra, ką man 
padarei? Delko man nesakei, 
kad tai tapo pati? Delko sa
kei, kad yra tavo sesuo, kad ją 
paimčiau sau už pačią? O da
bar štai tavo pati, paimsi ją ir 
eik. Ir įsakė faraonas del Ab
raomo vyrams ir palydėjo jį ir 
jo pačią ir viską, ką turėjo.” 
(Būt. 12, 10—20).

Patiko tas pasisekimas Abra
omui, ir jis ir toliau naudojosi 
tuo, tuo labiau, kad sakydamas, 
jog Sara yra jo sesuo, jis ne
melavo, nes ji iš tiesų buvo jo 
sesuo, vieno tėvo, tik ne vienos 
motinos. Įpiršo savo pačią ir 
Geraros karaliui: •

“.. . Abraomas gyveno tarp 
Kadės ir Sur. Ir buvo svečiu 
Geraroje. Ir kalbėjo apie savo 
pačią Sarą: yra mano sesuo. 
Pasiuntė tada Geraros karalius 
Abimelech, ir paėmė ją. Bet 
atėjo Dievas prie Abimelecho 
naktį sapne ir tarė jam: štai 
mirsi del moteriškės, kurią pa
ėmei: nes turi vyrą. O Abime- 
lechas buvo dar jos nedasilytė- 
jęs ir tarė: Viešpatie, nejaugi 
žmones nežinančius ir nekaltus 
užmuši? Ar man pats nesakė: 
yra mano sesuo, ir ji pati sa
kė: yra mano brolis. Gera šir
dimi ir švariomis savo ranko
mis tą padariau. Ir tarė jam 
Dievas: ir aš žinau, kad gera 
širdimi padarei: ir dėlto tave 
saugojau, kad n e n u s i d ėtum 
prieš mane, ir nedaleidau, kad 
jos dasilytėtum. Dabar tat su
grąžink pačią jos vyrui, nes yra! 
pranašu: ir melsis už tave, ir 
būsi gyvas... Ir pasikvietė 
Abraomą Abimelechas, ir tarė 
jam ... ką manei tą daryda
mas? Atsakė Abraomas: Ma
niau sau tardamas: gal nėra 
Dievo baimės šioje vietoje ir 
užmuš mane del pačios. Bet 
ir tikrai yra mano sesuo: Duk
tė mano tėvo, nors ne duktė 
mano motinos, ir paėmiau ją už 
pačią . . .pririnko tada Abime
lechas avių ir jaučių, tarnų ir 
tarnaičių, ir davė Abraomui: ir 

.sugrąžino jam jo pačią Sarą. O 
Sarai tarė: Štai tūkstantį si
dabrinių daviau tavo broliui... 
(Būt. 20, 1—18).

Vieną kartą Abraomas sėdė
jo pas savo palapinę ir pamatė 
ateinančius tris vyrus, katrų, 
kaįp paskiau matysime, buvęs 
vienas Dievas ir du angelu. A- 
braomas su Sara pavaišino 
juos, kiek įmanydamu, ir vie
nas vyrų tarė Abraomui, kad 
grįždamas apie šį laiką užeis 
prie jų, ir Sara turės sūnų. 
Aišku, kad senai Sarai patiko 
tas prižadėjimas ir šit jos kal
ba su Dievu:

“Ką - išgirdusi Sara susijuo- 
* kė už palapinės durų. O buvo 

abu senu ir ilgų metų, ir jau 
L buvo nustoję Saros moteriški! lė.

O Abraomui gerai da- 
jos 
ir 
ir

: ir turėjo avis ir 
asilus ir vergus ir 

ir kup
li ti
na- 
del 
pa-

asilyčias
Bet Dievas 

ir jo

i

Kuri susijuokė patidalykai.
sau tardama: kad jau pasenau, 
ir mano ponas yra senas, ieš
kosiu pageidimų ? Ir tarė 
Dievas Abraomui: delko susi
juokė Sara, tardama: ar iš tie
sų pagimdysiu sena boba’ bu- 

yra kas sun- 
su grįš i u prie 
duos Dievas 
turės sūnų.

Ne-

dama. Ar Dievui 
ku? Kaip sakiau, 
tavęs šiuo laiku, 
sveikatą, ir Sara
Užsigynė Sara tardama: 
sijuokiau,—baimės perimta: O 
Viešpats sako: ne taip yra, bet 
juokeis”. (Būt. 18, 10—15).

Sodoma ir Gomora
Po tos kalbos Dievas su an

gelais atsikėlę ėjo link Sodo
mos ir Gomoros, o Abraomas 
juos lydėjo. Belydint Dievas 
priminė Abraomui, kad girdė
jęs šauksmą nusidėjimų tų 
miestų ir einąs ant vietos iš
tirti. Matomai tada Dievas ne- 

. buvo viską žinąs, kokiu dabar 
yra:

“Tarė tada Viešpats: šauks
mas Sodomos ir Gomoros pasi
daugino ir jų nusidėjimas labai 
įsunkėjo. Eisiu ir pažiūrėsiu, 
ar šauksmą, kurs mane pasie
kė, jie darbais padarė, ar ne 
taip yra, kad žinočiau”. (Būt. 
18, 20—21).

Abraomas, pasilikęs su Die
vu, derėjosi, kad neišžudytų tų 
miestų, jei atsiras Sodomoje 50 
teisingų žmonių, paskiau jei at
siras 45, 40, 30, 10. Dievas 
sutiko, ir jie persiskyrė. Tuo 
tarpu du angelu atėjo į Sodo
mą. Juos pasitiko Lotas ir įsi-1 
vedęs į savo namus pavaišino. 
Nusidėjimai Sodomos buvo ši
tokie: vyrai nebemylėjo mote
rų, bet vyrus, o moterys mylė
josi su moterimis. Dėlto gy
ventojai pamatę tuodu angelu, 
gražiu jaunikaičiu, susirinko 
visas miestas, reikalaudami, 
kad Lotas juos išvestų jiems 
del paleistuvavimo. Lotas siū
lė gyventojams savo nekaltas 
dukteris, bet jie nenorėjo gir
dėti, ir angelukai tik tik išsi
suko nuo išniekinimo.

“Ir atėjo du angelu į Sodomą 
vakare, kada Lotas sėdėjo mie
sto vartuose. Kurs pamatęs 
juos atsistojo ir ėjo pasitikti: 
ir nusilenkė veidu iki žemės. Ir 
tarė: Meldžiu, Viešpačiai, įeikit 
į jūsų tarno namus ir pasilikit 
juose. Numazgok it savo kojas, 
o anksti eisit į savo kelionę. O 
jie atsakė: ne, bet pasiliksime 
gatvėje. Privertė juos kad su
stotų prie jo, o kada įėjo į jo 
namus, padarė vakarienę ir. pri
kepė kvietinės duonos ir valgė. 
Bet pirm, negu nuėjo gulti, 
žmonės iš miesto apstojo na
mus, nuo vaiko iki senio visi 
gyventojai iš vieno. Ir pakvie
tė Lotą ir tarė jam: kur yra 
vyrai, kurie įėjo prie tavęs nak
čia? išvesk juos čia, idant pa- 

jžintumėm. Išėjęs prie jų Lo- 
i tas, uždaręs paskui savęs duris, 
tarė: nedarykit, prašau, broliai 
mano, nedarykit tos piktybės. 
Turiu dvi dukterį, kuriedvi dar 
nepažino- vyro: išvesiu jiedvi 
prie jūsų, o darykit su jomis, 
kaip jums patinka, by tik tiems 
vyrams nieko blogo nedarytu
me!, nes įėjo į mano stogo pa- 
uksnį. O jie tarė: eik čia.; Ir 
vėl tarė: atėjai čion kaipo atei
vis, ar kad teistumei? Tave tat 
patį labiau negu juos varginsi
me. Ir labai užpuolė ant Loto, 
ir be biskio duris neišlaužė, bet 
štai ištiesė ranką vyrai ir įvedė 
Lotą į namus prie savęs ir už- 
dąrė duris.” (Būt. 19, 1—10).

Po to buvo sunaikinti ugnies 
lietumi tie miestai. Lotas su 
dviem dukterim pasislėpė kal
nuose. Dukterys manė, kad be j 
jų nebėra žmonių ir sumanė 
nuo savo tėvo gimdyti vaikus:

“Ir tarė vyresnė jaunesnei: 
mūsų Ievas yra senas, o nebeli
ko vyrų ant žemės, kurie galė
tų įeiti prie mūsų pagal visos 
žemės paprotį. Eikš prigirdy
kime jį vynu ir gulėkime su juo, 
kad galėtumėm užlaikyti sėk
lą nuo mūsų tėvo. Davė tad sa
vo tėvui gerti vyno aną naktį: 
ir ėjo vyresnioji ir gulėjo su tė
vu, o jis nejautė nei/kada atsi
gulė jo duktė, nei kada atsikė-

Antrą taipogi dieną ■ tarė

vyresnioji jaunesnei: štai va
kar gulėjau su savo tėvu: duo
kime jam gerti vyno ir šią nak
tį, o gulėsi su juo, idant išlai- 
kytumėm savo tėvo sėklą. Ir 
davė taipogi aną naktį savo tė
vui gerti vyno, ir įėjusi jaunoji 
duktė gulėjo su juo. Bet ir ta
da nejautė, kada su juo gulėjo, 
arba kada atsikėlė. Pradėjo tat 
dvi Loto dukterį nuo savo tėvo. 
Pagimdė vyresnioji sūnų ir pra
minė jį vardu Moab, tas yra 
Moabitų tėvu iki šios dienos. 
Jaunoji taip pat pagimdė sūnų 
ir praminė vardą jo Ammon, tai 
yra, mano tautos sūnus; tas y- 
ra Amonitų tėvas iki šiai die
nai.” (Būt. 19, 31, 38).

Toki tat buvo anais laikais 
teisingųjų žmonių dora.

Kaip buvo -prižadėjęs Vieš
pats aplankė Sarą. Tikrai pa
skirtame laike pagimdė Sara 
sūnų, kurį praminė Izaoku. Ab
raomas turėjo 100 metų kad gi
mė Izaokas.

“Tarė Sara: juokį man pa
darė Dievas, kas tik išgirs, pa
dės man juoktis. Ir vėl tarė: 
kas būtų tikėjęs, kad Abraomas 
išgirs, kad Sara žindo sūnų, 
kurį jam seniui pagimdė. Au
go vaikas ir atimtas yra nuo 
krūčių ir padarė Abraomas di
džią puotą dienoje atėmimo nuo 
krūčių.” (Būt. 21, 6—8).

Tebegyvendamas A b r aomas 
visus savo turtus atidavė Izao
kui, o vaikams savo meilužių 
davė dovanas ir atskyrė juos 
nuo sūnaus Izaoko. Mirė turė
damas 175 m.

dolerių, tai ir viskas.
Korespondencijose garsi

nimas parengimų labai at
bukina skaitytojus. Per
skaitai po pusę špaltos nuo
bodžių pakartojimų apie 
pikniką ar balių ir pradedi 
žiovauti. Nenorėdamas už
snūsti, turi atsiversti kitą 
puslapį.

Uždyką draugijos gauna 
vietos pranešimų skyriuje, 
o jei to negana, tai dėkite 
didesnius skelbimus bent po 
keletą sykių. Bet kores
pondencijas reikia valyti 
nuo skelbimų.

Puošimas “Laisvės” pa
veikslais patinka visiem. Jei 
gerai dirbantieji draugai 
atsimins primesti po dole- 
riuką, kitą padengimui pa
veikslų lėšom, tai “Laisvė” 
visada bus puošiama pa
veikslais.

Laiškas “Laisvės” Redakcijai

Ką ir bekalbėti, šis piknikas 
bus dailus ir smagus’ visais at
žvilgiais. ' Tik rengiamės ja
me visi būti.

Piknikas prasidės nuo 11 v. 
ryto, šokiai prasidės nuo 1 
vai. po pietų. Gi pradžia pro
gramos 5 vai. po pietų.

Draugai, visose kolonijose 
pradėkite skubų organizavi- 
mąsi į šį pikniką, šiemet vis
kas pusėtinai suvėluota, ta- 
čiaus gerai pasistengus dar 
galima gerai susiorganizuoti. 
Dabar visur yra visokių pa
rankamų ir be jokių kliūčių 
galima iš visur suvažiuoti ir 
padaryti tūkstantinį pikniką.

Apart programos, žaislų ir 
įvairaus sporto, tokiame milži
niškame piknike kiekvienas 
asmuo gali apturėti sau pilną 
pasitenkinimą dar ir tuomi, 
kad čia galima pasimatyti su 
senos pažinties draugais ir su 
daugeliu naujų draugų susi
pažinti.

Tad malonaus pasimatymo 
liepos 4 dieną Maple Parke.

Komisijos Narys,
J. M. Karsonas.

kur valstiečiai galėjo pasisko
lint ž. 'ū.1 mašinų, išvalė 16,000 
centnerių grūdų, išarė bicdnuo
menei 6,000 ha žemės, davė 
daugiau pusantro tūkstančio 
centnerių geros rūšies sėklų.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

Tel. ofiso 7806-W. Namų
DAKTARAS

JOHN S. STANESI
LIETUVIS GYDYTOJ 

Valandos: 2-4 po pietų ir C 
Rytais ir Nedčliomis pagal 

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKQ 
randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu lą
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CL1ENE ST., DET

(Tąsa bus)

DRAUGU ŽINIAI
Rašo P. Buknys

Draugas J. Sinkauskas su 
žmona, iš Paterson, 
pereitą antradienį 
“Laisvės” pastogėje, 
atvežė 3 atnaujintas 
meratas ir 2 naujas, 
kiaušus, ar daug darbo tu
rėjo iki - prikalbino Naujuo
sius užsiprenumeruoti “Lai
svę?” Atsake: “Lengva 
prikalbinti, tik visa beda, 
kad nėra laiko susieiti žmo
nių.”

Draugas Žaldokas iš Wil
kes-Barre, Pa., irgi prisiun
tė atnaujintų ir naujų pre
numeratų. Draugas Šimai
tis, iš Montello, atsiuntė 
pluokštą atnaujintų ir 2 
naujas prenumeratas. Apie 
tai, kad sunku gauti naujų1* 
skaitytojų nei drg. Žaldo
kas, nei drg. Šimaitis nesi
skundžia.

XI . v ., 
lankėsi

Jis 
prenu- 

Už-

naujųSkaitykime toliau 
skaitytojų klausimu:
“Laisvės” Adm.
Draugai:

Štai dar šeši doleriai. Bus 
už drg. Staškaus prenume
ratą. Tai naujas kareivis. 
Ištisus dešimts metų nema
tė “Laisvės.” Skaitė “Kel
eivį.” Bet dabar pradėjo 
skaityti “Vilnį” ir užsirašo 
“Laisvę.”

Draugiškai,
, A. Bimba.

Visur piknikuose būtų 
galimą gauti naujų skaity
tojų “Laisvei” ir “Vilniai,” 
bet ar daug kas tuomi rūpi
nasi?... ‘ -i

Draugė T. Valiuliutė, ku
ri yra daug pasidarbavusi 
prie darbininkiškų organi
zacijų ruošiamų vakarienių 
“Laisvės” svetainėje, auka
vo $1.00 išmokėjimui naujo 
pečiaus. Draugas Liepa, 
dažnus vakarienių lankyto
jas, aukavo $2.00 pečiaus iš
mokėjimui. Naujas pečius, 
su prijungimu gazo, kaš
tuoja virš $100.

Kai kurių kolonijų drau
gai priprato korespondenci
jomis uždyką išsigarsinti 
savo parengimus. Apmoka
mų pakiša-už porą trejetų

*

Gerbiama “Laisvės” redak
cija, ar negalėtumėte atsišauk
ti į savo skaitytojus ir gal jų, 
kas žino, kur randasi buvęs 
kriaučių kontraktorius A. 
Hermanas, kuris Brooklyne 
turėjo kriaučių dirbtuvę, bet 
pardavęs ją nakčia dingo iš 
Brooklyno, kaip kamparas iš 
neužkimšto butelio? Čia pasi
liko jo buvusių gerų draugų, 
.kurie labai norėtų gauti apie 
jį žinių.

Draugiškai,
J. P.

Nuo Red.—Kiek i mums ži
noma, tai minimas A. Herma
nas dabar randasi Cleveland, 
Ohio, vadinasi Armonu ir va
dovauja baltrušaitinių lieka
nomis. Todėl kuriems jis ap
eina, gali pas clevelandiečius 
pasiteirauti.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
mass; valstijos ir visos 

APIEL1NKES LIETUVIAMS y
Milžiniškas Piknikas Penkių 

Darbininkiškų Apskričių
Draugės ir draugai darbi

ninkai -visos Naujosios Angli
jos! Nežiūrint kiek mes pik
nikų ir kitokių parengimų ne
turėtumėm, tačiaus šis rengia
mas piknikas visų penkių dar
bininkiškų organizacijų, k. t., 
A.K.P.L.F. Dist. 1, A.L.D.L.D. 
7 Apskr.; A.L.P.M.S. 3 Apsk.; 
L.D.S.A. 2-ro Rajono ir T. D. 
Apsigynimo, turi būt mums 
visiems lygiai vyriausiu pa
rengimu.

Pirmučiausia, jeigu jis yra 
rengiamas visų bendrai, tai ir 
remkime jį visi bendrai, atsi
lankydami kuoskaitlingiausia 
iš visur. Idant padaryt šį pik
niką skaitlingą, smagų ir pel
ningą mūsų apskričiams, tai 
kiekvienas ir kiekviena priva
lo be paliovos agituoti už da
lyvavimą šiame milžiniškame 
piknike. Tada jis tikrai bus 
tokiu, kokio mes pageidauja
me.

Antra, jeigu tokis piknikas 
suvienytom spėkom yra ren
giamas tik sykį į metus—isto
rinis, tai ir dėkime pastangas 
padaryti jį tokį gerą, kad jis 
tikrai tiktų į mūsų judėjimo 
istorijos puslapį ilgai atmin
čiai.

Trečia, jeigu mes, darbinin
kai, kada nors demonstruoja
me savo organizuoto veikimo 
pajėgas, tai tas turi būti pa
daryta šių metų metiniame 
piknike, kuris yra rengiamas 
liepos 4 dieną, Maple Park, 
Lawrence-Methuen, Mass, šia
me piknike dalyvaus tūkstan
čiai darbininkų iš visos apie- 
linkės kampelių. Nes čia su
plauks visos mūsų, spėkos, 
kaip iš dailės, taip iš apšvie- 
tos ir politinės srities. Išpil
dymui programos turėsime ge
rų .dainininkų, būtent, seserys 
Pauliukoniutės; Julija Rei- 
nard; Adelė Mickevičiūtė; Ig. 
Kubiliūnas; P. Banlis ir, gal 
būt, dš x Worcester’io daininin
kai. Kas gi nežino Sabaliaus
ko, Sakackienės ir Tumanio? 
Na, o'Xąr da visa eilė chorų?

RUMFORD, ME.
ALDLD. G5 kuopos surink

tos aukos del Lietuvos baduo- 
lių. Aukojo sekamai:

L. Motuzienė, J. Klemans- 
kis, J. A. Vienakis, S. Vien- 
akienė, F. Stasiulis, M. Stasiu- 
lienė, B. Venckienė, F. Rakš
tis, A. Sdanevičius, B. Kavec- 
ka, V. Kalazinskienė, J. Ku
ras, J. Kaulavičius, J. Janu
šienė, J. Jokūbaitis, A. Pran- 
skaitis, Z. Ivanavičienė, M. 
Čužienė, E. Mitivis ir S. Yan- 
kauskas po $1.00; A. Bačkau- 
skienė, P. Križienė, J. Kiaura- 
kis, J. Viscontas, O. Bartašie- 
nė, J. šaltmerienė, B. Putra- 
mentienė, J. L. Venskus, N. 
Žutautienė, F. Butkus, G. 
Marsanskis, M. Pocienė, J. Zo- 
ve, M. Norašienė ir A. Lindau- 
tas po 50c.; O. Abarienė 30c.; 
P. Mickienė, S. Šaltmeris, M. 
Čipaitienė, M. Gudanavičienė, 
S. Laurinaitienė, O. Koricnė, 
O. Degutienė, D. , Weličkienė, 
B. Stankienė, A. žadeikienė, K. 
Rasitienė, M. Memont, L. But-j 
kus, M. Bankartienė, P. Vilei- 
kienė, J. Barniskienė, A. Le- 
vonienė, J. Aleksienė, Bejei- 
kienė, B. Bielskienė, K. žadei
kienė, P. žadeikis ir O. Lobi- 
kienė po 25c.; A. Stelmokas ir 
S. Puidokas po 15c.; A. Piau- 
lakienė ir K. ' Plasčiauskienė 
po 10c.

A. Kilas.

Sovietų ūkiai Padeda
Bicdnuomenei

Dono Rostovo apylinkės sov- 
chozai organizavo 13 punktų,

Skaitykite ir
Platinkite
Savaitraštį

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų meti} pradėjo eiti 
kas savaite ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau j- 

į vairių svarbių žinių, negu pir- 
| ma.

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

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

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
jj bendradarbiauja skaitlingas sel- 
L;korų darbkorų, proletarinių ra- 
| šytojų ir poetų skaičius.
1 Kiekvienas darbininkas ir i 
I valstietis, kokiam jis pasatilio 

krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais, 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

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

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

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja

45, red. gaz.

8701
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JAUNUOLIAI AUGA S VEIKI. II 
STIPRŪS VALGYDAMI ,.

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stag)

a'E M

...........................-......................... 1 '■■■■=»

$10.00 LOTAI $10.0
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyjg 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius pd ' 
j mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkin 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio art 
budavosime pagal jūsų reikalavimo anLb 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant 
parkas, 9fi8 akerių tuojaus prie mūsųnių išmokėjimų. Didelis

Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York,

Atdara taipgi nedčliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cement

Tel.: Greenpoint 9682

K. M.S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adres

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Philadelphic

MENbELp?

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St.

t

Tai Tie Švelnūs Cigarai^ 
Kuriu Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų J’ 

Vidurys vien tik iš importuotų St

■v : 1

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

I f iM
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Sovietų Sąjungoj
Kolektyvių Ūkių 

Varžytines
f Visoj So v. Sąjungoj eina so

cialistines varžytinės ne tik 
tarp pramonės, bet ir tarp že
mės ūkio darbininkų. Pavolgyj 
vyksta kolektyvių ūkių, sovie
tų ūkių ii’ traktorių kolonų var
žytinės. Vidurinės Volgos sri

tį tis pasižadėjo organizuot 20 ko
lektyvių grūdų ūkių 100 tūkst. 
ha plote, žemutinės Volgos sri
tis—27 kolektyvius ūkius—130 
tūkst. ha plote.

Į varžytines stpja 22 kolek
tyviai ūkiai. Vidurinė Volgos 
sritis pasižada organizuot 7 
traktorių kolonas (210 trakto
rių). žemutinės Volgos sritis— 
8 kolonas (300 traktorių). Vi
durinės srities traktorių kolo
nos jtrauks į kolektyvus 1,800 
kiemų ir į sėjos draugijas 250 
kiemų.

ž. ū. Kolektyvizacija 
Tūlos Gub.

/ Besirengiant sėjos kampani
jai Tūlos gub. organizuota 10 
komunų, 20 ž. ū. artelių, 36 
draugijos žemei bendrai dirbti, 
86 kolektyviai ūkiai ir 863 ga
mybos koperatyvai.

Gydomieji Radioaktingi 
šaltiniai

. Geologijos komiteto ekspedi- 
" Tija Rytų Sibire Jačmenio ra

jone surado radioaktingus gy
domuosius šaltinius, kurie turi 
daugiau radio, negu kiti pana
šūs šaltiniai S. S. R. S.

S. S. R. S. Laikraščių 
Tiražas

S. S. R. S. laikraščių tiražas 
11 milionų 884 tūkstančiai 200 
egz. Didžiausią tiražą turi 
bendri politiniai laikraščiai— 
3,690,900 egz. Valstiečių laik
raščių tiražas—3,113,000 egz. 
Profsąjungų laikraščiai—1,456,- 
300 egz. Darbininkų laikraščiai 
—1,117,400 egz. Komjaunuo
lių ir pionierių—1,063,200 egz. 
Kooperacijos laikraščiai—364,- 

/egz.
B. S. S. R. laikraščių, tira

žas—21'0 tūkstančių egz. Iš vi
so Sov. Baltarusijoj išeina 16 
laikraščių baltarusių, žydų, ru
sų, lenkų ir lietuvių kalbomis. 
Daugiausia prasiplatinęs laik
raštis “Belaruskaja Vioska”— 
jo išeina 58 tūkstančiai egzem
pliorių. ■

ryti rinkliavą politinių buržu
azinių šalių kalinių naudai. 
Raudonoji gėlė buvo parduo
dama 1 ir 2 gegužės.

(“R. A.”)

NAUJI PLECKAIT1N1N- 
KU ŠPOSAI

kartu. Drg. M. Vanagąičiutė 
pardavinėjo “Laisves” pikniko 
tikietus ir nėra abejonės, kad 
ji daug pardavė. Valiukas or
ganizuoja visus automobilius 
del “Laisvės” pikniko. O jų 
daug yra Scrantone ir jie visi 
bus “Laisvės” piknike. Wilkes- 
barriečiai tam nepasiduos.

Tiek šiuo kartu apie mūsų 
pikniką.

M. Ž.

i ' ■ Puslapis Penktas

Politiniams Kaliniams.
—Kaimo Snajetkovo Ostro- 

šicko-Gorodecko rajono vals
tiečiai kolektyviai perdavė 
duoną koperacijai ir gautus 
pinigus pasiuntė Minsko apy
gardos Mopr’o komitetui per
duoti Vak. Baltarusijos (po 
Lenkija) politiniam kaliniam. 

„—BSRS. Mopr’o CK. prezidi
umas per žiemos kampaniją 
surinko politiniams buržuazi
nių šalių kaliniams 46.150 r. 
—BSRS. Sovnarkomas leido 
Mopr’o CK. pravesti BSSR. 
raudonosios gėlės dieną ir da-

Mėgino ’plėčkaitininkai kurt 
Lietuvoj visokias provokacines 
organizacijas, kad panaudotų 
jas Lenkijos fašizmo ir apskri
tai fašizmo naudai, bet iš to 
nieko neišėjo. Dabar imasi da
ryt konkurenciją “Geležiniam 
Vilkui” ir “Baltajam žirgui” 
ir organizuoja slaptą jaunimo 
organizaciją vardu “Lietuvos 
Vėliava.” Oficialus jos tikslas 
toks: kova “su esamąja vy
riausybe” (2 punktas) ir at
statymas “nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos su seimu 
priešaky” (3 punktas). Tik
rumoj jos tikslas toks: ati
traukti kairesnį jaunimą nuo 
kovos prieš fašistų diktatūrą, l 
kovot su komunistų įtaka kai
riojo darbo jaunimo^ eilėse ir 
po priedanga kovos prieš tau
tininkų vyriausybę išnaudot 
tą jaunimą sustiprinimui fa
šizmo Lietuvoj ir sujungimui 
Lietuvos su Lenkija.

Įstatuos yra ir stačiai avan
tiūristinių vietų. 1 par. 2 punk
te randam, kad CK. susideda 
iš trijų narių, iš kurių vienas 
yra “pirmininkas ir preziden
tas iki bus išrinktas seimas ir 
visa vyriausybė.” Del šitos 
vietos stačiai galima būt įtart, 
kad “Lietuvos‘Vėliava” kuria 
žvalgyba; bet įstatus mums 
pasisekė gaut iš vieno pleč- 
kaitininko, kuris tvirtina, kad 
tai plėčkaitininkai kuria tą 
“Lietuvos Vėliavą”. Tiesa, Ry
tų Prūsuos emigracijoj pleč- 
kaitininką sunku atskirt nuo 
žvalgybininko (ir pats Pleč
kaitis žvalgyboj tarnavo, Ke- 
dys irgi nemaža padėdavo 
žvalgybai, visa eilė LSDP, na
rių kartu ir žvalgyboj tarnau
ja), tai gal ir “Lietuvos Vė
liavą” organizuoja žvalgybi
ninkai susidėję su plečkaiti- 
ninkais. Juk ir vieniems ir ki-1 
tiems rūpi kova su komunis
tais.

Darbininkai ir kaimo bied- 
nuomenė turi saugętis “Lietu
vos Vėliavos”, kad nepakliū
tų ant ^fašistų ir žvalgybinin
kų meškerės. —“Balsas.”

WILKES-BARRE, PI

BALTIMORE, MD.
Birželio 3 d. įvyko ALDLD. 

25 kuopos susirinkimas, kuria
me nutarta surengti prakalbas 
ir pakviesti kunigą Mockų kal
bėti.

Draugė Stankevičienė atsi
šaukė, kad kuopa nors kiek 
paskirtų iš iždo siuntimui dele
gatų į vienybės konvenciją, 
kuri įvyks 30 d. rugpjūčio. Iš 
kuopos iždo paskirta $5 ir ant 
vietos draugai sumetė $2.10,
todėl viso padaryta $7.10.

riems neša, dienraštį per ke
lias savaites, viš žada užmokė
ti, o paskui neužmoka. Vai
kučiai, pradėdami laikraščius 
išnešioti, leidėjams turi padėti 
kauciją ir paskui, jeigu jie iš 
ko nors pinigų neišrenka, tai 
iš jų tos kaucijos išskaito. 
Toks žmonių pasielgimas labai 
prastas, nes jie nuskriaudžia 
tuos vaikučius.

Viršutiniai darbai dirba 
truputį geriau. Bet ir čia mo
ka labai prastai. Yra tokių 
vietų, kur darbininkams moka 
tik po $1.50 į dieną, bet kuo
met dirba visą laiką, tai pasi
daro $9 į savaitę, žinoma, ki
ti gauna daugiau. Čeverykų 
dirbtuvėse moka nuo 9 iki 28 
dolerių į savaitę. Kai kurie 
dirba nuo štukių, tie padaro 
daugiau, čeverykų dirbtuvių 
yra nemažai. Ir šiaip įvairių 
dirbtuvėlių randasi nemažai. 
Viso čia įvairių dirbtuvių ap
skaitoma apie .40. Yra kele
tas ir tokių, kuriose dirba po 
2,000 darbininkų. Bet- yra ir

Į čia lietuviai labai tamsūs. 
|Man vaikštinėjant po stubąs 
su savo užsiėmimu, dažnai rei
kia susidurti su įvairių pakrai
pų žmonėmis, bet didžiumoj 
su karštais katalikais. Ir ką 
jūs manote, kad jie netiki nei 
tam aprašymui, kuris tilpo 
“Laisvėje” ir “Vilnyje” apie 
kunigą Miežvinį. Jie stačiai 
sako, kad čia bolševikų išmis- 
las ir daugiau nieko. Jie no
ri kunigus ir katalikus ap
šmeižti, todėl taip ir rašo. Su 
tokiais žmonėmis stačiai nega
lima susikalbėti, nes jie ne
kreipia į faktus jokios domės.

Tai matote, kokių žmonių 
randasi mūsų apielinkėj.

A. Čekanauskas.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ir
ANGLISKAI-LIETUViSKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sy geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA

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

Bell Phone, Poplar 7i4l

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

Draugai, kurie buvo apsiė-; tokių, kur dirba tik po kelioli- 
mę matyti tuos narius, kurie ką darbininkų. Kiek darbinin- 
dar neužsimokėję už šiuos kams moka tokiose dirbtuvėlė- 
metus, pranešė, kad Stanienė se, neteko patirti.
ir Mikuckienė atsisako mokėti

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
mia nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

"LAISVE”

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje iauki- 
tės pas mane. Pas mane galite 

Į gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioie vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

I JUOZAS KAVALIAUSKAS

Ad E 28^
DabarSnįeg^/gerai ir iš 

ryto jaučiasi puikiai
' Ponai John Walters, Philadelphia, Pa., no

ri. kad kenčianti žmonės dasižinotų, kokias 
puikias pasekmes jis yra gavęs nuo Nuua- 
Tone. Jis sako: “Nuga-Tonc yra puikios 
gyduolės. Aš dabar miegu gerai naktimi^ 
ir mano viduriai veikia natūraliai tris syk- 
dienoje, ir aš jaučiuosi puikiai, kuomet ry
tą atsikeliu iš loyos. Prieš vartojimą Nu- 
ga-Tone. aš visuomet buvau nuvargęs, o da
bar jaučiuosi puikiai.”

Tūkstančiai moterų ir vyrų yra silpni, 
mažakraujal, vietoj būti, sveikais ir stip
riais ir turėti stiprius visus savo organus. 
Jie pasensta prieš laiką y-turi prastą a- 
petitą, menką vidurių virškinimą, turi ga- 
sų viduriuose, kepetų trubelius, silpnus ink- 

, s t as, {rituojančią pūslę, negali naktimis
gerai miegoti, atsikelia Iš ryto nuvargę. 
Nuga-Tone puikiai pagelbsti nuo panašių 
negalėjimų, ir jau pagelbėjo virš milionui 
ž/V^lių ir grąžino jiems sveikatą, stipru
me; ir jėgą. Pabandykit bute!j šiandie. Jūs 
galit gauti jų kur gyduolės yra pardavi
nėjamos. Jei jūsų vertelga neturi jų sta
ke. reikalaukit, kad jis užsakytų jų iš oi- 

I sėlio vaistinės.

Pasekmingas Piknikas
Birželio 9 dieną buvo pasek

mingas piknikas, kokis senai 
buvo šioj apielinkėj. žmonių 
buvo nuo 700 iki 1000, ką ir 
daržo savininkai pripažino. 
Tie draugai, kurie kalbėjo 
prieš pikniką, kad nebus pa
sekmių, niekas nenori važiuoti 
į Valley View daržą, ir kad 
diena nepatogi, dabar nieko 
negali sakyti.

Čia reikia pasakyti, kad vie
na blogybė įsigyvenus organi
zacijose ir pas atskirus asme
nis taikinti parengimą tuojaus 
po gavimo algų. O moka dar
bininkams daugumoj 30 ir 15 
d. kiekvieno mėnesio. Na, jei 
tokios dienos negauna, tai ir 
nerengia, nes, girdi, nebus pa
sekmių, niekas nesilankys. 
Birželio 9 d. piknikas įrodė, 
kad tai ne tiesa, kad tai įsi
kalbėjimas sau ligos. Jei tik 
gerai išgarsini, ^ai ir pasek
mės būna geros.

Programa buvo gana turtin
ga ir perilga. Koncertas tę
sėsi daugiaus dvi valandas, tai 
jau buvo perilgas. Visi daly
viai programoj atliko gana ge
rai, kaip kvartetai, taip ir so
listai, solistės ir duetai links

į draugiją ir iš jos išstoja. Bu
vo laikai, kad tos narės smar
kiai veikė, karščiavosi, o da
bar taip atvėso, kad net iš 
draugijos išstoja.

Komisija važiavimui į A.L. 
D.L.D. VI apskričio pikniką 
pranešė, kad darbas varomas 
pirmyn, busas paimtas del 33 
žmonių ir komisija tikisi, kad 
jis bus pripildytas.

Norintieji važiuoti galite už
siregistruoti pas šiuos drau
gus: B. Makusa, V. Radzius ir 
Krivickas.

Birželio 6 d. buvo sušauk
tas susirinkimas suorganizavi
mui adatos industrijos unijos. 
Principialiu kalbėtoju buvo 
Ben Gold. Apart jo, buvo ir 
kitomis kalbomis kalbėtojų. 
Ben Gold talentingas kalbėto
jas ir žmonės atydžiai klausė
si jo kalbos, žmonių buvo a- 
pie 300. .

* * ❖
Birželio 9 d. įvyko piknikas, 

surengtas bendrai visų trijų 
progresyvių organizacijų, su- 
šelpimui Lietuvos baduolių. 
Piknikas buvo pasekmingas, 
tik oras prastas, todėl daugelį 
sulaikė nuo ’pikniko. V. Ol
šauskas, orkestros vadas, gra- 
jino dykai, aukodamas savo 
darbą Lietuvos baduoliams, už 
tai tariame jam širdingą ačiū, •t.

Kuomet Chicagoj sustreika
vo prie namų statymo geležies 
darbininkai, reikalaudami di
desnių algų, tai čia, Baltimo- 
rėj, darbdaviai saviems tuo
jaus pakėlė po 15 centų į va
landą. Mat, bijo, kad ir čia 
nesustreikuotų.

Komunistų Partijos vietos 
skyriaus; piknikas įvyks 29 d. 
birželio, Darbininkų Koopera
tyvo šore. Visi ir visos turi
me dalyvauti tame piknike ir 
paremti rengėjus.

ALDLD. 25 Kp.
, Korespondentas.

SPRINGFIELD, ILL

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo Ilgos, skaudulių, 
skaros ilgų, vidurių, širdies ar jaknų ii* 
gų. Inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manę*, o gausi- 
te sau naudos Iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATI8KA ATY- fl»-s /\ 
DA IR PATARNAVIMAS & MM HI 
IKI PAGYDYMO v.yv

( Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
j * OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8 
r vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

HM BERGEN ST.. BROOKLYN, N. Y.

mino publiką. Drg. L. Prusei- 
ka pasakė labai turtingą pra
kalbą, nors tai neilgai kalbėjo. 
Aukų Agitacijos Fondan su
rinkta 37 doleriai su centais.

Sportą vadovavo \ Botirius, 
jr visus, kiek buvo sutaisęs, 
negalėjo išpildyti. Vanagai- 
čiutė irgi- dalyvavo su sportu. 
Daug juokų buvo iš baliūnų 
bėgtynių, nešti šaukšte kiauši
nį ir kitokių įvairių sportų. 
Apie atskirus koncerto daly
vius ir sportą pakalbėsiu kitu

Darbai mūsų mieste, ypatin
gai anglių kasyklose, visai ma
žai eina. Keliolika kasyklų 
neuždarė, tai tose dirba po 
vieną, dvi, kaip kur tris ir ke
turias dienas į savaitę. Dauge
lis ’angliakasių, kurie turėjo 
įsigiję nuosavus namelius, par
duoda, už tiek, kiek kas duo
da ir važiuoja kitur darbo 
jieškoti. Juk badu žmonės 
nemirs, turi ką nors daryti. 
Kurie būna ant vietos ir lau
kia kada darbai pradės eiti 
geriau, tai visiškai suvargę. 
Ypatingai sunki padėtis tų, ku
rie turi šeimynas ir iš tų šei
mynų dar nėra dirbančių.

Daugelio darbininkų vaiku
čiai nešioja kapitalistinius 
laikraščius, pardavinėja juos. 
Ryte jie turi anksti kelti, va
kare vėlai eiti, gulti. Jie tą 
daro ne iš savo liuoso noro, 
bet kad pądėjus tėvams pra
gyvenimą padaryti, kad uždir
bus kelius centus. Daugelis 
vaikučių nusiskundžia, kad 
atsiranda ir tokių žmonių, ku-

S 
E
5 
E

E

H
H
E

S
H

S

5

ž

E:

Kas Tai Yra 
Trockizmas

Parašė A. BIMBA

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metų iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kaitytai į dešinį. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistų 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų ma- 
nievrais Trockis galutinai susikom
promitavo revoliucinio proletariato 
akyse, prasikalto savo partijai ir 
Kominternui. Pamatęs, kad slenka 
žemė iš po jo kojų kaipo figūruo
jančio asmens revoliuciniame judė
jime Trockis įpuolė į desperaciją. 
Paskelbė kovą Komunistų Interna
cionalui ir Sovietų Sąjungai. Tada 
pasitraukė nuo jo grupė sekėją, ku
ri turėjo revoliucinės ištikimybės, ir 
Trockis pasiliko vienas, giliai įklim
pęs į kontr-revoliucinį dumblyną.

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

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

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

Brošiūra bus gatava už dienos kitos. Be ati
dėliojimo siųskite užsakymus ir platinkite ją 
Gegužines šventės apvaikščiojimo mitinguose. 
Tuojau siųskite savo užsakymą šiuo antrašu:

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. K.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone___ —_______ Main 8669
Bell______________ -_ Oregon 5136

Urbaite fold Pnurdaro (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- ui Dau s Loiu i owners bij0. Už 75c už baksą apSiginkiuok 
nuo savo amžino priešo 1

Urbo I 3Y Tabę centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI UU litlA idUb kitą, amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411

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

Kampaa Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 979#

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

_______  ORDER BLANK _______
Siųsdami pinigus »u savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI-, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir UR13OLA, «u visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas — --------------------- ---- ----------------------------------------- - —..........................———

No. ______ _______________________ _____________ _________________ St. or Ave.

Miestas »-........    —......... State................................
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ATDARA' 
DIENA IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Pagedėliais ir 

utarninkaįa

Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A rA11hi JuAllul. jfU() g ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v Lvutą
M. TEIT ELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

O

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

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

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

PERSIT1KRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

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

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

Šiandie Metinis Lyriečių 
Piknikas

Nebijančiam Jūros 
Nelaimė Baloje

Visi Šiandie ir Rytoj į 
Tag Days!

Drg. Amelia Jeskevičiutė 
Užbaigė Hunter Kolegiją

Šiandie ir rytoj bus su dė
žutėmis renkama aukos Gasto- 
nijos streikieriams, ypač gel
bėjimui nuo mirties bausmės 
65 streiko darbuotojų, kuriuos 
areštavo laike policijos ir mu
šeikų žvėriško užpuolimo ant 
streikierių šėtrų. Aukos bus 
renkama Brooklyne ir New 
Yorke, gatvėse ir vaikščiojant 
po namus. Brooklyniečiai pri
valo šeštadienį po pietų ateit 
pasiimt dėžutes iš Komparti
jos sekcijos centro, 56 Manha
ttan Avė., Brooklyne. Tame 
darbe turi dalyvaut visi komu
nistai, Tarptautinio Darb. Ap
sigynimo nariai, taipgi nariai 
visų kitų darbininkiškų orga
nizacijų. Senai bebuvo 
greitas ir opus reikalas, 
kad tas, kuriam dabar 
renkama aukos.

Kairys Tegul ir 
Liekasi Kairiu

toks 
kaip 
bus

kaiGalima pagadinti vaiko 
bą, jeigu jis yra gimęs “kai
rys,” o tėvai verčia jį rašyti 
bei dirbti dešiniąja ranka, sa
ko Columbijos Universiteto 
Mokytojų Kolegijos profeso
rius Ralph Haefner. Todėl 
leiskite jiems vartot kairiąją 
vietoj dešinės.

Sveikatos Komisjonieriaus
Patarimai Vasarai I

komisionierius 
žinot,

Vasarinės vakacijos yra la
bai sveikas dalykas, sako mie
sto sveikatos 
Dr. Wynne, bet reikia 
kaip dyklaikį praleist, kad
neužkenkt sau fiziniai ir pro
tingai, Į vakacijas reikia va
žiuot vidutiniais paprastais 
drąbužiais, taip kad galima 
būtų liuesai judėti ir perdaug 
nesitaikstyti; reikia vengt to
kių sportų, kur žmogus pa
vargsta; nereikia perdaug šok
ti bei kitaip trankytis. Ken
kia sau tie žmonės, kurie pra
leidžia vakacijas daugiausia 
važinėdami uždaruose automo
biliuose, ant dulkėtu, gazolinu 
pasmirdusių kelių. Geriau jau 
atviras automobilis. Automo
bilistai, be to, turi saugotis gė- 

xrimo vandens iš upelių, šulinių; 
ir kitų nepatikrintų vietų, nes1 
taip gali užsikrėst karštinė
mis ir kitomis ligomis.

Laike vakaciių,
vasara, geriausia yra vengti 
spirgintos mėsos, o daugiau 
valgyti žaliu daržovių, kiauši
nių, vaisių ir pieno.

Dig. Amelia Jeskevičiutė 
birželio 13 d. užbaigė Hunter 
Kolegijoj, New Yorke, augš- 
tuosius pedagogijos kursus su 
“Bachelor of Arts” mokslišku 
laipsniu, gaudama bakalaura- 
to diplomą už bendrą kolegi- 
jini mokslą su jo humanitariš
komis bei literatūros studijo
mis ir su specializacija peda
gogijoje, suteikiančia teisę 
mokytojauti vidurinėse mokyk
lose (High Schoolėse).

Drg. Amelia Jeskevičiutė 
buvo su pirmąja pagarba už
baigusi vidurinę mokyklą sa
vo gimtajame mieste, Maha
noy City, Penn. Paskui lankė 
New Yorko Universitetą, kol 
persikėlė į Hunter Kolegiją, 
kuri yra viena iš seniausių ir 
didžiausių Amerikoj augštųjų 
mokyklų mergaitėms.

Pavyzdingą progresą dary
dama moksle, drg. Jeskevičiu
tė niekad neatsilikdavo nuo 
veiklaus dalyvąvimo jaunuolių 
darbininkų judėjime; visuomet 
buvo viena iš aktingiausių na
rių broolyniškio komunistinio 
jaunuolių kliubo, pramogų su
manytoja, sportuose ir žais
mėse vadovė, visada linksma, 
vikri ir draugiška, niekad ne
statanti savo aš nei prieš vie
ną, kad ir neturintį nei abėcė
linio išsilavinimo. Ji buvo ir 
tebėra pasekmingiausia Atei
ties žiedo vaikučių chorelio 
mokytoja.

Matant drg. Ameliją nuolat 
dalyvaujant beveik kiekviena
me mūsų parengime, kildavo 
net klausimas: kada jinai gali 
surast laiko ir mokintis? Bet 
gabi iš prigimties ir planingai, 
sistematiškai susitvarkius dar
bą, jinai surasdavo pakanka-, 
mai laiko, kad stovėt prieša
kyje tu kolegijos klasių, ku
rias ji lankydavo.

Drg. Amelia yra sesuo He
lenos Jeskevičiutės,' Darbinin
kių Susivienijimo sekretorės, 
kuri daug medžiagiškai padė
jo savo sesutei siekti mokslo.

Linkime kuo geriausios klo- 
drg. Amelijai Jeskevičiu- 
kaip josios profesijoje, 
ir darbininkiškame veiki-

Lyros Choro metinis pikni
kas tai svarbiausia lyriečių 
metinė šventė, prie kurios jie 
jau senai rengiasi,, kad tik šis jų 
piknikas būtų pasekmingas ir 
nėra abejonės, kad jis ir bus 
pasekmingas, ir viskas bus 
kuo puikiausia: dainuos Lyros 
Choras, vyrų dubeltavas kvar
tetas “Ufa,” grieš Retikevi- 
čiaus orkestrą ir tt. Svetainė 
šokiams patogiausia; parkas 
gana erdvus ir parankus tyra
me ore laiką praleisti po pro
gramai, ypač tiems, kurie pa
tys nenori šokti. Yra visokių 
geimių ir viskas naujai įtaisyta. 
Visi stengkitės būti šiame ly
riečių piknike, diena paranki 
—subata; nereikės skubintis 
eiti namo, nes ant rytojaus bus 
galimą įvalias pąsilsėti. Man 
rodos, kad lyriečiai turėtų tu
rėti daug syečių, nes Lyros 
Choras pastaruoju laiku pusė
tinai atsižymėjo kaip su daino
mis, taip ir lošime veikalų. 
Taip pat, kur tik yra kviečia
mas dainuoti, niekur neatsisa
ko, visiems darbininkams pa
tarnauja; taigi lyriečiai turi 
daug simpatizatorių.

Piknikas bus subatoj, 15 d. 
birželio, Klaščiaus Clinton 
Parke, Maspeth ir Betts Avės., 
Maspethe. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Įžanga 50 centų.

P. C.

Frank Lattowski nušokdavo į 
upę nuo Brooklyno-New Yor
ko tiltų, nesusižeisdamas. Bet 
dabar, šokdamas i 8 pėdų gi
lumo plaukyklą sporto na
muose, ties 242 gatv. ir Broad
way, New Yorke, drožė į ce
mentinį maudyklos dugną ir 
pavojingai persiskėlė galvą.

PARSIDUODA labai geroj i vietoj 
grdsernė. Gerai įtaisyta ir da

roma puikus biznis. Svarbaus rei
kalo verčiami, norime greit parduo
ti ir už žemą kainą. i
153 Hope St., Brooklyn, N. Y.

141-143

jį išgelbėjo mergaitė plaukike j vard
L. M. Schoemellaitė, išplukcly- 
dama j kraštą. ___

GERA PROGA ĮGYTI GERĄ BIZNĮ 
PARSIDUODA bučernė, biznis įdirb

tas per 5 metu$. Viskas įtaisyta 
sulyg naujausios mados, nauji ra
kandai. Parsiduoda pigiai. Kas nu
pirks, nesigailės, nes galima daryti 
puikus gyvenimas. Pardavimo prie
žastis—važiuoju Lietuvon. Kreipki
tės po No. 107-48 Van Wyck Boule- 

Richmond Hill, N. Y. Tol 
Republic 9254.

138-143

o ir šiaip

Kliaučiai Tėmykite
nepa-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

“LAISVĖS” DIREKTORIAMS

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

J. Nalivaika, sekr.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Drg. Lifshitz Išėjo 
Iš Kalėjimo

organizato- 
Jis buvo nuteistas 30 

kalėti. Jo -“nusikalti- 
buvo tame, kad jis atsi-

“šalin Whaleno 
i komisionieriaus) 

policijos j žvėrišku- 
pąčiu laiku, geg.

PARSIDUODA 
įdirbtas ir

Kreipkitės po
Brooklyn, N. Y.

137-142

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

ties 
tei, 
taip 
me.

Rep.

Atsėdėjęs 25 dienas Wel
fare Island kalėjime, tapo pa- 
liuosuotas Ben Lifshitz, vei
kiantysis Komunistų Partijos 
vietinio distrikto 
rius. 
dienų 
mas”
sakė nuimti nuo Darbininkų 
Centro, Union Square, iškabą 
su užrašu: 
(policijos 
kazokus ir 
mą!” Tuo
18 d., Darbininkų Name ir 
ties juom buvo areštuota 27ki- 
ti darbininkai. Daugelį mėlyn- 
siūliai brutališkai sumušė; vie
nas turėjo būt nuvežtas net į 
ligoninę gydyti žaizdas.

Išėjęs iš kalėjimo, drg. Lif
shitz pareiškė: “Mano nubau
dimas tai yra niekniekis, paly
ginant su tuom, ką kenčia 
Gastonijos streikieriai.”

Nusižudė Redaktorius
Atėmė sau gyvybe Chester 

Kozlowski, vieno lenku savait
raščio redaktorius, 60 metų 
amžiaus žmogus, kuris pasku
tiniu laiku gyveno no num. 99 
Devynioliktos gatvės, Brookly- 
ne, prasčiausiuose, aplūžusiuo
se kambariuose. Jis savo lai
ku buvo narašes didoką knvgą 
“Lenku Gyvenimas Ameriko
je.” Už kambarius buvo neuž- 
simokėjes 9 mėnesius. Paliko 
raštelį, kuriame sako, kad kur 
tai esą $200 io ninigu. kuriuos 
bs skiria savo kūno palaidoji
mui. •

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9 kuopos susirinkimas bus pane- 
dėlį, 17 birželio, po No. 1011 Fair
mount Ave., 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarb,ių reikalų.

Sek r. Ig. Aleksiejus.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Connecticut valstijos darbininkiškų 

chorų Dainų Diena įvyks 18 rugpjū
čio, 1929, Linden Parke, Union City, 
Conn. Meldžiame draugijas ir kuo
pas nieko nerengti ant tos dienos, 
kad neužkenkti tam parengimui. Ma
nome, kad šiemet dalyvaus dar dau
giau publikos, nes yra daugiau dar
bininkiškų chorų. Iš Conn, valstijos 
dalyvaus 5 chorai ir Aido Choras iš 
Worcester, Mass. Tat įsitėmykit 
dieną, kad nesu rengtu met kokio pa
rengimo tą pačią dieną.

Komisijos narys J. K.
141-142

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

417

TELEPHONE. STAGG 9105

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

LIETUVIU VALGYKLA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijonąš, 
krikštynoms ir pasivažinžjimanas.

231 Bedford Avenue U 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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 I’. M.

Telephone, Greenpoint 232®

J. GARŠVA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Street

REAL ESTATE
NAMAI ŽE1MLĖS

NEPRALEISKIT PROGOS
PARSIDUODA plotai ir lotai žemės 
netoli Huntington, Long Island, prie 
vandens ir prie didelių kelių, pui- 

! kiausioj vietoj, galima maudytis ir 
žuvauti ir linksmai laiką praleisti. 
Gaila, kad ta vieta lietuviams ma- 

žinoma. Žeme ten vis brangyn 
, taigi dabar progai nusipirkti, 

prieinamos kainos. Turėsit 
laiko pralei- 
dideliais me- 

informacijų | 
ypatiškai po

žai
eina
kol dar
sau locną vietą liuoso 
dimui ant tyro oro po 
džiais. Del platesnių 
kreipkitės laišku arba 
7 vai. vakare.

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

138-140

PARSIDUODA farma, 225 akrai že
mės, 50 akrų girios, 100 akrų dir

bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žeme labai gera. 20 karvių 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 viš
tų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir vi
sos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės; 2 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie dide
lio ežero ir State kelio. Viskas par
siduoda už $15,000. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas su partneriu.
Alex Zvirzdin, P. O. Box 145, Schuy
ler Lake, N. Y. 132-42

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
," \ ■ Reikalas verčia greit
parduoti, tai atiduosiu už žemą kai- 

J. Kentrus, 201 E. Westfield 
Ave., Roselle Park, N. J. 119-46

pėdų ilgio. Reikalas

mą.

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

biznio. Del informacijų kreipkitės 
į Mrs. Waldenmair, ant antrų lubų, 
6358 Prospebt Avė., kampas Grove 
St., Ridgewood.

139-141
PASIRANDAVOJA fornišiuotas 

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

139-141

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA labai geras biznis— 

grosernė, lietuviais apgyventoj vie
toj, biznis įdirbtas. Pasinaudoki! pro
ga, nes vieta labai pelninga. Kreip- 

]kites po No. 290 Stagg St., Brooklyn,

141-146 ,

iki 
vie-

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE * 

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

ry ...GV,-. ./„Z

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street

X - S P ĮN D U LIŲ DI AG NOZ A 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 nrieS piet; 2-8 po plet.
Ketvergals ir hubatornifl iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

SSwSraamE

Telephone, fttagf 44H

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

■ (Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS
Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
1 — ir — 

BEAUTY PARLOR

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

j. ir o. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
priimtL

mes esame

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

$10.00
specialistai 

merginų ir

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!'

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi
grožybes srityje del 
vyrų.

j Gerai įsitėmykite antrašą:
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

S Antros durys nuo Lorimer St., 
| šalę aptiekos.

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės iiuo adresu:

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0781

CHORŲ IR MUZIKOS MYLĖTOJU 
ATYDAI!

Kur yra reikalingas choro mokyto
jas? Del platesniu žinių rašyk: 

Juozas Žuronas
6230 S. Rockwell St., 'Chicago, II.

214 Perry Avenue,

Valgyklų Darbininkai 
Išsikovojo Uniją 
32 Valgyklose

Valgyklų darbininkai 
šiol laimėjo streiką jau 32
tose. Užvakar buvo priversti 
nusileist savininkai Homeplate 
kafeterijos, 917 Eight Ave., 
New Yorke. Visose tose vie
tose pilnai pripažinta unija.

Laike pikietinės streikierių 
demonstracijos prieš Tray- 
more kafeteriją, West 25th 
St., buvo areštuota keturi dar
bininkai. Kiekviertas pastaty
tas po $500 kaucija. Tą pa
čią dieną teismas pripažino 
kaltais 24 streikierius bž da
lyvavimą pikiete. Du teismiš- 
ki indžionkšinai uždraudžia 
pikietuoti, bet stręikięriąi ne
paiso uždraudimų. Komunis
tai ir jiems, pritarianti kairie
ji darbininkai kas savaitę sy
kį bei daugiau eina tūkstan
čiais pikietuot užstreikuotąs 
valgyklas, su obalęiu: “Laužy
kime indžiokšinus!”

KAS KENČIA UŽKIETĖJIMU 
VIDURIŲ

Jei kieti viduriai, turite gazus, bal
tą liežuvį, silpną širdį, nemigj, i. 
anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, ne
paisant kad nuo senai vartojate vi
sokias piles ir druskas bei įvairias 
gyduoles, prisiųskit savo adresą, o 
gausit prabą dykai ir nurodymus, 
kokios iš to ligos paeina. Ventrola ' 
ir dvi kitos gyduolės daugelį pagydė Į 
ir gydo. Pamėgink. Rašyk tokiu į 
adresu: '

Western Chemical Co.
P. O. Box 117 Plainsville, Pa. 

141-144
MOKINAME BARBERIAUTI

Mes mokiname barberiauti ir mo
terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius. , ■
IMPERIAL BARBER COLLEGE, 

612—10th Ave., cor. 44th St.,
‘ New York, N. Y. ' 

141—165

ir

Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik

NAUJA BUČERNE
šiupu-

RADIO, RADIO ir RADIO

Rengėjai.

Drg. Konstancija Menke- 
liūniūtė išvažiuoja į Mahanoy 
City, kur bus porą dienų. Tu
rės ten koncertą šį sekmadie
nį,* birželio 16 d.

New Yorko valdybos finan
sų komisija paskyrė $3,325,- 
000 pastatymui naujo, pavyz
dingo kalėjimo ant Riker’s Sa
los.

darbininkės,, 
turi daly-į

namus, 
atlieka- 
taisome 
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

J. Buivydas, 
54 skyriaus Koresp.

Arion PI., 
vai. ketverge vakare, 

kiek pirmiau buvo gar- 
kad susirinkimas bus 
pirmiau, bet toje dieno-

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.

Kriaučių 54 skyriaus 
prastas susirinkimas bus 27 d. 
birželio (June), Amalgameitų 
svetainėje, 11-27 
7:30 
Nors 
sinta, 
diena
je< kai keno įvyksta pasilinks
minimo vakaras, tad ir tapo 
perkelta iš 26 į 27 June. Su
sirinkimas svarbus, nes jame 
bus renkama delegatas ir se
kretorius duoklėms iš unijos 
narių išrinkti. Apart tų dvie
jų rinkimų, bus dar kelių ki
tų rinkimai.

Visi kriaučiai, kuriems tik 
apeina unijos reikalai, turėtų 
atsilankyti į viršpažymėtą su- 
sirinkinią ir išsirinkti sau vėl 
atatinkamus viršininkus, kurie 
vestų jūsų reikalus per ištisus 
metus.

Drg. Menkeliūniūtė į 
Mahanojų

Ar Sekantis Karas 
Bus Amerikoj?

_________i.. i _________

New Yorko miestas į 
liūs subyrės nuo priešo bombų, 
paleistų iš aeroplanų laike atei
nančio pasaulinio imperialisti
nio karo. Taip sako kapitalisti
nė spauda.

Bet kas atsitiks su pusaštun- 
to miliono New Yorko gyvento
jų, kurių milžiniška didžiuma 
darbininkai-vyrai, moterys ir 
vaikai?

Apie tai iT apie visą eilę kitų 
klausimų, surištų su būsimu pa
sauliniu karu, bus diskusuoja- 
ma 20 d. birželio (June), ket
verge vakare, 7:30 vai., “Lai
vės” svetainėje.

Darbinihkai ! ir 
kuoskaitlingiausiai 
vaut.

Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo. »

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, , 1 j Brooklyn, N. Y.

.... Telephone, Stagg 9942,.

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn. N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turį vifio- 

’ kios mūsų vientaučių vartojamos žolis, šaknys ir kitokie ^naminiai'
vaistai. 1.1_ L--------™ ----- \
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. G

♦
Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronelių
čobrių
čyščių
Dobilų

. Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Džiugelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj
gydančių žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $l.Q0 ir daugiau.
Lelijų lakną 
Rūta 
Rožų 
Remunllią 
Seneso ploklčiuki< 
šalaviju V!
Seneso lapelią 
šafronų 
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono šaknų 
Šalmėčių
apie kokią lietuvišką

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

manė, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas ,,

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

Phone: Greenpoint 1017, 116t, SB14.




