
KRISLAI
Agitacijos zondas.
Socialistai ir Sandariečiai.
Kiek Cooiidge’ius Uždir

ba.
Drg. Valonis.

Rašo L. Prūse ik a

Sovietų Sąjungoj kas metai 
priauga trys ir pusė milionai 
žmonių. O visoj Lietuvoj yra 
truputį daugiau, negu du milio-
na i.

Jau bus daugiau mėnesis lai
ko, kaip Denver, Colo., A. L. I). 
L. D. 3 kp išrašyta laiškas del 
kilusių toj kuopoj ginčų. Lig- 
šiol negauta atsakymas. Kame 
dalykas? Iš drg. Petrulio atsa
kymas gautas.

Neužmirškite Agitacijos Fon
dą. Per pikniką Waterbury 
fondui surinkta $53, gi per pik
niką Wilkes-Barre apielinkėje 
surinkta $37 su centais.

Kadangi Lietuvių Sekcijos 
Centro Biuras neturi pastovių 
įplaukų šaltinio, Agitacijos Fon
das, kaipo Biuro Fondas, yra 
labai svarbu remti.

Daugiau domės amerikoniš
kam kovos frontui!

rašo,Kuomet “Grigojienos 
kad liberalai visose šalyse nyk
sta, kuomet jisai bent dalį An
glijos liberalų nori pavesti An
glijos Darbo Partijai, tai ta jo 
pažiūra, pritaikinta prie lietu
viškų santikių, reiškia ne ką ki
tą, kaip klausimą apie santikius 
tarpe socialistų ir sandariečių. 
“Grigojienos” meilinasi prie 
kairiųjų sandariečių, bet vieny- 
bininkai teisingai supranta, kad 
socialistai juos visus nori sunai
kinti, kaipo vidurio sriovę. Iš
likimo instiktas diktuoja san- 
dariečiams kovą prieš socialis
tus. Sandariečiai dar nori pa
būti šiame pasauly, o naujienie
čiai nori juos suskaldyti, ir tuo 
būdu paversti politiniu zero.

Heywood Broun New Yorko
“Telegram” primena, kad ex- 
prezidentas Coolidge užlciekvie- kalų ministeris, tęs besiren- 
ną parašytą žodį gauna du do- gjmą prįe karo prieš Sovie-
ieriu. Jisai rašinėja Cosmopo
litan žurnale, Ladies Home Jo
urnal ir panašiuose reakciniuo
se skelbimų žurnaluose. Jisai 
rašinėja apie save. Apie kitus 
dalykus jisai rašyti nemoka.

Du doleriai už žodį—milžiniš
ki pinigai. Gerai gauna apmo
kėt tūli kapitalistų bernai. Bet 
Coolidge’iaus laimė yra išimti
na. O viskas prasidėjo nuo to, 
kada jisai sulaužė Bostono po- 
licmonų streiką.

Daug žmonių rytinėse valsti
jose, kurie skaito “Vilnį,” ypač 
grožėjasi drg. Valonio pastabo
mis, kurios, krislų pavidale, tel
pa ant pirmo puslapio. Jis ra
šo trumpai ir visuomet patai
ko į cielių. . Plikasis Satyras 
“neskaito” “Vilnies.” Nėr dy- 
vų! Jis bijosi savo duobkasio.

“New Yorko Times’ ’ kores
pondentas Walter Duranty, ku
ris, paprastai, rašinėja iš Mask
vos, nusitarė padaryti ekskur
siją į Volgos provincijas. Jisai 
atsiuntė telegramų iš Nižni- 
Novgorod, Saratov, Astrachan. 
Jo nuomonė yra ta: milžiniška 
gyventojų didžiuma—už Sovie
tus. Gal koks 5% yra Sovietų 
priešai. Tai vis buvę buržujai 
ir buožės. Jisai konstatuoja 
Volgos srities atgyjimą, miestų 
augimą, socializacijos pasiseki
mą.

Kartais, buržuaziniai kores
pondentai parodo daug daugiau 
bešališkumo, negu vadinamieji 
socialistai.

Atsisakė Suteikti Naują 
Teismą Blaivybes 

Agentams

LOUISVILLE, Kyv— Tei
sėjas Charles L. Dawson fe- 
deraliame teisme čia atsisa
kė suteikti naują teismą 
dviems blaivybės agentams, 
Roy Miller ir Clarence Gos
sett, nuteistiems ant dviejų 
metų į kalėjimą už nužudy
mą Frank Sears del būtle- 
gerystės.
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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 142 Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 17, 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c

Kominterno Atstovas Semard Kalbėjo 
Vokietijos Komunisty Kongrese

BERLYNAS. — Kalbėda
mas kaipo Komunistų In
ternacionalo atstovas Vo
kietijos Komunistų Partijos 
suvažiavime, Semard nuro
dė, kokią reikšmę turi Vo
kietijos Komunistų Partija 
Kominterne. Prisiminė apie 
kruvinus Pirmos Gegužės į- 
vykius, analizavo socialfa- 
šizmą ir aiškino apie kovą 
su oportunizmu ir dešinu- 
mu.

“Pamatinė pasaulinė kon
tradikcija yra neišvengia
mas antagonizmas tarp ka
pitalistinių šalių ir Sovietų 
Sąjungos,” pareiškė jis. 
“Konsiliatoriai (pataikū
nai) nepajėgia suprasti, kad 
tas antagonizmas ir yra vy
riausias antagonizmas da
bartiniam “trečiam periode” 
ir tas antagonizmas aštrės 
sulig Sovietų Sąjungos at
siekime!; sulig vystymo so
cialistinio k o n s t r uktyvio 
darbo ir kilimo revoliucinės 
bangos kapitalistinėse šaly
se.

“Pasikeitimas v a 1 d ž i os 
Anglijoj nereiškia sumažėji
mą imperialistinio karo pa
vojaus prieš Sovietų Sąjun
gą. Hendersonas (socialis
tas), Anglijos užsienio rei-

Baigia Būdavot Didžiau
sią Orlaivį'Pasauly
Friedrichshafen, Vokieti

ja. — Dornier dirbtuvėj, 
prie Constance ežero, Švei
carijos pusėj, budavojama 
pasauly didžiausias orlaivis. 
Bus užbaigtas už šešių ar 
aštuonių savaičių. Bus nau
dojamas kelionei per jūras. 
Galės gabent 60 pasažierių 
ir dešimts įgulos narių. Tu
rės dvyliką motorų, kurių 
kiekvienas bus 500 arkliu 
spėkos. Galės lėkti iki 155 
mylių į valandą.

Bus 149 pėdų ilgumo; 
sparnų išsiplėtimas sieks 
157 pėdas. Svers 38.3 to
nus.

Sakoma, Hamburg-Amer
ican Linija svarstanti nu
pirkti tą orlaivį.

Francijos Lakūnai Nusi
leido Ispanijoj Del 

Stokos Gazolino
SANTANDER, Ispanija. 

—Francijos imperialistų or
laivis ‘‘Yellow Bird” sėk
mingai nusileido 8 vai. penk
tadienio vakarą (4 vai. New 
Yorko šviesos taupumo lai
ku) netoli Camillas, už 34 
mylių į vakarus nuo čia. La
kūnai buvo priversti nusilei
sti iš priežasties stokos ga
zolino.

Orlaivis išlėkė iš Old Or
chard, Me. Perlėkė viso 
3,128 mylias į 29 valandas 
ir 52 minutas.

Orlaivy buvo pasislėpęs 
Arthur Schreiber, 22 metų 
amžiaus. Lakūnai jį nepa
stebėjo išlekiant.

tų Sąjungą kartu su savo 
(socialistų) partijos drau
gais, Mueller Vokietijoj ir 
Boncour Francijoj.

“Antra didelė dabartinio 
periodo kontradikcija, tai 
augimas revoliucinio judė
jimo kolonijose ir vergiškai 
imperialistams t a r naujan- 
čiose šalyse. Trečia kont
radikcija (priešgynybė), tai 
didėjimas antagonizmo tarp 
imperialistinių valstybių, y- 
patingai Anglijos-Amerikos 
antagonizmas. A n g 1 i j os 
MacDonaldo valdžia nėra 
išraiška pacifistinės demo
kratinės gadynės, neigi lik
vidavimo Anglijos antago
nizmo.

“Tuo pačiu sykiu viduji
nės kontradikcijos kapitali
stinėse šalyse didėja greta 
proletariato pasiryžimu ko
voti. Šie metai pasireiškė 
kaipo' darbininkų kovos me
tai visur. Po Komunistų 
Partijos vadovybe darbinin
kų masės aiškiai išstoja į 
kontr-ataką prieš kapitaliz- 
ma.”

Lenz, kalbėdamas už Cen- 
tralinį Komitetą, pareiškė, 
kad konsiliatoriai nepajėgė 
suprasti naujos padėties, ku
ri pasikeitė iš demokratinio 
paNamentArizmo į fašistinę 
diktatūrą.

Senatas Priėmė Farmą 
Biliy Be “Debentures”

WASHINGTON. — Penk
tadienį po pietų senatas 74 
balsais prieš 8 priėmė far- 
mų šelpimo bilių be “deben
tures” plano, kaip kad pa
geidavo prezidentas Hoove- 
ris. Bilius pasiųstas prezi
dentui pasirašyti. Manoma, 
kad Hooveris jį tuojaus pa
sirašys.

Du reguliariai republiko- 
nai, vienas “sukilėlis” repu- 
blikonas ir penki demokra
tai senatoriai priešinosi iš
metimui punkto apie “de- 
benturą” (teikimą dovanos 
farmų produktų eksportuo
tojams).

Sulig to biliaus, preziden
tas Hooveris sudarys tam 
tikrą tarybą, kuriai bus pa
vesta rūpintis agrikultūros 
reikalu. Į tarybą nreziden- 
tas paskirs aštuonis narius, 
o devintas bus agrikultūros 
ministeris. $500,000,000 bus 
pavesta farmų marketo rei
kalams.

Iš to biliaus jokios nau
dos neturės biednieii far- 
meriai: spekuliantai kaip iš
naudojo juos, taip ir išnau
dos. Bilius naudą neš stam
biems kapitalistams ir far
mų produktų spekulian
tams.

“Yellow Bird” Išlėkė 
Franci j on

LONDONAS. — Čia gau- 
ta pranešimas, kad Fran
cijos orlaivis “Yellow Bird” 
šeštadienį išlėkė į Paryžių 
iš Ispanijos, kur buvo pri
verstas nusileisti iš priežas
ties stokos kuro.

Sustreikavus Gastonijos tekstilės darbininkams, darbda
viams į pagelbą pribuvo milici ja ir policija. Ginkluotos spė
kos tapo sumobilizuotos prieš streikierius. Paveikslas parodo 
miliciją, pastatytą prieš streik įerius. Darbdaviai dėjo pastan
gas, kad išprovokuoti streikier ius prie ginkluoto pasipriešini
mo, kad paskui būtų galima pa siųsti kareivius ir policiją juos 
atakuoti, suareštuoti, pasmerk ti kalėjimai! arba elektros kė
dėn.

CHARLOTTE, N. C. — 
Penktadienį teisėjas W. F.

KARŠTAS KATALIKAS NUTEISTAS KALEJIMAN Už ŽA- 
GINIMA MERGAIČIŲ IR TRAUKIMU NEMO

RALIU PAVEIKSLŲ
“Laisvės” skaitytojas iš 

Pittsburgho, Pa., praneša, 
kad šiomis dienomis krimi- 
nališkam teisme tapo nutei
stas J. P. Petraitis, fotogra- 
fistas, ant dviejų metų ka- 
lėjiman ir užsimokėti 500 
dolerių už žaginimą nepil
namečių mergaičių ir trau
kimą nelegališkų paveikslų 
savo studijoj, 1313 Carson 
St. Jo tūlas darbininkas, 
ant kurio krito didesnė kal
tė, nuteistas nuo 25 iki 30 
metų į kalėjimą. Teismas 
buvo prie uždarų durų.

Gavo Du Metus Kalėjimo Už 
Gabenimą Svetimšalių

PROVIDENCE, R. I. — 
Čia federaliam teisme Joa
quin Tavares, kapitono pa- 
gelbininkas laivo John R. 
Mantam, tapo nuteistas ant 
dviejų metų į kalėjimą už 
nelegališką gabenimą sve
timšalių. Laivas atplaukė 
pereitą savaitę iš Cape Ver
de Salų. Buvo slaptai at
gabenta vienuolika svetim
šalių. Teisėjas nusprendė, 
kad svetimšaliai būtų su
grąžinti Portugalijon.

Sovietų Daktaras Išrado Nau
ją Būdą Pasveikimui Nuo

Influenzos
MASKVA.- — Dr. Šamo- 

ilovas išrado naują būdą iš
gydymui nuo influenzos. Jo 
išrastu būdu ligonis įtrau
kia kelias mažas dožas chlo
rino ir greitai pagija. Jis 
tuo būdu gydė kelis šimtus 
ligonių ir visuose atsitiki
muose buvo geros, pasek
mės; sergantieji greitai pa
sveiko. , i

LITHUANIAN 0AIBB8 .
Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

11 GASTONIJOS STREIKIERIŲ NEPA- 
LIUOSUOJAMA PO KAUCIJA

Tardymas Tęsis Antradienį; Nekuriuos Suareštuotus Žada 
Paliuosuoti, Jeigu Jie A pleisią Uniją ir Miestą

Sakoma, kad Petraitis y- 
ra karštas katalikas, šv. 
Kazimiero parapijos narys, 
kunigų draugas. Parapijo
nai jį skaitė pavyzdingiau
siu kataliku ir “dievobai
mingiausiu” žmogumi. Sa
koma, su kunigais jis taipgi 
labai puikiai sugyveno.

Petraitis buvo suareštuo
tas kovo mėnesį. Kovo 19 
d. .buvo tardomas magistra
to teisme, ir jis prisipažino, 
kad išžagino vieną mergai
tę.

Sovietai Pradėjo Budavoti 
Cinko Dirbtuvę Sibire

S E M I P ALATINSKAS, 
Sovietų Sąjunga. — Čia So
vietai pradėjo budavoti cin
ko dirbtuvę. Tai bus pir
mutinė tos rūšies dirbtuvė 
Sovietų Sąjungoj. Tuo;. pa
čiu sykiu vandens-elektrine 
stotis budavojama prie Ul
ba upės. Iš jos bus suteik
ta pajėga cinko dirbtuvei.' 
Aprobuojama, kad dirbtu
vės, pabudavojimas kainuos 
iki aštuonių milionų rublių, 
o elektros stoties pabudavo
jimas—apie dešimts milio
nų rublių, t- t-

Neperka ūkių

ŠĖTA.—Žmonės daug kak 
ba apie Braziliją, Argenti
ną, Uragvajų. Daug išvyk
tų, jei pinigų turėtų. Ūki
ninkai nori parduoti ūkius, 
bet nesiranda pirkėjų.

Kaimai neišėję į Iwloni- 
jas, laukia matininkų. Ko
lonijose, sako,, bus geriau 
gyventi.

|tymą savo simpatiškų gau
jos surengimui lynčo Char
lotte, ir jie atvyko apsaugo-Harding vedė tardymą 19 

suareštuotų streikierių są- 
ryšyj su policijos šaudymu 
į streikierių koloniją birže
lio 7 d., kuomet policijos vir
šininkas Alderholt tapo nu
šautas. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas jų tar
dymą išreikalavo sulig ha
beas corpus (teismiškas ra
štas, reikalaujantis pašauk
ti asmenį į teismą del išty
rimo, ar jis teisėtai įkalin
tas). Teisėjas Harding vie
nuoli ką streikierių sulaikė 
be kaucijos del tolimesnio 
jų klausinėjimo antradienį; 
šešis sulaikė po $2,000 kau
cijos po klausiėjimui, o du 
paliuosavo.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas deda pastan
gas išreikalauti habeas cor
pus raštus, kad būtų iššauk
ti klausinėjimui visi kiti su
areštuoti streikieriai, kuriu 
viso dar yra apie 70.

Tom Fels ir dar vienas 
paliuosuoti; nei vienas iš jų 
nebuvo streiko vadas.

Tie, kurie kaltinami 
“slaptam užpuolime su pa
vojingais ginklais” ir palei
džiami po kaucija, yra: Ber
tha Crawford, Harry Lloyd, 
Clarence Miller. Edith 
Saunders Miller, ' Caroline 
Drew ir J. R. Pittman. Se
kami streiko vadai sulaikyti 
be kaucijos ir kaltinami 
žmogžudystėj; Fred Beal, 
Vera Bush,1 K. O. Byers, 
Wm. McGinnis, Louis Mc
Laughlin, Sophie Melvin, K. 
Y. Hendricks, Russell 
Knight, Geo. Carter, Joe 
Harrison. Viso vienuolika.

George Mason, Gastoni- 
jos miesto teismiškas pata
rėjas, ketvirtadienį pareiš
kė, kad jis,.manąs paliuosuo
ti apie pusę suareštuotų 
streikierių, jų tarpe Amy 
Shechter ir Verb. Bush, ku
rioms jis įsakė tuojaus ap-j 
leisti Gastoniją, atsižvel
giant į “blogą sentimentą” 
linkui jų. Nekuriems ki
tiems kaliniams pareikšta, 
kad jeigu jie sudraskys sa
vo unijos knygutes ir tuo
jaus apleis miestą, tai jie 
bus paliuosuoti.

Viso 58 streikieriai sulai
kyta mažesniam apkaltini
me, negu žmogžudystėj. 
Kad jdos išimti iš kalėjimo, 
reikalinga už kiekvieną už
statyti po $2,000.

Darbininkai Užpildė 
Teismą

Teismo kambary, kur ėjo 
tardymas suareštuotų strei
kierių, buvo galima aiškiai 
matyti paveikslą klasių spė
kų, kurių susikirtimas Gas- 
tonijoj sudarė šia istorinę 
bylą. Trys šimtai tekstilės 
dirbtuvių darbininkų užpil
dė teismo kambarį; kiti 
darbininkai buvo susikimšę 
koridoriuose. Du šimtai 
darbininkų buvo atvykę iš 
Gastonijos. Jie buvo strei
kieriai, kurie girdėjo darb
davius kalbant apie sukurs

ti savo streiko vadus nuo 
lynčiuotojų.

Priešakyj streikierių buvo 
kaliniai, nekurie iš jų, kaip 
McGinnis dar su kruvinais į 
drabužiais nuo žaizdų, ku- 
rias padarė darbdavių mu
šeikos, ir Harrison, streikie- 
rius, policijos šūvių sužeis
tas.

Darbdaviai turi nusisam- : 
dę net keturiolika advoka
tų. Manville-Jenckes kom
panijos advokatas veikia 
kaipo specialis prokuroras.* ’• * ** < JH

Neleidžia Pasimatyti su 
Streikieriais

Juliet Stuart Poyntz, , 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo sekretorė, pra
neša :

“Gastonijos policijos vir- J 
šininkas ir miesto majoras 
neleido man, kaipo T. D. A. 
atstovei, pasimatyti su kali
niais ir gauti jų .vardus ir 
kaltinimus.

“Aš kalbėjausi su strei-41 
Įnoriais, su Ellen Dawson ir 
Reid (N. T. Unijos prezi
dentu) aplankiau streikie
rių koloniją, ir mus neįlei
do sargai; grąsino šautu
vais. Aš klausiau, kas juos 
pasamdė. Jie atsakė, kad 
jie yra pasamdyti miesto, 
apskričio, valstijos. Jie mus 
sekė ir suareštavo grįžtant, 
bet vėliau paliuosavo.

“Visi kaliniai, išskyrus 
tuos, kurie yra kituose aps- 
kričiuose, dabar yra perkel
ti iš miesto kalėjimo j aps
kričio kalėjimą. Miesto ka
lėjime sąlygos nepakenčia
mos. šeši kaliniai gulėjo 
vienam kambaryj ant ce
mentinių grindų, tik trys 
užklodės ant šešių. Kalihiai 
gauna tik po porą “sandvi- | 
čių” į dieną. Pora naktų 
atgal kambarys moterų ka- | 
liniu. Bush, Drew ir Schech- 
ter ir kitu, buvo prileistas 
nuodingų dujų, taip vadina
mo ašarų gazo; sakoma, 
kad dujas paleido policija į 
bedarydama bandymus su 
dujomis, besirengiant prįe 
unijos mitingų. Daugelis 
kalinių buvo žiauriai kanki
nami; vieno kalinio drabu
žiai buvo kruvini.”

Amerikos darbininkai tu
ri sukrusti į pagelbą Gasto
nijos darbininkams.

Senatorius Brookhart Grąsina 
Suorganizuoti Naują Partiją

WASHINGTON. — - Se- 
natorius Brookhart, repub- 
likonas iš Iowa valstijos, 
trečiadienį kalbėdamas gra
sino suorganizuoti naują 
partiją, jeigu bus išmestas 
“debentures” planas iš far- 
mų šelpimo biliaus.

Jis pareiškė, kad jeigu 
Hooveris atmes “debentu- 
ros” planą, tai “progresy- ' 
viams” reikės susiorgani- > 
zuoti ir statyti savo kandi
datus visuose kongresiniuo
se distriktuose šį rudenį.
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Kovon už Išgelbėjimą Gastoniečiu!
mų, jūs nuosavybės, jūs šven
tų įstatymų, jūs garbingų tra
dicijų. Vykit juos laukan, žu
dykit juos, lynčiuokit!”
Atsiminkim, kad šitokis 

isteriškas riksmas iš kapi
talistų pusės nėra tik del 
gegužės 31 dienos tragiško 
įvykio. Tai baime persie- 
musio šauksmas del bendro 
darbininkų judėjimo pakili
mo kaip šiaurėse, taip, ir, 
pietuose. Tai isterikų šauk
smas, kad neatsitiktų ir ki
tur tas, kas atsitiko Gasto- 
nijoj ir Elizabethton—pla
tus ir gajus iki kaulo iš
naudojamųjų streikas.

Šis įvykis dar kartą pa
tvirtina buvimą ir Ameri
koje to trečiojo perijodo, 
kurį Komunistų Internacio-i

Vėliausios žinios skelbia, 
kad vienuolika Gastonijos 
streikuojančių tek stiliečių 
veikėjį, suimtų savaitė lai
ko atgal, neišleidžiami nei 
po jokia belą. Kiti kelios 
dešimtys streikierių apdėti 
po $2,000 kaucijos, kuri ta- 
čiaus labai sunku bus gau
ti, nes einant vietiniais 
North Carolina įstatymais, 
kaucija turi būti užstatyta 
iš to .apskrities, kuriame 
buvo papildytas prasižengi
mas ir kur randasi suimta
sis. Kaip žinoma, Gastoni
jos apskrity j patys streikie- 
riai biedni, neturi nuosavy
bės nei pinigų, o buržuazi
ja pagelbon darbininkams 
neis. '

Už ką tas viskas ir del
. v_ Inalas konstatavo šeštajam

Kaip^ žinome, gegužės 31| kongrese. Sykiu jis sumu
ša į dulkes kai kurių drau
gų tą Amerikos eksepciona-

d. Gastonijos policijos vir-| 
šininkąi su keletą savo ber-1 
nu užpuolė ant streikierių iįznią, kuri jie įmata Jung- 
šėtrų pogrominiais^ tikslais. tinėse Valstijose.
SįtTeikieriai pasirįžo apsi
ginti nuo užpuolikų. Šaudy- 
mesi žuvo policijos viršinin
kas ir tapo sužeista keletas 
iš abiejų pusių. Tai visa is
torija.

Už Tai dabar tas perse
kiojimas ir kankinimas dar
bininkų. Del to keliolikai i Turint prieš akis šį Gas- 
darbiųinkų vadų- y_eikejų į0nįj0S įvykį, Amerikos dar-

Tas taip jau gerai cha
rakterizuoja tą Amerikos 
falšyvą demokratiją, kuri 
skelbiama neva del visų, bet 
tikrenybėje, yra tik buržu
azijos įrankis pavergti ir iki 
kaulo išnaudoti darbininkų

gręsia elektros kėdė ai ba pinjnku klasė privalo juo 
amžinas kalėjimas is burzu- ^labiausiai' s u s i'd omėtH
azijos-pusės.

Tai antra Centralija! Tai 
kitas Sacco ir Vanzetti kei- 
sas. ' \

Kaip Centralijoj, taip iri 
šitame atsitikime tikraisiais 
kaltininkais, tačiaus, yra 
patys kapitalistai su savo 
bernais — policininkais ir 
šnipais.

Manville-Jenckes Kompa
nija pirmiau buvo pasiryžu
si badu priversti grįžti į 
darbą'streikuojančius dar
bininkus. Negalėdama to | 
padaryti, nes jiems į pagel- 
bą buvo atėję Amerikos 

" darbiriinkų masės — per 
Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą ir Tarptautinę 
Darbininkų Pašelpą—Man- 
ville-Jenckes Kompanija pa
siryžo ginkluota pajėga su- 
kriušinti darbininkus; kar
du ir ‘ugnimi juos išnaikin
ti.

Bet; darbininkai gerai ži
nojo godžių kapitalistų tik
slus ir todėl jie buvo pasi
ruošę gintis nuo by užpuoli
kų. Jie nieko daugiau ir 
nedari, kai tik didvyriškai 
gynėsi, b ’ gintis pripažinta 
teisė hėt šalies konstituci
joj. i ;

Taigi, vyriausiais kalti
ninkai^ šito įvykio yra ne 
darbininkai laikomi kalėji- 
imiose, o Manville-Jenckes 
kompanijos galvos ir mies
to valdininkija, kuri visas 
savo pajėgas paaukojo pil
dymui* kapitalistų įsakymų.

Bet kapitalistai savo ran
kose turi valstybės galią ir 
todėl jie viešpačiai padėties. 
Jie visą kaltę verčia, aišku, 

g pirmiausiai ant komunistų, 
stovinčiųjų priešakyje kiek- 

į vienos darbininkų kovos 
Jungtinėse Valstijose. 

|. Manville-Jenckes kompani
jos organas, “Gastonia Ga
zette,” nedvejodamas su- 

( rinka:
“Tid nelabieji ‘raudonieji’ 

s gj ūrr.Jj?. sunaikinimu mūs na-

t

i

Pirmiausiu mūs uždaviniu 
turi būti išgelbėjimas suim- 

j tųjų karžygių—streikuojan
čių gastoniečiu vadų, pasi
ryžusiai gynusių savo ir sa
vo brolių reikalus. Ryškiau
siai pagelbėsim remdami 
Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą, vedantį kovą už 
išgelbėjimą suimtųjų ir ben
drai už visų streikuojančių 
tekstiliečių reikalus.

Kiekvienas lietuvis darbi- 
ininkas, kuris dar nėra na
iviu Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, privalo kuo- 
veikiausiai juo patapti. Vi
sos Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo kuopos turi 
šaukti susirinkimus ir die
notvarkės svarbiausiu punk
tu pastatyti gą^toniečių rei
kalus.

Kiekvienas d a r b i n inkų 
klasės narys privalo daly
vauti demonstracijose, kur 
tik jos bus rengiamos, už 
laisvę gastoniečiu. Tik su
glaustomis pajėgomis, tik 
dideliu ir sunkiu darbu A- 
merikos darbininkų klasė 
galės išgelbėti suimtuosius 
Gastonijos darbininkų va
dus iš buržuazijos nelais
vės !

Mūsų partija augo ir virto 
vieninga partija aštriose ko
vose su menševikais. Per ke
lius metus ta kova buvo tiesio
ginis piliečių karas. Neužmirš
kite, kad 1917 metais mes, 
bolševikai, nuvertem menševi
kus ir socialistus revoliucio
nierius, kaipo . kairįjį sparną 
kontr-revoliucinčs imperialisti
nes buržuazijos.

J. Stalin.

Atmesdamas bendrą frontą 
iš viršaus, V! Kominterno Kon
gresas ypatingai pabriežė rei
kalą sudaryti bendrą frontą iš 
apačių, nurodė, kad reikia ne- 
nuilstant traukti socialdemo
kratų suvedžiotus darbininkus 
j bendrą kovą prieš vis didė
jantį kapitalo puolimą i ant 
darbininkų. V. Kapsukas.

APŽVALGA
Nenori Nei Klausyti

Pasklydus gandams, būk 
MacDonaldo vizitos į Jung
tines Valstijas vienu iš tiks
lų bus susitarimas su Hoo- 
veriu del pripažinimo So
vietų Sąjungos, kai kurie 
kapitalistų laikraščiai pra
dėjo trukšmuoti. “N. Y. 
Evening Post” ir kiti gvolto 
šaukia, kad. tai būt neleisti-, 
nas žingsnis, ir todėl Mač- 
Donaldas tegul geriąu nei 
nevažiuoja, jei jis mano, 
kad tokiam savo sumany
mui ' gaus pritarimo Ameri
koje. Esą, mes (Amerikos, 
valdančioji klasė su Hoove-, 
riu priešakyje) galime tar
tis su MacDonaldu kitais 
klausimais, bet nieku būdu 
ne del sudarymo bendros 
numpnės linkui S. S. R. S. 
ir jos pripažinimo.

Tas parodo, kad Ameri
kos kapitalistai, darydami 
neblogą biznį su Sovietų Są
junga be pripažinimo, tęs ir 
toliau savo pastarųjų virš 
dešimties metų politiką su 
Sovietų Šąjtinga. Gi Angli
jos prekybai su Sovietų vy
riausybe smunkant, ekono
miniam krizini didėjant, to 
krašto kapitalistai leis Mac- 
Donaldui pakeisti konserva
torių valdžios nusistatymą 
tuo klausimu.

vienijimo nenaudai viešose 
prakalbose, 'Viši komunistų or
ganų skaitytojai žino, kad jis 
net sieksninius straipsnius ko
munistinėj spaudoj rašė nie
kindamas ir šmeiždamas S.L. 
A. viršininkus ir kitus veikė
jus. Taipgi visi žino; kad jis 
buvo atvykęs net į Baltimorę 
pereito S. 'L. A. Seimo metu, 
kad diriguoti savuosius S. L. 
A. Seime.”

. : Kaip žinome, Prūseika 
niekuomet nėra kalbėjęs 
“nenaudai viešose prakalbo
se.” Niekuomet nėra rašęs 
ir “sieksninių, straipsnių” 
niekinimui S u s i v ienijimo. 
Tai yra Vitaičio klajonė ar
ba tikslus melas. Bet už vis 
bjauriausios; pušies; - prasi
manytas melas tai yra tas, 
būk Prūseika buvęs “atvy
kęs net į Baltimorę pereito 
S. L. A. Seimo metu, kad 
diriguoti savuosius.”

Visą Seimo laikotarpį 
drg. Prūšeika buvo New 
Yorke, dirbdamas prie savo 
kasdieninio darbo.

Tai yra bjaurus ir kvai
las Vitaičio melas. S. L. A. 
nariai turėtų padaryti 
galą.

tam

Kas Verčia Pripažinti 
Sovietus?

Kai [kurie mano, kad da
bartinę Didžiosios Britani
jos darbiečių valdžia ruo
šiasi. Įižmegsti i diplomati- 
pįus; rašius su Sovietų Są-' 
junga tik todėl,’kad ji yra 
darbinįnkų valdžia. Bet tai 
netiesa. MacDonaldo val
džia nėra darbininkų val
džia, o tįk tokia iš vardo. 
Užmegsti artimus ryšius su 
Sovietų Sąjunga verčia eko
nominės priežastys—preky
bos smukimas su Maskva. 
Paimkim sekantį “Impreko- 
ro” pranešimų: j

“Laike penkių mėnesių pra
dedant spalių ir baigiant va-, 
sario (1928-1929) SSSR. įga
beno iš Didž. Britanijos už 13,- 
349,000 rublių įvairių daiktų, 
kuomet pirmesniais metais per 
tą patį laikotarpį buvo impor
tuota už 19,394,000 rublius.”
Va, kas verčia Britanijos 

valdančiąją klasę atnaujinti 
diplomatinius ryšius su So
vietų Sąjunga!

Didžiausias Javu 
Ūkis Pasaulyj

Sovietų Sąjungoj, 
praneša “Imprekoras, 
eitais metais tapo suorgani
zuotas ūkis, vadinamas “Gi
gantu,” kuris šį pavasarį 
jąu užbaigė savo sėją. Jis 
turėjo 7Č0 traktorių ir visi 
dirbo. Ėdike devynių diedų 
tapo užsėta 48,500 hpRtąrų 
žemės. : Ekspertai tvirtina,- 
kąjd panašus ;ūkis—ęayo (li- 
durnu, pobūdžiu- ir technika 
—yra, kol kas vienatinis pa
saulyj. ;

Tik Sovietų Sąjungoj, kur 
viskas rymo ne ant išnau
dojimo, bet tam, kad aprū
pinus ir pagerinus darbo 
žmonių padėtį, tokie daly
kai tik ir tegalimi.

per-

Meluoja, Kai Šeškas
Mažai yra laikraščių, ku

riuose rastum tiek daug me-

“Tėyyųėje.” Liūdna tai 
prisiminti, bet tai faktas. 
Liūdna todėl, kad jais y fa 
maitinami tūkstančiai S. L. 
A. darbininkų; mokančių pi
nigus ne tam, kad |ėn kukis 
melagius jiem kas savaitė 
per “Tėvynę” jĘabrika’cijaš 
skelbtų, bet idant gavus pa- 
šelpą ligoje, nūmifūš' ^a^- 
draudą ir organą pasiskai
tymui naudingų raštų/ De
ja, prie esamojo redakto
riaus p. Vitaičio, kuris taip
gi yra ir faktinuoju S. L. A. 

j sekretorium (visus' bjau
riausios rūšies, laįškus prieš 
pažangiuosius narius jis ra
šo, po jais padėdamas p-lės 
Jurgeliūtės antspaudinį pa
rašą) ko geresnio tikėtis ne
galima. Eiliniu Vitaičio 
melu bus apie drg. Prūsei- 
ką. Vėliausiajam “T.” nu- 
meryj Vitaitis drožia:

“šimtai Amerikos lietuvių 
yra girdėję jį kalbant Supi-

dros' knyginės: produkcijos, šiuo 
tarpu jos sudaro jąu beveik 50 
nuošimtį. Tas rodo, kad žmo
nės interesuojasi ne tik, apysa
kom, istorija ir poezija, bet ir 
sunkesniais ekonominiais klau
simais. Diabartiniuos Sovietų 
rubežiuosi knygos eina 57 skir
tingose kalbose, prieškarinėj 
Rusijoj knygos buvo spausdi
namos tiktai 24 kalbose. Ma
tote, kiek naujų tautų pradėjo 
kvėpuoti. nauju kultūriniu oru!

Gosizdat (valstybinė knygų 
leidykla) per paskutinius pen- 
kius metus išleido knygų 25,- 
000 pavadinimų ir skaičiuje 
500,000,000 egzempliorių! To
kios i stambios knygų leidimo į- 
staigos nėra .'niekur plačiame 
pasauly. Lenino raštų ir raštų 
apie Leniną išleista 50,000,000 
egzempliorių. Be Gosizdato vei
kia dar visa eilė, kitų knygų 
leidimo įstaigų. • i : i .

Anot Chalatovo, knygos šiuo 
tarpu jau pigesnės, negu prieš
kariniu laiku? Tačiaus dedama, 
pastangų, kad jos būtų dar pi
gesnės. Yra daug galimybių 
pagerinti knygų techniką.

Liaudies kultūros kėlimas 
viena iš pačių svarbiųjų 
duočių, kurias teks atlikti 
vietų veikėjams.;

yra 
už- 
So-

MOKSLINIAI
1 ĮVAIRUMAI

Angliarūgštė (carbon di
oxide) yra nuodinga duja. Bet 
,pasirodo, kad jeigu jos būna 
neperdaug, tai gerai atsiliepia 
į smegenų, veikimą. Wiscon- 
sino Universitete buvo tyrinė
jama, kaip toji duja veikia į 
pamišėlių “protą.” Davus jos 
bepročiui pauostyti, jo mintis 
prablaivėja; ir jis per tūlą 
laiką,- nuo' 2 iki 20 minučių 
gana sveikai protauja ir kal
ba. Veidas praranda varjoto 
išvaizdą ir atrodo, kaip proti
niai $veiko žmogaus. Vadina
si, , angliarūgštė gerai stimu
liuoja smegenų veikimą. Rūi 
kytojų paguodai reikia priduri 
tĮ,' kad ir tabako dūmuose yra 
tos angliarūgšties. ■. ■

IšĮkonkryto (kurį daugelis 
lietuvių klaidingai vadina ci- 
mentu) yra statoma vis dau
giau tiltų, fabrikų triobesių ir 
tt. Dabar patilta, jog kon- 
krytas drūtesnis, kuomet prie 
jo primaišo truputį muilo. Ta
da, susidurdamas su vandeniu, 
konkrytas nesipučia ir būna 

’apsaugotas nuo skilimų.

Sovietinė Knyga
Kriaučių unijos organas 

“Darbas” (num. 12-tam) ra
šo:

Garsus rašytojas Dillon ne
senai lankėsi Leningrade ir Ma
skvoj. Savo Atrąipsnyj apie ąp- 
švietos stovį toje šalyje jisai 
pažymi, kad “senosios Rusijos, 
kurią aš taip mylėjau už jos 
misticizmą, už jos religiškumą, 
jau nebėra. Tiktai atsiminimas 
pasiliko apie ją, daugiau nie
ko. Dabartinėj Rusijoj trium
fuoja demokratija, kuriai vado
vauja Karoliaus Markso šešė
lis.”

Iš kur- ta knygų nesumatoma 
daugybė? Knygynuose kupina 
žmonių, bibliotekose taip pat. 
Ta knygų ir brošiūrų daugybė 
sakyte ' sako,; ka$ įpr^zejitizmo 
dvasia viešpatauja visur. Ko
kiu pjačią ( ^žsįmdji|nu ;tpj; ša
ly'vedama propaganda!

Tab tokią* muomonę -'apie <ap-« 
švietos stovį išreiškia buržuazi
nis rašytojas. ... >

Daktaras W. C. Alvarez 
persergsti, kad žmonės neval
gytų tuo laiku, kada būna la
bai supykę, nusigandę, susier
zinę, susigraudinę arba kitaip 
stipriai susijaudinę. Nes tuo 
laiku susiparalyžiuoja vidurių 
veikimas, virškinamųjų sulčių 
plaukimas skilvyje ir žarnose, 
o maistas rūgsta ir pūva, nuo
dydamas kraują. Geriau yra 
palaukti, kol praeis susijaudi
nimas. Nepatartina vaikyti ir 
tuomet, kai žmogus būna la
bai fiziškai arba protiškai nu
vargęs.

Paklausykime , Uabar, žką sa
kė visos Rusijos !So|ietii' suva
žiavime A. Chatątbvąfe apie kny
gų produkciją Sovietų Sąjun
goj • - ;■ (

Sovietinė knyga gimė ir iš
augo revoliucinėj kovoj. Kny
ga ginkluoją miliqnus- darbo 
žmonių žinojimu ir kultūra.
1 Pereitais męįais knygų Rusi
joje išleista du' ir'-'pus’ę kartų 
daugiau, negu 1913 metais. 
Prieškariniai laikai, vadinasi, 
senai pralenkti. Prieškarinėj 
Rusijoj knygos socialiai-ekbho- 
minio turinio sudarė ne dau-r 

;giąu, kaip pęnkfą nuošimtį ben

Nesenai viena moteris am
žinai prarado regėjimą, kuo
met, ^apsivožus automobiliui, į 
jos akis įtryęko sulfurinės rūg
šties skysčio iš automobilio ba- 
tare.jbs.. Užtenka yie.no tos 
rūgšties: lašo, kąd įprarast ma
tymą? ! > ! . i . ? ■

Įt^iškus sulfurinės arba ai
trinus rūgšties į akis,,paprastai 
akys’yrą t plaunamos tyru vam 

ir uždedama alyvų alie
jaus. Iki šiol būdavo dedama 
ant jų skuduriniai kompresai, 
sumirkyti lediniai šdltame 
vandenyje. Dabar patirta, 
kad geriau yra karšti kompre
sai. O pačiu paskutiniu laiku 
surado, kad vietoj tyro van
dens geriau yra tokioje nelai
mėje akis plaūtį įdėjus papra
stos “kepamosios bei verdamo
sios šodės” į vandenį.

Vt.

Komunistai kovoja už tuojau- 
tinius tikslus ir interesus dar
bininkų klesos, bet kovodami 
už tai jie, tuo pačiu, kovoja 
už darbininkų judėjimo ateitį, 

r K. Marksas..

Ponuliai iš “Carso/’ Ne jieškokite Durnių |
Del Kunigo Miežvinio 

Saužudystčs
“Laisvėje” jau buvo pla

čiai rašyta apie tai, kaip 
kunigas Miežvinis peršovė 
Eleną Alytaitę ir pats nusi
šovė. Ten buvo trumpai 
pažymėta ir visas kunigo 
Miežvinio romansas, kaip 
jis susipešė su klieriku Za- 
bulioniu už Alytaitę, kaip 
kilo didelis skandalas ir kad 
tą skandalą nuraminus, kad 
parapijonai nutiltų, tai vys
kupas klieriką išvijo iš se
minarijos, o kunigui Miež- 
viniui davė - atostogų savo 
nervus “pataisyt.” Tą visi 
žino Harrisono ir Kearny 
lietuviai, tą žino -kiekviena 
lietuvė davatka, tas buvo ir 
per pamokslus pasakyta.

! Bet štai ponuliai iš “Gar
so” bando tą dalyką užglo
styti, bando kokiu nors bū
du teisybę paslėpti, o melą 
teisybės vainiku apvaini
kuoti.
’ “Garso” No. 24, ant pir
mo puslapio, patalpino 
trumpą žinutę apie tą bai
sią^ tragediją, kurioj sako, 
kad tai Miežvinis jau ne ku
nigas, bet ex-kunigas ir ne
normalus. Girdi:

“Del nenormalaus elgesio 
J. M. Newarko diecezijos 
vyskupas š. m. sausio 31

Ir čia dar ne viskas. Kaip 
tik kunigas Miežvinis per
šovė Alytaitę ir sau kulką 
suvarė į galvą, taip grei
tai vietos kunigai (lietuvis 
ir airis), paėmė savo glo- 
bon jo lavoną ir vyskupas į- 
sakė nieko neprileisti, jokių 
informacijų apie tai neduo
ti. Kuomet vienas parapi
jos šulas užklausė lietuvį 
kunigą, kaip bus laidojamas 
kun. Miežvinio kūnas, tai 
kunigas atsakė, kad čia vy
skupo dalykas ir kaip vys
kupas įsakys, taip ir bus pa
daryta.

O gal “Garsas” nežino,’ 
kad Miežvinio lavoną pa
ėmė kunigai ir dar tam pa
čiam vyskupui, kurio kont
rolėj jis buvo, paliepus? 
Juk jeigu Miežvinis buvo 
“ex-kunigas,” kaip “Gar
sas” sako, tai kokiems pai- 
beliams vyskupui ir kuni
gams rūpintis jo, kaipo eks
komunikuoto, paskelbto e- 
retiku, kūno palaidojimu?

Bet ve kame dalykas.
Katalikų tikėjimas drau

džia saužudžius laidoti ka
talikiškuose kapuose ir su 
bažnytinėmis ceremonijo
mis. Katalikų tikėjimas sa
ko, kad tokia mirtis yra šu
niška minis ir todėl turi 
būti laidojamas, kaip šuva. 
Bet dabar taip atsitiko ne

dieną atleido iš Harrisono su kokiu nors bedieviu arba 
Po to paprastu griešninku žmoge

liu, bet su kunigu, Kristaus 
įpėdiniu ir Kristuje broliu 
tų, kurie dar pasiliko. Tai

par. klebono vietos, 
velionis i^etė kunigystę, mė
gino pereit pas nezaležnin- 
kus ar pas protestonus ir 
apsivest. Bet jau buvę per- 
vėlu. Suirę nervai privedė 
prie fatališkos mirties.”

Toliauš “Garsas” sako,! 
būk bolševikai norį sau rek
lamos pąšidaryti ir žmonių 
pasižvejoti,.

Ar kunigas Miežvinis iš- 
tikro ex:-kunigas?

“Garsas,” v a d i n d amas 
Miežvinį ex-kunigu, nepasa
ko, kad vyskupas atėmė iš 
Miežvinio kunigystę, tik pa
sako, kad jį “atleido” nuo 
parapijos klebono 'v*wvo.. 
Atleidimas nuo klebono vie- . . - . .
tos nereiškia atėmimą iš jo niiesi gudruoliais, bando pa- 
kunigystės, jis pasilieka ku- vapi jonams įkalbėti, 
nigu.

Beje, “Garsas”

Pirmadiep., Birželio 17,192SĮ

šunim ? Reikėtų palaidoti 
iškilmingai, su visomis cere
monijomis. Bet ką tuomet 
parapijonai pasakys? Juk 
jie gerai žino, kad katalikų 
įstatymai draudžia tokius 
laidoti ne tik kaipo kunigus,
bet ir kaipo paprastus žmo-, < 
nes. Todėl geriausia išeitis 
iš tos keblios padėties—pa
imti jo lavoną vyskupo ži
nion ir niekam nesakyti, 
kur jis bus padėtas. Taip ir

” ne-

vietos.' buvo daroma.
“Garso” pisoriai, jausda-

... . . - -j-'------------- ; įkalbėti, kad
kunigas Miežvinis jau nebu-

_____ sako, kad vo kunigu ir J. t. 
po to kun. Miežvinis metė _ Ponuliai iš “Garso, 
kunigystę ir mėgino perei- jieškokite durnių, nes už sa 
ti prie nezaležninkų, ar pro- 
testonų.

Ar taip buvo?
•' Aš nežinau, ką mąstė ku
nigas Miežvinis, bet tik ži
nau, kad Newarko diocezi- 
jos vyskupas jį iki paskuti
nių dienų laikė katalikų ku
nigu ir štai faktai.

Kunigas Miežvinis turėjo 
prieglaudą pas airių kuni
gą. Jeigu jis būtų eksko
munikuotas—prašalintas iš 
kunigų stono, tai vyskupas 
būtų neleidęs vietos kuni
gam eretiką pas save lai
kyti, ir kunigai patys nebū
tų išdrįsę jį laikyti. Toliau, 
kunigas. Miežvinis draugą- Į 
vo su Amsterdamo klebonu, į 
rodos, Židanavičium, pas jį| 
lankydavosi, su juomi visur 
važinėdavo, ir pastarasis jį 
skaitė pilnu kunigu. O juk 
kas ekskomunikuotas, tai 
visi kunigai gauna cirkulio- 
rius perspėjant, kad tokis 
prie (jų neprisįšlietų.

Dar daugiau. Juk nese
nai Brooklyne numirė kuni
gas Kuodis. Jį laidoti su
važiavo daugybė kunigų ir 
visi jie atlikinėjo bažnyti
nes ceremonijas. Tų kuni
gų tarpe buvo kunigas Ži-

ve vargiai darnesnius rasi
te, kad ir savo skaitytojų 
tarpe.

V. Paukštys.

JUOKAI NE JUOKAI
ABU SUGRĮŽO

—Aš esu tas, kuriam tams
ta nemokėjai už katės nu- 
skandinima, bet tamstos duo- 
tasis čekis sugrįžo iš banko 
atgal.

—Katė irgi sugrįžo,—atsa
ke antrasis.

PASMERKTASIS IR 
ŽUDYTOJAI

; Skurdžius, už skaitymą ko
munistų lapelio Lietuvoj fa
šistų pasmerktas ir lydimas . 
kareivių prie nužudymo vie
tos, belyjant anksti rytą, j sa
ko :

—Jūs varote mane tokiame 
bjauriame ore.

—O kaip apie mus?—vie
nas iš kareivių atsakė.—Mes 
turėsime dar ir atgal sugrįžti, 
o guzikai ir šautuvas tik ką 
buvo nušveisti.

NEAPGAUSI!
Miesto vaikas (rodydamas 

gidanavičius ir kunigas Miež- I šiaudų stirtą) :—Kokia
vinis. Kaip galėjo vysku
pas ir visi kunigai prileisti 
prie atlikimo bažnytinių ce
remonijų ekskomunikuotą 
Miežvinį? Ar į šį klausimą 
“Garso” pisoriai negalėtų 
atsakyti ? - < . ■

ten stuba?
Kaimo vaikas atsako :—Tai 

ne stuba, tai šiaudai.
Miesto vaikas:—Ei, neap

gausi manęs. Aš žinau, kad 
šiaudai neauga tokiais šmo
tais.

■■m

Surinko J. K. D
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V. J. Valaitis.
ne-

PITTSBURGH, PA
Lietuvą ir atgal—do>
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PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

Laiškas “Laisvės” Redakcijai

tik-
to-

pagelbes jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”

priekaiš- 
įtarimai 
dalykus 
nes aš

dyt, reikia 
pas ^ogų prasideda ir ko
kias atmainas daro žmogaus 
kūne besivystydama.

* MEDICINOS MOKSLO PAŽANGA

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

40 puslapių, didelio formato., 
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj — $1.50, vienas 

numeris 15c.
“Tarpininkas” duoda $200 arba lai

vakortę į 
vanų.

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

naši į 
bjauri.

Puslapis Trečias

CASTON ROPSEV1CH

PAVASARIO DARGANAI

LIETUVIS GRABORIUSati-

’ ■ ii

JONĄ

Tel

NOTARY

tai čia matau PUBLIC
INSURANCE

Telefonas:

Stagg

8043LITHUANIAN AGENCY
GRABORIUSSavininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

Laisves Piknikas, 7 d. Liepos-July, 1929

n

visi 
gero

ir 
ir

žastis 
tėvo.

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

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 78G5

ap- 
jis

Rengiamas Milžiniškas 
Piknikas

turim 
akeriu ir sieks iki 500 akeriij: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šiame krašte.

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

Amerikos Komunistų Parti
jos penktas distriktas rengia 
milžinišką pikniką, kuris įvyks 
4 d. liepos, F. Gajdas farmoj, 
Cheswick, Pa. Programa bus

‘GERAI PATAIKO!

visą parką, 
užtikrint, 
graudins, 
atvykti.

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

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

' r'

GROCERNĖ IR BUČERNĖ 
geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 į savaitę; 

• daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500. .

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba
riai, visi vėliausios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

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

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apio tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji puti sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu oxtra už persiuntimą.

Klauskite pas nptickorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

D ok s n i s Ointment Co, 
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

Brooklyn UBORLVCEW s/
DARBININKŲ (STAIGA.

OMles dėl Balių, Koncertų,
fidetų, Vestuvių, SusirinKimų ir V»- 
JPuikua steičius su naujaisiais 
Wai#. Keturios bolių alleys.

O INOS PRIEINAMOS.
—959 Willoughby

Tat m?

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Mo. Boston 0304 W.

pradžią gydymui 
p roti n i ų -d vaši n i ų žmogau s

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

pardavimo—mirtis šeimynos

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
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- 

W doje, iaukitės 
past

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

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

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
$5,500.

4
E. BRIDGEWATER

Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barnė, 8 
karvės, 2 arkliai, 50 vištų; 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

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

Maižiaus įstatyme yra nau-|mų ligų dabar jau pasiduoda 
dingų sveikatai taisyklių, ku-1 medikaliam bei higieniškam 
rių dar ir šiandieną laikosi di-'gydymui, kuris juk taipgi su
džiunga žydų. ; rastas per medikų-mokslininkų

Bet tikrasis medicinos moks-■ tyrinėjimus.
]as, galima sakyt, gimė tari). Tais išradimais vaduojantis, 
graikų tik ketvirtame šimtme-'buvo įvesta ir sveikatinga 
tyje pirm krikščioniškos gady-[miestų vandens sistema, ir nu
neš. Tuo laiku gyveno Hippo-įvedimas „atmatų vamzdžiais 

•kratas, kuris yra vadinamas (sursais), ir dezinfekcija, ir 
^medicinos mokslo tėvu.” Jis i nuodugnesnis gatvių valymas,, 
skelbė, kad nieko nepagelbės1 ir supratimas saulės šviesos 
burtai nei dievų maldavimas. [svarbos ir tyro oro kamba- 
Norint patirt, kaip ligą išgy-Į nuošė, ir tt., ir 

tėmyt, kaip jinai prisideda prie 
apsaugojimo.

Pastaraisiais 
nos (Austrijoj) 

iškamantinėjęs

Tuo laiku gyveno Hippo-! vedimas 
vadinamas | (sursais),

Jis I nuodugnesnis gatvių
saulės

oro
tt., ko
kūno sveikatos

ti prieš. Ir teberašo sau, kąlskleidimo apgarsinimų. Neki
sti juom ten barsies.

Aišku, kad tatai daroma iš 
paprasto bizniško pavydo ar 
tp. išskaičiavimų. Tai, žino
ma, bereikalinga pyktis ir ap
gailėtinas elgesys, kad liet, 
taip žemai, del keleto centų, 
nepuolama ir kitus šmeižiama.

Kiti p. M. Sūnaus 
tai ir gąsdinimai bei 
apie pinigus ir t. p. 
neverta diskusuoti,
taut, parapijos finansų nekon
troliuoju ir niekeno turtų savo 
asmeniniams reikalams nežar
stau. Tautišką parapiją ir vi
sus josios finansinius reikalus 
bei pajamas kontroliuoja patys Įtins be reikalo, nes labai šako- 
~......“*jų išrinkti ko-, ti ir dideli medžiai apdengia

Todėl prisieina 
kad nei vienas nesi- 
kuris tik nepatingės

taip turi daryti ir mum simpa
tizuojanti žmonės. Mūsų visų 
užduotis šias kelias dienas pa
dirbėti del šio didžiulio spau
dos išvažiavimo ir į jį patiems 
nuvažiuoti. Tasai išvažiavi
mas įvyks 30 d. birželio, 
Bridgeport, Conn., priemiestyj 
Fairfielde, Kuhn’s parke.

Dar štai kas reikia pasakyti 
tiems, kurie nebuvo viršpažy- 
mėtoje vietoje. Automobiliam 
pasidėti labai patogi ir graži 
vieta—pieva sodas, šokti vie
ta labai didelė, kurioje gali 
šokti keletas tūkstančių porų. 
Saulės spinduliai irgi nekai-

gi laikais Vie- 
Dr. Freud, gi-

Sulig tos pamatinės taisyk-jliai iškamantinėjęs žmogaus 
lės, mažu pamažu išsivystė da-1 proto-jausmų veikimą, lytinių 
bartinis pažinimas ligų ir tie | ir kitų pajautų veiksmus, pa
budai, kuriais jąsias gydo nau- darė rimtą pradžią gydymui 
jovinė medicina.

Apart mokslinių patyrimų sveikumų, 
ir gydymo būdų, Hippokratas j Dar 
įfik>ašė profesinės doros taisyk-Irai ir 
les daktarams. Tie jo raštai į kias ligas, 
buvo, rodos, kur prasiradę,; (diabetes), įsisenėjęs 
per kelis šimtmečius užmiršti, kamaraičių “durelių” 
Bet arabai išsivertė juos į sa- mas, 
vo kalbą; ir kas dabar žinoma mas, inkstų įdegimai ir vėžys, 
apie Hippokrato mokslą, tai 
tik iš tų arabiškų vertimų.

Didieji marai, nušluojanti 
ištisas tautas, pasikartojo tol, 
ko] nebuvo nuodugniai ištirta, 
kaip yra vidujiniai subudavo- 
tas žmogaus kūnas, kaip vei- 

" kfl<Į įvairūs jo organai ir orga- 
nėliai, kokia, žodžiu sakant, 
yra kūno mechanika apskri
tai. O paskui, betėmijant, 
kaip tame kūne vystosi viena 
bei kita liga, buvo atrasta ir 
kaip ją reikia gydyti arba nuo 
jos žmogų saugoti.

18-me amžiuje anglas Jen- _______
nėr atrado čiepus nuo rauplių.]
Jis pastebėjo, kad merginos, jGerb. “Laisvės” Redakcija; — 
melžiančios karves, neturi rau-j Tamstų dienraščio No. 135, 
pų ant veidų. Jis patyrė, kad j tūlo M. Sūnaus koresponden- 
ir pas karves randasi liga pa- cijoje, iš Philadelphia, Pa., 

rauples, tik netokia gerokai apsilenkia su tiesa, są- 
Kuomet karvių melžė- ryšyje su mano asmeniu ir 

jos užsikrėsdavo tąja karvių vietos taut, parapijos reikalais, 
liga, tai jos tik lengvai pasir- Tą konstatuojant, teiksitės 
guliuodavo; laike sirguliavimo duoti šiam laiškui savo dien- 
iš^karvinių rauplių bakterijų, raščio skiltyse vietos tatai 

"pjRekušių į melžėjų kraują, taisyti.
išsivystė tam tikra medžiaga, | Viso pirmu, p. M. Sūnus 
su kurios pagelba kraujas pa- silenkia su tiesa, kuomet 
sėkmingai kovojo prieš pavo- rašo, jogei aš esu buvęs taip Įtiečiai, 
jingąsias žmogiškas rauples, vadinamos 
Todėl Dr. Jenner traukė iš 
tam tinkamu karvių kraujo: 
gamino iš jo čiepus. kuriais 
čiepijo žmones, kad jie galėtų 
atsispirt prieš rauples arba 
lengvai tąja liga persirgt. Jei
gu įčiepytieii ir susirgdavo 
rauplėmis, tai nemirdavo, ir 
ant jų veidų nepasilikdavo be- 
veiW jokių raupų.

visi šiandieniniai čiepijimai 
nuo ligų yra kilę iš minėto Dr. 
Jennerio atradimo, nors da
bartiniai čiepai gaminami 
skirtingais būdais ir iš įvairių 
skirtingų gyvulių.

Kiti Didieji Atradimai
Didžiausias žingsnis pirmyn 

kovoje prieš ligas tai buvo 
francūzų mokslininko Pasteur 
atradimas, devynioliktame am- 

‘ žiuje, kad įvairios ligos paeina 
nuo užsikrėtimo įvairiomis 
bakterijomis, žinant apie ligų 
bakterijas, pasidarė galima 

—•’į^gaminti čiepus prieš tas li
gas ir net išanksto įsičiepyti, 
kad užkirst joms kelią. Tuo 
būdu šiandieną yra čiepijama, ra. 
ypač vaikai, nuo skarletinos, taut, parap. spaudos darbus— 
difterijos, kokliušo, tymų, tai už ja ir (savo valia) agi- 
karštligės, rauplių ir kt. Į tavo. Parapijiečiams nutarus

Anglas Wm. Harvey (1578-!daugiaus jam darbų nebeduo- 
1657) susekė kraujo aplinkta-]ti (delei negramatnumo, pa

sak M. Sūnų) ir siųsti kitur— 
jis (tas asmuo) pradėjo rašy-

nėra išrasta, kaip 
sėkmingai nukovoti

kaip cukraligė 
i širdies 

“durelių” sugedi- 
k rauj agyslių sukietėj i-

Bet geriausi medikai-moksli- 
ninkai visame pasaulyje dieną 
ir naktį jieško priemonių ir 
toms ligoms nugalėti; ir su lai
ku jos bus nugalėtos.

Todėl, nežiūrint kai kurių 
nepasisekimų, tik neišmanėlis 
bei užsispyręs tamsūnas tega
lėtų ginčyti, būk medicinos 
mokslas nieko gero nedavęs. 
(Sulig Dr. Ed. Fisher Brown 

prakalbos per radio)

is^karvini 
'patekusių

ką, cirkuliaciją, škotas J. 
Young Simpson (1811-1870 
m.) išrado vaistus “apmarint” 
ligoi$-laike operacijos. Ang- 

\ las lordas Joseph Lister atra- 
\ do įvairius antiseptikus, tai 
i yra vaistus, kuriais daktarai, 

darydami operacijas, apvalo 
instrumentus, .apsiplau j a ran
kas arba apiplauja žaizdas, 
kad neprikibtų šiokių bei to
kių ligų bakterijos, kad ne
įvyktų žaizdose puvimas ir tt.

Tai tik keletas iš stambiųjų 
medicinos atradimų; o kiek 
priemonių išrasta paskesniais 
Uikais kovai su ligomis, tai ši- 
č|ia nebūtų galima nei suminė-

labai įvairi, bus dainų, muzi
kos ir visokių žaislų.

Kuomet tik Kom. Partija 
rengia pikniką, visuomet į jį 
suvažiuoja tūkstančiai darbi
ninkų. Reikia tikėtis, kad ir 
šiame piknike bus ne mažiau. 
Bet mes tuomi nepasitenkin
kime, visi pasidarbuokime 
kad dar daugiau publikos su
traukus ir tuomi parodžius, 
kad mūsų įtaka auga.

Įžanga vyrams 50 centų, 
moterims ir vaikams dykai.

Taigi, patys būkime ir ki
tus kalbinkime dalyvauti.

Rengėjai.

parapijiečiai ii 
mitetai, o ne aš.

Todėl skaitau bereikalingu p. 
M. Sūnaus visuomenės gąsdini
mą, nes kalbamuoju žvilgsniu 
taut, parapijoje, kaip visuomet 
buvo taip ir dabar tebėra, vis
kas pilnoj tvarkoj; o žmonės 
gi darnoje bei harmonijoje su
gyvena ir dirba.

Kun. Vysk. Žukauskas.

Connecticut Valstijos Visiem 
Draugam ir Simpatikam Pa
reiškimas Reikale Spaudos 

Naudai Išvažiavimo1

Kaip paprastai, mūs darbi
ninkiškos organizacijos kas 
metai surengdavo po vieną di
delį išvažiavimą del spaudos 
naudos, taip daroma ir šiais 
metais. Iš visų mūsų išvažia
vimų patyrėme, kad ne vien 
tik mūsų draugai rūpinasi 
spaudos rėmimu, bet ir šiaip 
geros valios žmonės, nes bū
davo suvažiuoja didelės mi
nios žmonių į juos. Tas jau 
reiškia, kad dauguma įvertina 
mūsų spaudą, šiemet reikia 
tikėtis, kad bus vienas iš di
džiausių tasai spaudos naudai 
išvažiavimas todėl, kad 
Bridgeporto priemiestyj, vadi
namam Fairfield, Khun’s par
kas yra kaip kam matytas, iš 
pereitų metų. Jau tada buvu
sieji toje vietoje negalėjo atsi
gėrėti gražumu tos vietos, o šį 
kartą dar draugai bridgepor- 

, įgavę daugiau patyri- 
“Tiesos Mokslo Į mo rengime didelių išvažiavi- 

Dr-stės” organizatorius bei ini- 
cijatorius. Tas visai ne tiesa, 
nes aš niekuomet juomi nebu
vau ir nesu.

Kiek man yra žinoma, tą 
draugijėlę organizavo ir tebe- 
organizuoja keletas senų lais- 
viečių ir šiaip sau žmonių. O 
jeigu nekurie iš jų ir buvę 
taut, parapijos nariais ir nuo 
jos pasitraukė, tai tas dar ne
duoda pamato argumentui, 
kad tame bučia aš buvęs kal
tas. Juk visi lietuviai, nežiū
rint kur jie nepriklausytų, se- 
niaus prie tos ar kitos 
čios priklausę ir josios 
buvę. Pasitraukė—tai 
vatinis reikalas ir jie 
nos.

mų, pataikys surengti kur kas 
gražesnį, negu kad jie suren
gė pereitais metais, šiemet ir 
programa bus daug gražesnė 
ir kalbėtojų bus geresnių. O 
kur kiti visoki žmonėm paran- 
kumai—žaislai ir kitokį pasi
linksminimai? žodžiu sakant, 
.tokio išvažiavimo niekas nie
kuomet dar nėra pajėgęs su
rengti, kokis dabar ruošiamas.

Beje, teko kalbėtis su drau
gais bridgeportiečiais. Jie kal
ba gana gerai, su dideliu ūpu 
apie tą parengimą. Jie mano 
sudary$ią puikią programą. 
Jie pririnko gerokai apgarsi
nimų į programą ir uoliai rū
pinasi visu kuo. štaii kaip ra
šė J. J. Mockaitis A. L. D. L. 
D. 3-čio apskričio sekretoriui: 
“Ar kuopom siuntinėsim laiš
kus ar apgarsinimus, vis vien 
turėsim daug darbo: bet pasi
skubinkite prisiųsti kuopti se
kretorių antrašus.” Vadinas,

laikraštėlį viskuo iš kalno prisiruošia,

bažny- 
nariais 
JŲ Pai
sau ži- 

Užzurpuoti bet ką, kad
taip ir taip darytų—ne mano 
palinkimas. Aš visiems žmo
nėms pripažįstu liuosą valią.

Kas link menamojo laikraš
tuko “Tiesa,
reikalingu štai kas pastebėti: 
Asmuo, kuris • tą 
leidžia, niekad taut, parapijos, kad geriau būtų galima išerar- 
nariu nėra buvęs ir juomi nė- sinti išvažiavimą. Tai puiku.

Kai jis gaudavo visus Kaip matome, išvažiavimo 
komisija dirba ne juokais, to
dėl ALDLD. ir LDSA. nariai 
turi sukrusti, turi organizuoti 
busus, turi gerai paskleisti ap
garsinimus. “Laisvės.” “Vil
nies” ir “Darb. Balso” skaity
tojai irgi turi prisidėti prie

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

l 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 mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Schuylkill Avenue, 

parsitraukia ir pasekmingai 
luiesiuuae pm uuuua, wjiij aa 

Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
' -nm nori lietuviai ir ilmintinoi dar-

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 

yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—-visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose; ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiem* patinka, Jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
ias apmokame.

Adresas:

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

d'-'

ji

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

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

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-

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

M

LIETUVIŠKA AUTOMO- 
' BILIŲ MOKYKLA

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

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

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, kurias jums sugrąžins sveika
tą, panaiRins 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 Ii-, 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai
‘(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 
X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

M IN AVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

D R. Z1HS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

Mes išmokiname taisyti ir vald 
automobiliais į trumpiąusj lai! 
Mes gvafantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L- 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ eor. 14tn St„ N. Y.

žiuoja iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Pittsburgho, 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 jaunystės iki žilos galvos 
stovi pirmose eilėse kovojančių darbininkų. .“Laisves” piknike girdėsime jų prakalbas.

Net džiova, kuri buvo žino- 
kaipo “baltasai maras,” 

as ir daugybė kitų limpa-



■i
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* Puslapis Ketvirtas '

Ką Užtyli Kunigai? lyką darė.” (Būt. 38, 6-10.)
Tarė tada Judas savo mar

čiai Tamarai: kol paaugs jau
niausias sūnus Sela, gyvenk 
prie savo tėvų. Sela paaugo,

(Pabaiga)
Izaokas

Izaokas apsivedė su Rebekka, 
kuri pirmiau buvo nevaisinga, 
bet Izaokas išmeldė Dievą ir 
Rebekka pradėjo.

“Bet daužėsi jos iščiuje vai
kai, kuri tarė: jei taip man tu
rėjo būti, kam reikėjo pradėti? 
Ir nuėjo pasiklausti Viešpaties, 
kurs atsakydamas tarė: dvi gi
mini yra tavo iščiuje, ir/dvi tau- 
ti iš tavo iščiaus pasidalys. Tau
ta tautą pergalės, ir vyresnis 
tarnaus mažesniam. Jau atėjo 
gimdymo laikas ir štai dvynai 
atsirado jos iščiuje. Kurs pir
mutinis gimė, buvo rudas ir vi
sas, kaip kailis, kudlotas. Ir 
pramintas yra vardu Ezavas. 
Tuojau pat antras, gimdamas, 
brolio kulnį laikė su ranka, ir 
dėlto praminė jį Jokūbu.” (Būt. 
25, 22—25).

Kada Izaokas paseno ir nebe
matė, pasiuntė vyresnįjį sūnų 
Ezavą pamedžioti ir pavaišinti 
jį, Izaoką, ir prižadėjo kaipo 
vyresnį palaiminti ir tuomi ati
duoti jam pirmgimio sūnaus 
teises. Girdėdama tai Rebek
ka, kuri labiau mylėjo Jokūbą, 
liepė Jokūbui atnešti du ožiuku. 

.Iškepė juos, o su kailiais ap
rišo Jokūbo rankas ir kaklą. 
Kada tas atėjo prie tėvo ir pa
prašė, kad valgytų, tėvas, iš
girdęs jo balsą paabejojo:

“Ir tarė Izaokas: prisiartink 
čia, mano sūnau, kad tavęs da- 
silytėčiau, ir pažinčiau, ar tu 
esi mano sūnus Ezavas, ar ne. 
Priėjo jis prie tėvo, o, pačiupi
nėjęs jį, tarė Izaokas: Balsas, 
tiesa, balsas yra Jokūbo: bet 
rankos, yra rankos Ezavo. Ir 
nepažino jo, nes plaukuotos ran
kos vyresniojo panašumą nuro
dė.” (Būt. 27, 21—23).

Tokiu būdu apgavo tėvą ir 
gavo palaiminimą. Čia gali
ma pažymėti štai ką. Rašyto
jas šios šv. rašto knygos apra
šo tą skirtumą dviejų brolių 
be jokio nusistebėjimo, kad 
Ezavas buvo apaugęs plau
kais; galima manyti, kad 
anuose laikuose buvo žmonių 
ir plaukuotų ir be plaukų. Ir 
plaukai, matomai, buvo nere
ti, ir netrumpi. Izaokas ožio 
kailiukais aprištų rankų nega
lėjo atskirti nuo Ezavo rankų. 
Buvo tai mažiau kaip 2000 
metų prieš Jėzaus užgimimą. 
Taigi nuo mūsų laiko 4000 
metų atgal tebebuvo dar žmo
nių plaukuotų. O jei paimti 
dar keletą tūkstančių metų at
gal, tai, gal visi žmonės buvo 
gauruoti.

Jokūbas
Jokūbas apsigyveno prie 

savo dėdės Labano ir ganė 
bandas. Jam patiko jaunes- 

\nioji Labano duktė Rachelė ir 
Jis sutarė su tėvu ganysiąs 7 
metus bandas už 'jaunesniąją 
dukterį. Išganius 7 metus, su
kvietęs svečius padarė puotą 
ir vakare įvedė prie Jokūbo 
ne Rachelę, bet vyresniąją Li- 
ją, kuri buvo negraži, nes 
turėjo išlašėjusias akis. Ryto 
metą Jokūbas pamatęs, kad 
gavo ne Rachelę, bet Liją, 
išmetinėjo dėdei, kam jį apga
vo, o šis atsakė: tarnauk dar 
7 metus, o gausi ir Rachelę. 
Po 7 metų apsivedė ir su Ra
chele. Lija pagimdė 4 sū
nus, o Rachele buvo nevaisin
ga.

“Regėdama tat Rachelė, 
kad buvo nevaisinga pavydėjo 
savo seserei, ir tarė savo vy
rui: duok man vaikų, o ne, 
tai mirsiu. Kuriai užpykęs 
Jokūbas atsakė: Ar aš tau esu 
Dievas, kurs neduoda tau vai
siaus tavo iščiaus. O ji sako: 
turiu tarnaitę Balę: įeik prie 
jos, idant pagimdytų ant ma
no kelių, idant turėčiau sūnus 
iš jos.” (Būt. 30, 1-3.)

Ištiesų Bale pagimdė vieną 
ir antrą sūnų. Tuo tarpu ir 
Lija nustojo gimdyti, ir ta 
-davė vyrui savo tarnaitę Zel- 
fą, ir Zelfa pagimdė du sūnų. 
Šiems laikams nesuprantamas 
buvo tų laikų moterų nepavy- 
das. Kokių ten nebūta pasi-

kviečių pjūties į lauką atrado 
mandragorų,* kuriuos parne
šė savo motinai Lijai. Ir 
tarė Rachelė: duok man dalį 
tavo sūnaus mandragorų. Ji 
atsakė: Negana dar tau ma
tosi, kad paviliojai nuo manęs 
vyrą, o dar nori suimti mano 
sūnaus mandragorus. Tarė 
Rachelė: Tegul sau miega su 
tavim šią naktį už tavo sūnaus 
mandragorus. O kad Jokūbas 
grįžo vakarą iš lauko, išėjo 
priešais jam Lija ir tarė: ir 
prie manęs, sako, įeisi, nes už- 
mokesniu pasamdžiau tave už 
savo sūnaus mandragorus. Ir 
miegojo su ja tą naktį.” (Būt. 
30, 14-16.)

Ir pagimdė Lija dar du sū
nų. Galų gale ir Rachelė su
silaukė savų sūnų Juozapo ir 
Benjamino. Tokiu būdu Jokū
bo 12 sūnų turėjo 4 motinas. 
Lija turėjo 6 sūnus, Rachelė 
du sūnų ir abiejų tarnaitės po 
du sūnų.

Iš tų 12 Jokūbo sūnų ir pa
eina žydų tauta. Tokiu būdu 
Abraomas, Izaokas ir Jokūbas 
yra vadinami žydų tautos pro
tėviais arba patriarkais.

Gavęs abi Labano dukterį 
Jokūbas padarė su uošviu to
kią sutartį: atskirs iš Labano 
avių ir ožkų visas margas, taš
kuotas ožkas ir ožius, avis ir 
avinus ir tuos ganys Labano 
tarnai, o baltąsias ir - juo
dąsias, vienodos spalvos avis 
ir ožkas ganys Jokūbas. Kiek 
užgims iš Jokūbo ganomų 
galvijų margų, taškuotų — 
bus Jokūbo, o baltos ir 
juodos vienspalvės bus La
bano. Ir atskyrė tas ban
das tiek tolumo, kad reiktų ei
ti tris dienas, kad baltos ir 
juodos avys nesueitų su mar
gomis. čia Jokūbas padarė 
tokį šposą, kad visi galvijai 
ankstyvi teko Jokūbui, o blo
gesnieji, vėlyvieji teko Laba- 
nui. Tą dalyką šiaip aprašo 
šventas raštas:
“Jokūbas tada pririnkęs ta- 

palio lazdelių žalių, mindali- 
nių ir jovarinių, vietomis nulu
po ir nuplėšė žievę, vietose, 
kur nusiėmė žievė, pasirodė 
baltumas, vietos gi, kur 'nenu
silupo žievė, pasiliko žalios ir 
taip tuo būdu pasidarė marga 
spalva: ir pridėjo jų į lovius, 
kur pilta vandenį, idant atėję 
gerti bandos, turėtų prieš akis 
lazdeles, o žiūrėdamos į jas, 
pasibėgdavo. Pasidarė, kad 
pačiame susijungimo karštyje 
avys žiūrėjo į lazdeles ir gim
dė nuplukusius, margus ir į- 
vairiomis spalvomis taškuo
tus.” (Būt. 30, 37-39.)

Vėlyvesnėms tų lazdelių Jo
kūbas nebedėdavo, ir jos išei
davo vienodos spalvos ir tek
davo Labanui. Ir labai pra
turtėjo Jokūbas ir įgijo daug 
bandų, tarnų ir tarnaičių. To
kiu būdu apsukriem žmonėm 
dievas laimino. Gyveno Jokū
bas 180 metų. (Būt. 35, 28.)

Judas. Onanas.
Jokūbo sūnus Judas turėjo 

tris sūnus: Herą, Onaną, Selą. 
Heras apsivedė su Tamara, 
bet nesulaukęs vaikų pasimi
rė; pagal tų laikų papročio, 
Tamarą turėjo paimti jaunes
nis brolis Onanas, ir užgimę 
sūnūs skaitytus Hero. Ona
nas gi žinodamas, kad ne jo 
skaitysis vaikai, nenorėjo, kad 
Tamara pagimdytų ir gyveno 
su ja priešingai prigimčiai, iš 
kur toks darbas vadinasi “ona- 
nizmas.”

“Ir davė Judas pačią savo 
pirmgimiui Herui vardu Ta
marą. O Heras, Judo pirmgi- 
mys, buvo piktas Viešpaties 
akyvaizdoje, ir Sis numarino 
jį. Tarė tada Judas savo sū
nui Onanui: Eik prie savo bro
lio pačios, o susivienyk su ja, 
idant iššauktume! sėklą savo 
broliui. Jis žinodamas, kad 
ne jam sūnus gims, kad įeida
vo prie savo brolio pačios, iš
leisdavo sėklą ant žemės, id
ant negimtų vaikai brolio var
du. Del tos priežasties užmu
šė jį Viešpats, kad bjaurų da-

* Mandragorai yra šakniavaisiai

bet Judas bijodamas, kad ir 
tas nemirtų, neleido prie jo 
Tamaros.

Ėjo laikas. Judas pasiliko 
našliu, o Tamarai sūnaus ne
davė. Tamara gyveno savo 
tėvo namuose. Tada Tamara 
iškirto tokį šposą: Sumanė 
gauti vaiką nuo paties tėvo, 
t. y., Judo. Prie žydų buvo 
paprotys, kad paleistuvės, ku
rios save parsiduodavo; sėdė
davo prie kryžkelių ir vilioda
vo praeivius. Judas

“Ėjo prie savo avių kirpė
jų jis ir bandos piemuo Hiras 
Odolaminietis į Tammas. Ir 
pasakyta Tamarai, kad . jos 
uošvis eina į Tammas kirpti 
avių; kuri, padėjusi našlybės 
rūbus, užsivilko plonus rūbus, 
o permainiusi rūbus atsisėdo 
ant kryžkelio, kur eina į Tam
mas: dėlto,, kad jau buvo pa
augęs Sela, o negavo jo už vy
rą. ' Kurią pamatęs Judas ma
nė, kad tai paleistuvė: nes bu
vo uždengusi savo veidą, kad 
jos nepažintų. Ir įėjęs prie 
jos, tarė: Dasileisk, kad aš su 
tavim turėčiau reikalą: nes ne
žinojo, kad tai buvo jo marti. 
Kuri kad atsakė: Ką man duo
si, kad pasinaudotum drauga
vimu su manim ?—Atsiųsiu iš 
bandos ožiuką. O kad ji ta
rė: Dasileisiu, ko nori, jei 
duosi man užstatą, kol atsių
si, ką prižadi. Tarė Judas: 
Ko nori, kad duočiau tau už
stato ? Atsakė: Tavo žiedą 
ir manelę (pagražinimas ant 
kaklo) ir lazdą, kurią turi ran
koje. Nuo vieno tad susiėji
mo moteriškė pasiliko nėščia. 
Ir atsikėlusi nuėjo: ir padėjo 
rūbus, kuriuos turėjo ant sa
vęs, apsivilko našlystės būbais. 
Ir nusiuntė Judas ožiuką per 
savo piemenį Odolaminietį, 
kad atsiimtų užstatą, kurį bu
vo davęs moteriškei: kurs jos 
neradęs,. klausinėjo tos vietos 
žmonių : kur yra moteriškė, į 
kuri sėdėjo prie kryžkębo. O 
kad visi . atsakė, kad nebuvo 
paleistuvės toje vietoje, sugrį
žo prie Judo ir tarė jam: Ne
radau jos: bet ir žmonės tos 
vietos sakė man, kad ten nie
kada nesėdėjo paleistuvė. Ta
rė Judas: Tegul sau turi: ne- 
gal mums ištiesų užmesti me
lagystės, aš nusiunčiau ožiuką, 
kurį buvau prižadėjęs, o tu jos 
neradai.” (Būt. 38, 12-23.)

Mat kokia buvo dora anu- 
se laikuose. Kad Judas turė
jo reikalą su paleistuve, to jis 
nė nuo ko neslėpė, tik primi
nė savo piemeniui, kad, reika
lui atsitikus, paliudytų,/log jis 
tikrai nusiuntė prižadėtą ožiu
ką, kad kartais kaimynai ne
sijuoktų, jog Judas neužsimo
kėjo paleistuvei.

Judas dar nežinojo, su ku^1 
gulėjęs.

“Bet po trijų mėnesių pasa
kė Judai, tardami: Paleistu
vavo tavo marti Tamara ir, ro
dos, kad jos pilvas brinksta. 
Ir tarė Judas: Išveskit ją, 
idant būtų sudeginta. Kurią 
kad vedė ant mirties, nusiuntė 
savo uošviui tardapia: Nuo to 
vyro, kurio yra šie daiktai, aš 
pradėjau: pažink keno tas žie
das ir manelė ir lazda. Kurs, 
pažinęs savo dovanas, tarė: 
Teisingesnė už mane, kad jo$ 
nedaviau savo sūnui Šėlai. Bet 
daugiau jos nebepažino.” 
(Būt. 38, 24-26.)

čia pasirodo Judo teisingu
mas; nors žmogui sunku yra 
prisipažinti kaltu, jis vienok tą 
padarė.

Nuo Judo Tamara pagimdė 
dvynus:

“O kad atėjo gimdymo lai
kas, pasirodė iščiuje dvynai: 
ir pačiame vaikų gimime, 
viens iškišo ranką, prie kurios 
bobutė pririšo raudoną siūlą, 
tardama: Tas išeis pirmutinis. 
Bet kad jis įtraukė ranką, iš
ėjo antras. Ir tarė moteriš
kė : Delko' del tavęs persi
skyrė pertvara? Dėlto prami
nė jį vardu Fares. Paskiau iš
ėjo jo brolis, ant kurio rankos 
buvo radonas siūlas: kurį pra
minė Žara.”. (Būt. 38, 27-30.)

Juozapas
Juozapas ir Benjaminas bu-

mosios jo pačios Rachelės. 
Broliai ypatingai neapkentė 
Juozapo už tai, kad jis šni
pinėjo ir skųsdavo savo brolius 
tėvui. Už tai broliai1, vieną 
kartą susitarę pardavė jį pirk
liams, kurie nuvežė jį į Aigip- 
tą ir pardavė ten Putifarui, 
Aigipto kariuomenės viršinin
kui. Putifaras pamylėjo Juo
zapą ir pavedė jo priežiūrai 
savo namus. Juozapas ištiki
mai tarnavo jam, tik jį vėl 
sužūdė Putifarienė, kuri į jį 
įsižiūrėjo ir nedavė ramybės.

“Atsitiko vieną dieną, kad 
Juozapas įėjo į namus ir dar
bavosi be pagelbininkų, o ji 
pagriebusi jo rūbo kraštą tarė : 
Gulėk su manim. Kurs pali
kęs jos rankose apsiaustą pa
bėgo ir išėjo laukan. O kada 
pamatė moteriškė rūbą savo 
rankoje ir kada liko paniekin
ta, pakvietė prie savęs savo 
.namų žmones...” (Būt. 39, 
11-14.)

Ta užgauta moteriškė įskun
dė savo vyrui, būk Juozapas 
norėjęs ją 
Putifaras 
kalėjimai!, 
ir čia taip

atvesti prie blogo, 
pasodino Juozapą 

Gudrus žydukas 
mokėjo užsilaikyti, 

kad kalėjimo viršininkas davė
jam visą liuosybę kalėjime. 
Paskiau atsitiko, kad du kara
liaus (faraono) tarnu pateko 
kalėjimai!, kuriem jis gudriai 
išaiškino sapnus, vienas jų iš
ėjęs iš kalėjimo apsakė kara
liui, kad kalėjime yra žydu
kas, kurs gerai išguldo sapnus 
ir karalius prašė jo, kad ir 
jam išguldytų. Iš sapnų. Juo
zapas išpranašavo, kad 7 me
tai bus derlingi,1 o paskiau 7 
metai bus bado metai, ir pa
tarė karaliui pilti per 7 metus 
penktą dalį visų javų į tam ty
čia padarytus aruodus, b atė
jus badui—pardavinėti. Tas
patarimas patiko faraonui, ir 
jis padarė Juozapą visų vy
riausiu savo karalystėje, ir jie
du abu padarė su javais to
kią spekuliaciją, kad karaliui 
pasisekė padaryti savo ver- 
gais-nuomininkais visus Aigip
to žemės žmones.

“Visame pasaulyje nebuvo 
duonos, o badas suspaudė že
mę, labiausiai Aigipto <ir Cha- 
naniejos. Iš kurių visus pini
gus surinko už parduotus ja
vus ir įnešė į karališką iždą. 
O kad nebeteko perkantiems 
užmokesnio, atėjo visas Aigip- 
tas prie Juozapo, tardamas: 
Duok mums (duonos, delko 
mirštame tavo akyvaizdoje, 
nebesant pinigų. Kuriems jis 
atsakė : Atvarykite man savo 
galvijus, ir duosiu jums už 
juos maistą, kad neturite už
mokesnio. Kuriuos kad atvedė, 
davė jiems maistą už arklius, 
ir už avis, ir už jaučius, ir už 
asilus, ir maitino juos aną me
tą už įkeitimą gyvulių. Atė
jo taip pat prie jo kitą metą, 
ir tarė jam : Nesislėpsime nuo 
savo pono, kad nebtekus pini
gų; kartu nebtekome ir galvi
jų, ir nėra tau paslapties, kad 
be kūnų ir žemės nieko netu
rime. Delko tat numirsime ta
vo akyvaizdoje? Mes ir mū
sų žemė būsime tavo: užpirk 
mus į karališką tarnavimą ir 
duok mums sėklos, idant, žū- 

žemė nepa- 
Nu pirko ta- 
Aigipto že- 
parduodant 
bado didy-

kalbėjimų ir atsitikimų? 'augalai, kurie buvo vartojami suža- vo mylimiausi Jokūbo sūnūs, 
“O Rubenas išėjęs laike dinimui meilės ir jvairiems burtams, nes jie buvo jauniausi irjnyli-

Kaip matome, gudrus spe- teismo, reikalaudami indžionk- 
kuliantas pardavė aigiptiečius 
karaliui į nelaisvę, bet taip 
mokėjo tą įvykint, kad tie na
bagai ir nesuprato visos gud
rybės ir buvo jam dėkingi. Be 
to, matyt gudrus atsargumas. 
Kunigų nelietė, tik juos šelpė, 
nes jie, kaipo apšviestesni ir 
turį įtakos, galėjo atverti 
žmonių akis į tai, kas buvo 
daroma, bet Juozapas ne tik 
jų neišnaudojo, bet šelpė, ir 
jie daleido pavergti žmones. 
Taip paprastai daro prispaudė
jai, ponų valdžios, ir dėlto so
tūs dvasininkai visada stengia
si tamsinti vargšą žmogelį.

Pasinaudodamas gera pro
ga, Juozapas parsikvietė į Ai- 
giptą savo tėvą (kurs ten nu
mirė, turėdamas 147 metus) 
(Būt. 47, 38) ir 11 brolių, ku
riems davę visųgeriausią žemę, 
vadinama 'Ramesses. (Būt. 
47-11.)

LAWRENCE, MASS

šino prieš korporacijos tvėri
mą. Teisėjui jie įrodinėjo, 
būk kun. šleinis veda visą ka
pinių biznį viekas, su kitais 
dviem globėjais nesiskaityda
mas; būk jis neišduodąs jokių 
apyskaitų, ir tt. Apskųstosios 
pusės advokatas, Bagočius, 
teisme aiškino, kad kapinių 
įplaukos buvo ir yra įskaito
mos į parapijos įplaukas. Vei
kiausiai taip ir yra, nes kitaip 
juk parapijonai šioj byloj rem
tų skundėjus. i

Šis dalykas yra pavestas 
išspręsti grand džiūrei. Apie 
teismo nuosprendį, manau, su
teiks “Laisvei” teisingų žinių 
Korespondentų Biuras.

Rašau šią informaciją ne del 
užuojautos kun. Šleiniui ir jo 
parapijai, bet kad mūsų laik
raštyj paskelbtą faktą padaryt 
pilnai teisingu, i

Medžiaga buvo paim- 
Darbininko”. 

buvo 
Bylą 
savo

neteisinga informa- 
užvedė ne parapija 
kunigą šleinį, bet 
globėjai, černiaus-

vasarinėms pramo-

kad parapijai, kai- 
tokios nuosavybės

Del Tautiškos Parapijos 
Kapinių Bylos

Keletas savaičių atgal “Lais
vės’ ’ apžvalgoj buvo pranešta 
apie Lawrenciaus lietuvių ne
priklausomos parapijos kapinių 
bylą. Ten buvo pasakyta, kad 
parapijonai bylinėjasi su savo 
kunigu, 
ta iš 

Tai 
ei j a. 
prieš
du kapinių 
kas ir Šimonis. Apskųstojoj pu
sėj stovi ne vien kunigas šlei- 
nis, kaipo trečias globėjas, bet 
ir visa parapija su juo.

Rodos, 1917 metais, dar ku
nigaujant nabašninkui Micke
vičiui, ši parapija nusipirko, 
rodos, 17 akrų žemės. Dalį jos 
pašventė kapinėms, o kitą da
lį įrengė 
goms.

Sakoma, 
po tokiai,
kaip kapinės savo vardu turėį 
valstijos įstatai neleidžia. To
dėl šios įstaigos valdymas ta
po užrašytas ant trijų globėjų. 
Tie globėjai, sakoma, eina sa
vo pareigas iki mirties: nieks 
neturį teisės juos pakeist ki
tais.

Dabar parapijonams pasiro
dė, kad tai buvo negudriai pa
daryta, ir nutarė šioms kapi
nėms sutveit korporaciją, kad 
per ją kapines valdyt galėtų 
patys parapijonai, kaipo mi
nia. Ir, ot, globėjai Černiaus
kas ir Šimonis prieš tai 
užprotestavo ir kreipėsi prie

Skaitykite ir 
Platinkite

BRIDGEPORT, CONN

ŽODIS SPAUDOS PIKNIKO 
KOMISIJOS

Visiems Darbininkiškos Spau
dos Rėmėjams ir Simpati- 

zatoriams
Draugai ir draugės:—Kaip 

jau pirmiau buvo pranešta, 
kad ALDLD. 3 ir LDSA. 8 ap
skričiai rengia spaudos naudai 
pikniką birželio 30 d., Kuhn’s 
Park, Bridgeporte (Bridge
port priemiestyj Fairfield), to
dėl reikia visiems gerai susi
domėti, nes laikas jau trum
pas, bet nesigirdi, kaip mūsų 
draugai rengiasi tame piknike

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.0QA 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau.
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkiuj 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio atK 
budavLime pagal jūsų reikalavimo ant* . m
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant merf^si-

nant žemdirbiui, 
virstų į dykynę, 
da Juozapas visą 
mę, kiekvienam 
savo tėviškę, del
bės. Irt atidavė ją faraonui. 
Ir visus jo žmones; ir visus jo 
žmohes nuo artimiausių iki pa
skučiausių Aigipto rubežių, be 
kunigų žemių, kurias jiems 
davė karalius: kuriems ir pa
skirtą maistą duodavo iš viešų 
aruodų ir dėlto neturėjo par
duoti savo valdomųjų žemių. 
Ir tarė Juozapas žmonėms: 
Štai, kaip matote, ir jus ir jū
sų žemes įgijo faraonas: imkit 
sėklą ir apsėkit laukus, idant 
galėtumėte turėti grūdų. Penk
tą dalį duosite karaliui, o ki
tas keturias palieku jums sėk
lai ir šeimynos ir jūsų vaikų 
užlaikymui. Kurie atsakė: 
Tavo rankose mūsų išganytoms, 
tegul tik pažvelgia į mus mū
sų Viešpats, ir džiaugdamies 
tarnausime' karaliui. Nuo ? to 
laiko iki šiai dienai visoje Ai
gipto žemėje karaliams yra 
mokama penkta dalis, ir pasi
darė kaipo įstatas, išskyrus 
kunigų žemę, kuri buvo liue
są nuo tos išlygos.” (Būt. 47, 
13-26.) f j

“RAUDONIJI ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau j- 
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 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas
valstietis, kokiam jis pasaulio 
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- 
tieįįais.
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:

M 
sel- 
ra-

ir

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

45, red. gaz.
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• • a I dalyvauti. Ką vejikia^^jF 
draugai newbritainįečiai, 
terburiečiai, ;i!ewhavetiiečia| 
hartford iečiai ir kiti mažesni 
kolonijų ? Draugai, esate pr 
šomi organizuoti busus, pla 
tinti garsinimus ir patiems daž 
lyvauti. žinokite, kad nu 
mūs visų pasidarbavimo prį 
klausys ir našumas mūsų, spa 
dos pikniko. Padarykime, ka 
šiemet spaudos piknikas būtį 
daug kartų tirštesinis už pit! 
mesnius ir tuomi mūsų sj^ait 
dai bus daugiau paramos.,

Rengtis galima drąsiai, nei 
rengiama gera programa. K 
bės lietuvis kalbėtojas tink«į 
moj tos dienos klausimu t 
moj. Dainuos tas didžiuli 
“Lyros” choras iš Maspeth, N 
Y. šokiams grajįs Lietuvi 
Orkestrą “ 
ven, Conn, 
atletų 
mos.
pernai buvot, matėt, tai lietųJI 
viską giria, prie jos dide’S 
plotas lygios pievos del ai|| 
mobilių. Kelrodis aiškįjf įdr 
žymėtas plakatuose.

Todėl, draugai, padirbėkime! 
po truputį kiekvienas, o tada 
visi kartu pasidžiaugsime savo 
darbo vaisiais. Rodos, mūs vi-l 
su yra pareiga savo spaudą 
remti. O tą padarysime prisi
dėdami agitacija už dalyvavi
mą piknike ir patys dalyvau
dami.

Lyra” iš Ne*w Ha
Bandoma surasti 

paįvairinimui progra- 
O vietą-parką, kuri

Būtų geistina, kad draugau 
ir draugės atsilieptumėtj^atia 
d oje šio pikniko rengimosi 
klausime.

Spaudos Pikniko Rengimo 
Komisijos Narys,

J. J. Mockaitis.

SKAITYKITE IR

PLATINKITE “LAISVĘ”

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

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

TeI.i Greenpoint 9682

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
? Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.

ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną '©zznį. 
į Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
g atliekame greit ir tinkamai.
į Tarkitės su mumis del

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
I K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų ta kų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia,

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Polemika ir Kritika
RELIGINIAI , IR BAŽNYTI

NIAI PRIETARAI

dėjo šventytus kiaušinius ir jau 
“kritiką.” Jis tuomi nori per
statyti mane Kauno vėpla, ne
matančiu skirtumo tarpe “šven
to” ir “grieario” kiaušinio. Iš 
tokios kritikos mažai yra nau
dos !

Toliaus, buvo sakyta pašiepos 
formoj iš tono surikimas—“Do
minus vobiscum,” vargonais 
kliūrktelęjimaš, o d. V. S. sakė, 
būk aš aiškinąs religines funk

cijas. Jis, veikiausiai, jau ir 
paliks tampytojas kitų minties.

Kadangi kilo ginčas del di
desnių katalikiškų švenčių ir jų 

i apeigų,, tai reikia daugiau pa- 
Į briežti žodis kitas, idant paro
džius, jog veik didžiuma prisi-

navimą bus duodamos dovanos. I jis būtų, palikęs kelis šimtus 
Todėl, jaunuoliai, įsitėmykite 
šį pranešimą ir prisirengkite.
Ypatingai turėtų pasidarbuotii 
Elzbieta Bakūniūtė.

V. Paukštys.

Kaip pasirodo iš draugų kri
tikos del velykinių kiaušinių 
daužymo, tai ant mano pečių 
gula sunkiausias buržuazinis re
liginis bagažas. Gal kas sakys į?

* pašiepos formoj: “Likai suplo
tas, kaip varliūkštė ir tylėk! 
Kapstymasis visom keturiom 
nieko negelbės, nes prispaudė 
perdaug sunkus kritikos veži
mas. ”

J6*?11 Prašęsį švelnu- j f|ecja prĮe apvaikščiojimo kalė
dų bei velykų. Ir toji didžiuma 
į nėra koki palši žmonės, (jeigu 
juos pavadintum tokiu vardu, 

I jaustųsi užgautais), bet progre- 
| syvis elementas.
į Pereitas kalėdas, jeigu nekly- 

Brooklyno progresyvės

tį pritarimą pirmai kritikai be 
jokio aštresnio truktelėjimo fel- 
jetoniniu tonu, būtų ir pasili
kęs tik vieno draugo priešve- 
lykinių ceremonijų kalbėjimas, 
kuomet dabar jau net keturi iš- 
reiškė savo nuomones vanojant1 atu* Brooklyno progresyvės 
mane ir vištų sopuliuose gim-' draugijos neturėjo jokio paren- 
*LUS. kJa»š!"ius- gimo. Kodėl? .................

« Keisčiausias kritikas, tai drg. ggjai tyl.g> jog tas 
Abekas. Jis manė, kad turįs 
reikalą su kapucinu—petliūris- 
tu, ir kad jau drožė, tai drožė. 
Net “d.” raidė nebuvo reikalin
ga, nes, mat, be jos polemika

I afSfresnė.
Tiesa, kalbant apie kiaušinių 

mušimą, privedė prie to, jog tai 
prisidedama prie neoficialio ap
vaikščiojimo velykų, kuomet 
mano buvo sakyta, kad tas ne
buvo daroma remiantis religi- 

iais motyvais.
Rengimo vagių 

klausime mūs abiejų 
krūvon supuola, kad nėra mo
kykla lavinti vagystės ir krimi- 
nalizmo. Skiriamės tik ten, 
kur jis sako, būk atliekama 
buržuazinės ceremonijos, nes 
ten sėdi ‘’teisėjas,” “policistai,” 
“kalėjimas,” “išbylavimas.” 

Vadinasi, mes tą naudodami 
prisidedam prie gerbimo kapi
talistinės tvarkos. Bet užmirš- i ALDLD II APSKRIČIO KON- 
tam vieną ir gana žymų gyveni- FERENCIJA IR IŠVAŽIAVI- 
mo faktą—Sovietinėj Rusijoj 
kontr-revoliucionierių veikimą; 
ir jeigu komunistai būtų žiū
rėję, kad jų areštavimu gerbia sidėj mūsų apskričio išvažiavi- 
tapitalistinę tvarką, šiandien j 

neturėtum proletariato dik-1 
tatūros. Reiškia, drg. Abeko 
primetimas, kad tuomi palai
kom buržuazinę tvarką, neišlai
ko kritikos.

Del drg. Valstiečio Sūnaus 
kritikos tik tiek reikia pasaky
ti: jeigu jam kas nors uždraus
tų kapoti kito rašytų sakinių 
galūnes, pridedant savotiškus 
komentarus, jis retai kada pa
rašytų teisingą kritiką.

Mano buvo sakyta: 
kunigai ir gatvinį kiaušinių mu- i visi delegatai 
iirnn nrilmrcro nrin roliorinin I

vakarėlių 
numonės

Kodėl? Todėl, kad ren- 
vakaras 

neneša naudos. Visi svečiuoja
si, linksminasi, o jūs, rengėjai, 

• I it kokia durnių trupė, vapsoki- 
te tuščioj svetainėj. Kitas at
ėjęs ir užsimokėjęs už įžangos 
tikietą, apsižvalgęs, išėjo savais 
keliais. Reiškia,jis savo dalį ati
davė parengimo naudai ir liue
sas nuo bile užmetimų; diplo
matiškai rodo špygą ir tiems, 
kurie skubinasi religinį bagažą 
užrioglyt kam nors ant kupros.

Dabar būtų labai gerai, kad 
kas paaiškintų jųjų elgimąsi. 
Ar jie tiksliai, ar netiksliai pri
sideda prie apvaikščiojimo šven
čių?

Bestrayiskis.

A. L D. L. D. ŽINIOS

MAS

Birželio 23 d. įvyksta Cliff-

mas. Paprastai, pusmetiniai iš
važiavimai būna neskaitlingi. 
Mat, šiltas oras, tai daugelis 
delegatų , kad ir išrinktų, ne
atvyksta. Tą įprotį reikėtų mes
ti šalin. Reikėtų pratintis prie 
tvarkos. Jeigu apsiimi, tai ir 
dalyvauk. Daug geriau neap- 
siimti, negu apsiėmus neišpil
dyti savo pareigų. Todėl visų 
kuopų delegatai privalo daly- 

, vauti, Konferencija įvyks Ma
žeikos svetainėje, 185 Jersey 

Tiesa, Avė., 10 vai. ryte. Svarbu, kad 
i paskirtu laiku 

į$ną prikergė prie religinių ce-' pribūtų ir kad greičiau atlik- 
rlhnonijų, bet tik tada, kada jų tume savo reikalus, nes tą pa
mušimo rinkoj atsirado smali- čią dieną yra vietinės kuopos, 
nių, vaškinių ir t. t. Kada pra-| bendrai su apskričiu, surengtas 
sidėjo skaldymas galvų, atėmi-: išvažiavimas. Delegatai, užbai- 
mas sveikatos. Reiškia, religi
ją panaudojo suvaldymui tam
sių parapijonų.”

Gi drg. Valstiečio Sūnus vir
šesnį sakinį parašęs tik lyg re
liginių ceremonijų: nukirto, pri

NĖR
DAUGIAU

.RAUMATIZMO
^Naujos ir Pagerintos Gold 

Medal' Haarlem. Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne rtaujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

r

gę konferenciją, norės dalyvau
ti ir tame išvažiavime, todėl pa
sirūpinkime konferenciją pra
dėti laiku.

Svarbiausias konferencijos 
tikslais, tai surasti būdus, kad 
kuopos išpildytų pereitų metų 
joms paskirtą kvotą ir kad mes 
savo apskrityje gurėtume virš 
tūkstančio narių. Apie; tai lai 

! kuopų delegatai pagalvoja ir 
! konferencijoj duoda sumany- 
| mus. Taipgi turi pagalvoti ir 
apie ateinantį agitacijos mene
sį, kad jis būtų pasekminges- 
nis, negu pereiti.

Kas metai mes į organiza
ciją gauname nemažai naujų 
narių, bet kas metai nemažas 
jų skaičius ir prasišalina. De
legatai turėtų išreikšti nuomo
nę, kodėl tie nariai apleidžia 
organizaciją, gal paskui galima 
būtų surasti būdus, kaip juos 
palaikyti.

HAARLEM OIL

PLYMOUTH, PA

Simonas Grigas ir Jo 
Gyvenimas

Simoną Grigą užmušė 
syklose birželio 5 dieną. Kuo
met akmuo užkrito, tai ant! 
vietos neteko sąmonės. Nuvež-i 
tas ligoninėn už kelių valandų : 
numirė. Nors buvo dar gy-!

jau 
Palaidotas ’ likosi 
kapinėse, Nanti-j 

ALDLD. 97 kuopos!

ka-

dolerių, tai keli dievo agentai 
būtų buvę ir priskaitę prie ge
rųjų katalikų, dabargi pa
smerkia. Nei vienas darbinin
kas neturėtų svajoti apie po
mirtinį gyvenimą, nes jo nė
ra; nėra nei peklos, nei kitų 
baisenybių, išmislytų kunigų. 
S. Grigas užbaigė savo gyve-| 
nimą, užbaigė visus varguos ir 
rūpesčius kartu.

Buvau pasižadėjęs dalyvau-| 
ti laidotuvėse ir pasakyti pra-i 
kalbą, bet, ant nelaimės, nega-i 
Įėjau pribūti laiku, nors bu-i 

i vau nuvykęs. Priežastis La
jine: išėjus važiuoti, “neštarda- 
jvo” mano automobilis, turėjau 
važiuoti gatvekariu, o laiko 
nedaug buvo, tad kol nuvykau 
gatvekariu, jau buvo vėlu.

| Tad atsiprašau brolio Grigo 
- visų dalyvių laidotuvėse.

M. Žaldokas.

vas kelias valandas, bet 
nekalbėjo.
Tautiškose 
coke, Pa., 
lote.

Grigas, kaip ir daugelis lie
tuvių darbininkų, atvyko į šią 
šalį laimės j ieškoti, bet 
laimės nerado. Veik visą savo 
amžių turėjo dirbti kasyklose. 
Daugiaus 20 metų išlandžiojo 

I kasyklose, kol gyvastį palydė
jo.

Iš Lietuvos paėjo Suvalkų 
gubernijos, Balveriškių para
pijos, mažažemio sūnus. Ka
dangi tėvas Grigas teturėjo 
kelis margus žemės, tad jo 
vaikams reikėjo pelnytis duo
ną tarnaujant pas buožes ūki
ninkus nuo pat kūdikystės die
nu.

Simonas kiek paaugęs, atvy
ko į Ameriką ir čia dirbo gana 
sunkiai ir taupė 
pagelbėjus 
liams ir 
Susitaupęs kiek 
kvietė dar du broliu ir dvi se
seris į čia. Kadangi jokio 
amato nemokėjo, tai, kaip sa
kau, turėjo dirbti sunkiai ir 
pavojingus darbus. Ir Simo
nas Grigas veik visą savo gy
venimą praleido kasyklose. 
Kas dirba kasyklose, tas gerai 
žino, kaip sunkūs ir pavojingi 
darbai. Nėra tos dienos, kad 
nežūtų šimtai ( ?—Red.) mai- 
nierių po skala ir anglimis:

Atvykęs iš Lietuvos mažai 
mokėjo skaityti. Tad dėjo pa
stangas, kad kiek pramokus 
skaityti, kas jam pagelbėjo at
sikratyti nuo bažnytinių prie
tarų, nuo turčių klasės nuodų. 
Į pomirtinį gyvenimą netikėjo. 
Priklausė prie Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos ir A. Komunistų 
Partijos. Jose darbavosi kiek 
galėjo.

Reikia pasakyti, kuomet at
vyko į šią šalį laimės jieškoti 
ir vieton jos rado vien tik 
skurdą ir vargą, tai iš pradžių 
taupė centus. Bet kur tu čia 
sutaupysi, kad jų nėra>? O jei 
ir sutaupysi kelis centus, tai 
nelaimės ir bedarbių laikai vėl 
išsemia. Vėlesniuoju laiku 
Grigas buvo įpuolęs į blogą 
įprotį—girtuoklystę. Visus sa
vo liekamus centus praleisda
vo. Jis nematė jokios išeities 
gyvenime, kaip tik skendimą 
nuodijančiame skystime. Šis 
įprotis labai nenaudingas dar
bininkams. Kuo daugiaus 
skęsta darbininkai tamsybėj, 
tuo geriaus turčiams išnaudoti 
juos ir stumti į didesnį skurdą 

Del to yra įsteigtos 
kad temdinus dar- 
protą, kad jie būtų 
turčiams ir nuolan- 

žodžiu, visa 
mašinerija yra 

kiekviena

tos Nuo
VO

iri

Orlaivių Nelaimių žu-i 
384 Pereitais Metais

WASHINGTON. — Be- 
gyj 1928 metų Jungtinėse 
Valstijose nuo orlaivių ne

centus, kad 
savo tėvams, bro- 

sesutėms Lietuvoj, 
centų, atsi-

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, Šaukitės prie manęi, o gausi- 
I 
metų patyri 
didelSje lig>

MANO V 
1)A IR F? 
IKI PAGYD

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi 
'OFISO VALANDOS: nno 9 ryto iki 8 

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

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

te sau naudos iš mano keturiu dešimtų 
metu patyrimo (14 metų praktikavausi 

-’,?J|n«e).

WAVBLAS $10.00

Cliffsidės draugai sako, kad 
išvažiavimą jie surengs vieną 

iš puikiausių. Bus gerų valgių 
ir gėrimų, todėl ir delegatams, 
užbaigus konferenciją, nereikės 
badauti, galės pavalgyti.

Programa irgi bus. Pakvies
tas iš Newarko Sietyno Choras. 
Kvietėme ir vietos šviesos 
Draugijėlės chorą, bet dabar 
jaunuoliai turi atostogas ir cho
relis nesimokina. Bet jaunuo
lių tarpe yra gabių dainininkų 
ir deklamatorių, todėl apskri
čio valdyba mano iššaukti juos 
į konkursą. Už geriausį padai-

ir vargą, 
bažnyčios, 
bininkams 
ištikimesni 
kiai tarnautų,
kapitalistinė 
užsukta taip, kad 
įstaiga tam tikrą dalį atliktų 
temdymo darbo. Kaip sakiau, 
nors Simonas Grigas buvo 
įpuolęs į blogą įprotį, bet jis 
niekam blogo nevelijo, nedarė, 
išskyrus savęs nuskriaudimo.

Jis buvo “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas. Taipgi niekad 
neatsisakė aukoti darbininku 
reikalams. Jis nemažai yra 
aukojęs kovai su Lietuvos fa
šizmu; Kuomet ištiko Rusijoj 
badas, jis daug aukojo baduo- 
lių sušelpimui. Visur savo 
centais atėjo į pagelbą klasių 
kovoj.

Tai tiek turiu pasakyti apie 
Simono Grigo gyvenimą su
glaustoj formoj.

Kadangi jo broliai ię seserys 
dar tikinti, tai,-manė jį palai- 

su bažnytinėmis apeigo- 
Bet kuomet nėra dol'e- 

tai kunigėlis. atsisakė . lai-

dori
mis.
rių,
doti jį ir priimti į kapus; Jei

laimių žuvo 384 asmenys; 
sužeista—709. S k a i t lines 
paskelbė prekybos depart- 
mentas.

Iš žuvusių lakūnų buvo 
161, pasažierių—223.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIE TUVkSKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phono, Poplar 7MB

A. F. STANKUS
Jau Antri Metai, Kai Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinę Laikraitj 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
rasčių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

-RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik-_ $3; Pusei____ $1.60
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Įsidomėki! “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenog Aires, 

Argentina

JAU ATSPAUSDINTA BROŠIŪRA
Kas Tai Yra
Trodkizmas

Paraše A. BIMBA

Joje rasite Trockio užsilaikymą ir 
pažvalgas į revoliuciją nuo 1917 
metą iki šių dienų. Plačiai yra ap
rašyta visos Lenino kovos su Troc- 
kiu kaipo vėjavaikiu, besimėtančiu 
tai į kairę, tai į dešinę. Matysite 
Trockio nesupratimą socialistinės 
kūrybos, kaip jis laužė Komunistą 
Partijos discipliną ir organizavo 
opoziciją prieš R. Kompartiją ir 
Kominterną. Tokiais zigzagų įna
mėmis 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 karį ievos saužu- 
dystę. Kiekvienas darbininkas turi per
skaityti šią brošiūrą ir įsitčmyti, 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. 
Kurie atsiųs užmokestį kartu su pareika
lavimu kalbamos brošiūros, tiems “Lais
vė” apmokės persiuntimo kaštus.

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

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

Iš 18,600 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Eile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA

“LA1SV£”
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

GratKirius-Undertaker

46

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

JUOZAS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite; 
gauti lotus ant visokių kapinių] 
kuogeriausioae vietos* ir ui šerną 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
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,

TELEFONAI:
Keystone___ —_______ Main
Bell______________ -_ Oregon

PA.

9669
6136

IIIOIIIioiiHoiiiio.
3.
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusiusUrban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo 1

Urbu I 9Y T'illC ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI Uu LUA Itluo kj£ą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

GI02 Grand Avenue
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9791

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

____________________  ORDER BLANK ____ ________________
Siųsdami pinijfus ru savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurĮ malonėkit man 
griiiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, iu visaii nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardai .................... ....................—— .........    4... ——...........-—
No.

Miestai .. State.

IIIOIAMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474

St. or Ave.

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

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

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

New York City

FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki rn rantai LAliUi! Nuo 8 T< ryto iki 6 v vak. po 6 vaL_75c 3U cenių
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

; ATDARA 
DIENĄ IR

i NAKTĮ
2._________

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Pančdeliais ir 

utarninkaia

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: 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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*' Puslapis šešte •" D A I S V ■ Pirmadien., Birželio 17,192i

VIETOS ŽINIOS
smulkiai buržuaziniame su
pratime rūpintis tik savo as
mens reikalais.

Kuomet vaikai buvo dar 
maži (o jų pustuzinis), tai 
žmogus aimanuodavo, kad

Warderiu, valstijos bankų 
superintendentu ir kitais 
mokratų valdininkais.

4 Mirė nuo Karščiu
sunku; turėjo dar šiokį tokį

ex-
de-

Kruvinas Užpuolimas ant 
Kairiųjų Unijistų

Dešiniųjų vadų blekdžekiais 
ir buožėmis apginkluoti geng- 
steriai sukėlė kruvinas mušty
nes prieš kairiuosius laike su
sirinkimo Kepėjų Unijos 500 
lokalo, penktadienį, Webster 
Hall svetainėje, 11 St. ir 3rd 
Ave., New Yorke.

Mitingas buvo sušauktas ne
va apsvarstyt ateinančius vir
šininkų rinkimus ir veikimo 
programą. Socialistiniai va
dai užsispyrė, kad būtų jų šai- 
kos pirmininkas. Jų sekreto
rius visai neėmė domėn var
dus kairiųjų narių, nominuo
jamų į susirinkimo pirminin
kus; ir leido balsuot tiktai už 
du saviškius kandidatus. Ka
da kairieji pradėjo protestuot, 
tuojaus vadai davė ženklą 
mušeikoms. Tie apkūlė drg. 
Dave Rose’ą ir išmetė iš sve
tainės. žvėriškai sumušė Izi- 
dorą Okiną, visai neregį dar
bininką, kuriam abidvi akys 
buvo išmuštos 1913 metais, 
kuomet tuometinis dešiniųjų 
vadas Kazamirskis užsiundė 
ant jo savo pastumdėlius; o 
laike dabartinio užpuolimo 
jam dar ir koja išlaužta. Ki
tas darbininkas Alex Weiss, 
vienakis, taipgi čia liko žvėriš
kai sudaužytas. Trečias, Are
nas Mintzas buvo ką tik su
grįžęs iš ligoninės po operaci
jai. Dešiniųjų užsiundyti raz- 
baininkai primušė ir jį ir dar 
dvyliką nužiūrimų kairiųjų. 
Dagirdus apie tas muštynes 
policija, areštavo kelis iš de
šiniųjų ir du kairiuosius.

Šis nuotikis, kaip ir įvairūs 
pirmesnieji, dešiniųjų suruošti 
pogromai mokina kairiuosius, 
kad einant į panašius mitingus 
ręįkia turėt organizuotus savo 
apsigynimo būrius.
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Areštuotas Sukčius 
Bankų Valdininkas

Areštuotas ir po $12,000 
kaucijos pastatytas Fr. II. 
Warder, valstijos bankų ex- 
superintendentas, kuris išvien 
su City Trust banko vedėjais 
grobėsi to banko pinigus. Su
lig įstatymu, jis už tai turėtų 
būt nubaustas iki 10 metų ka
lėjimo. Bet kadangi jis yra 
Žymus demokratų Tammany 
Hall politikierius, todėl jis ne
labai bijosi tokios didelės 
bausmės. ,

3 Darbininkai Užmušti ir
'18 Sužeisti Eksplozijoj

Per eksploziją penktadienį 
Robbins Drydock, laivų taisy
mo stotyje, Brooklyne, trys 
darbininkai liko užmušti ir 18 
sužeisti. Kompanija slepia 
eksplozijos priežastį nuo tyri
nėtojų. Nesimato lietuviškų 
vardų tarp žuvusių ir sužeis
tų.

Automobiliais Užmušti Du
Du vyrai tapo užmušti ir 

penki asmenys sužeisti, kuo
met didelis pasažyrinis busas 
susidūrė su paprastu automo- 
]iu ties Holland tuneliu New 
Jersey pusėje.

New Yorko Margumynai
Lietuviai Džianitoriai 

Bronxe >

Užėjau desėtką kitą lietu
vių, kurių nemažai yra Bronxe, 
kaipo “džianitoriai.” Užklau
si ar skaitote kokius laikraš
čius ? Gauni atsakymą, kad 
ne. Klausi, gal užsirašytumėt 
“Laisvę”? “Vaje, dievulėliau, 
gi kada mes skaitysime! Vyras 
dienomis dirba dirbtuvėje. 
Parėjęs namo, turi bačkas su 
pelenais iš skiepo išrist, išma
tas nuo gyventojų paimt, aš 

i pati per dienas nusivarau, be
valydama ‘lobes’ ir anglis be- 
' pildama į pečių palaikymui 
įšilto vandens visame name. 
| Manai, kad iš gero mes tame 
'skiepe rūdijame? Vis dėlto, 
i kad susičėdyt šiek tiek del se
natvės.”—O senatvės vargiai 
kas iš jų susilauks.

Ištikrųjų, gaila žiūrėt į 
į tuos žmones, o dar labiau 
'klausyt jų gyvenimo bėdas. O 
jkiek tokių bėdžių Amerikoj? 
O kain su ju vaikais? Jie ir
gi vilks tą kapitalistini jungą 
taip pat, kaip ir jų tėvai.
Kaip Tėvams, Taip ir Vaikams

Jeigu nori, kad kiti nuo ta
vęs mokintųsi, tai kodėl gi pats 
nenori mokintis nuo kitų ?

Dar laike karo susipažinau 
su vienu Bronxo gyventojų. 
Tankiai nueidavau pas jį. Ve
džiau su juomi diskusijas įvai
riais klausimais: apie tikėji
mą, politiką, ekonomiką, kapi
talizmą, socializmą, komuniz
mą, revoliucijas ir tt. ir tt. Jis 
taip pat, kaip ir aš, mėgsta dis
kusijas.

Aš daug ko pasimokinau, 
bediskusuojant su juomi. Ypa
tingai išmokau suprast psicho
logiją ir pažint būdą tokio ti
po žmogaus. Bet jis, matomai, 
nieko naujo neišmoko ir nieko 
nepamiršo, kaip buvo, taip ir 
pasiliko paviršutiniu laisvama
niu!,, Mano intencija visuomet 
buvo ir yra, kad įtikint žmogų 
reikalingume suprast darbi
ninkų klausimą, jų klasines 
kovas prieš savo užkeiktą 
priešą, kapitalistu klasę ir už 
savo klasės reikalus.

Bet tas žmogus, kaip ir 
tūkstančiai kitu panašių, pa
silieka tupėt ant vietos savo

troškimą padaryt “ką nos” iš 
vyresniojo. Bet kaip greit vy- 
resnysai prasitempė, taip greit 
buvo į darbą išstumtas. O jau 
dirbant dirbtuvėje jaunuo
liui ne linkui mokslo. Taip, 
ne tik tėvas, bet ir visi jo vai
kai liksis paprastais alginiais 
vergais, dargi be įskiepyto 
klasinio supratimo.

J. J—son.

Eilei Žmonių Bestovint, 
Išplėšė $8,000 iš Teatro

Ilgoka žmonių eilė stovėjo, 
laukdami nusipirkt tikietus į 
Chanin teatrą, 46 St. ir Broad
way, New Yorke, kuomet plė
šikai, užtraukę k urtina tik įe

itų ofiso langą, primušė tikie- 
,tų pardavinėtoją, surišo jam 
rankas, pasigrobė $8,000 ir 
pabėgo.

Wall Strytas Mokėsiąs 
Subankrutuoto Banko 
Skolas

Grupė Wall Stryto piniguo
čių žada prisidėt, kad būtų 
grynai atmokėta visi pinigai 
depozitoriams, pasidėj tįsiems 
savo taupinius į City Trust 
Banką, kurį subankrutavo 
pirmesnieji jo vedėjai, šmuge- 
liuodami jo pinigus išvien su

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, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

"BALSAS’’
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .................. $1.75
6 mėnesiams.............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Iš priežasties karščio perei
tą penktadienį New Yorke mi
rė keturi asmenys.

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

bamos, visu užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žemė 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. 1.32-42

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

TEATRAS OAINOS-MUZIKA
’’.gV'ZTZzwzzzzzzyzzzzzzzzzzzz'Z-zzzzzrzzzzzzzrzzTzz:

NUODĖMIŲ SODŽIUS

Geležies ir Bronzos 
Darbininkai Laimi Kovą

Brooklyne ir New Yorke teb
eina streikas architektinių ge
ležies ir bronzos darbininkų. 
Užvakar streikieriai laimėjo 
savo reikalavimus dar trijose 
darbavietėse. Jiems duoda 
talkos komunistai. Atkakles
nieji bosai, kitaip nepajėgda
mi nuveikt streikierių, rengia
si išimt teismišką indžionkši- 
pą, kuriuom būtų uždrausta 
streikuojantiems pikietuoti.

Hamburg-American
Linijos Žinios

Hamburg-American Linijos 
laivu “Resolute” iškeliauja 
Vokietijon Camilla Horn ir 
Alexander Moissi, kurie ką tik 
užbaigė lošti kalbantį judį 
Warner Broliams vokiečių 
kalba.

Hamburg American Linijos 
laivų inžinieriui George Koet- 
teriui. sukako 40 metų tarny
bos tai kompanijai. Jam su
rengta bankietas ant laivo 
“Resolute” pereitą šeštadienį.

Lorimer RestaurantKAS KENČIA UŽKIETĖJIMU 
VIDURIU

Jei kieti viduriai, turite gazus, bal
tą liežuvį, silpną širdį, nemigj, ir 
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 

gydo. Pamėgink. Rašyk tokiu 
■esu:

Western Chemical Co.
Plainsville, Pa.

141-144

Cameo teatre, 42nd St. 
Broadway, New Yorke, rodo
ma vienas iš geriausių judžių, 
pagamintų Sovietuose. Tai 
“Village of Sin” (Nuodėmių lir 
Sodžius). Piešiama ištvirkęs j<K 1 
senis valstietis, kuris gyveno P. O. Box 117 
su savo sūnaus našle, o kuo
met jaunesnysis sūnus išeina 
karau, tai senis prisitaiko ir 
užvaisina ir jo jauna moterį. I 
Bet tai dar ne viskas.' čia ma-1j 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

MOK1N AM E B A RBERIA UTĮ
Mes mokiname barberiauti ir me

417 Lorimer Street

J. MARČIUKIENĖ
SAVININK R

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.
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Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Telephone, Stagi 44tf

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS •.

torne visą painiavą šiurkštaus 
kaimo romanso. Theodore 
Dreiser, vienas iš žymiausių 
amerikinių rašytojų, sako, kad 
tai geriausias krutamas!s pa
veikslas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PATERSON, N. J.

jog Laisvės Choro pik- 
priežasties A.L.D.L.D. II 
pikniko Cliffsidėje nebus 

Vėliau prane-

Pranešame 
nikas iš 
Apskričio 
laikomas 23 birželio. 
Šime, kada įvyks.

Laisvės Choro Sek.

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirin

kimas įvyks seredos vakare, 7-tą vai., 
birželio 19-tą, pas drg. šimokaitį, 
211 E. Main St.

Visi nariai būtinai dalyvaukit, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

Fin. Sek. M. D. Stanislovaitis.
142-14.3

VISOMS 12 APSKRIČIO KUOPOMS
Sulig A. L. D. L. D. 12 Apskričio 

Pildančio Komiteto nutarimo, pusme
tinė konferencija įvyks 28 d. liepos, 
11 vai. ryte, Binghamton, N. Y.

Kuopos malonėsite išrinkti delega- 
i tus ir pagaminti raportą iš savo 
I darbuotes. Raportą siųskite 12 Ap- 
Įskričio sekretoriui ne vėliau 20 d. 
i liepos. Axlrcsuokite sekamai:

J. Vitkunas
42 W. Noble St., Nanticoke, Pa.

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 į 
Worcester, Mass. Tat įsitemykit 
dieną, kad nesurengtumėt kokio pa
rengimo tą pačią dieną.

Komisijos narys J. K.
141.-142

PAJTESKO.IIMAI
Jaunas Vaikinas paiieško kamba

rio New Yorke ar Brooklyne, kad 
būtų viskas arti ir kad būtų jaunuo
menės ir’ labai švarus. Aš noriu čia 
apsigyvent New Yorke, kad būtų 
galima matyt birželio 2.3 d.

Rašvkite pei* laišką, pažymėdami 
vietą ir kaina.

B. Shandy
1914 Park Ave., Philadelphia, Pa.

142-144

SALES—PARDAVIMAI

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A'. M. Balchunast SĮavininkas. . Tel. Stagg 6533

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

PARSIDUODA labai geras biznis— 
grosernė, lietuviais apgyventoj vie

toj, biznis įdirbtas. Pasinaudokit pro- 1 
ga, nes vieta labai pelninga. Kreip
kitės po No. 290 Stagg* St., Brooklyn, 
N. Y.

141-146
PARSIDUODA labai geroj v vietoj 

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

141-143
GERA PROGA ĮGYTI GERĄ BIZNI 
PARSIDUODA bučernė, biznis įdirb

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

138-143
PARSIDUODA 

įdirbtas ir
Kreipkitės po
Brooklyn, N. Y.

137-142

Tel

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

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

plotas žemės, 75 pėdų pločio ir 200 
Reikalas verčia greit 

žemą kai- 
Westfield 

119-46

pėdų ilgio.
parduoti, tai atiduosiu už 
mą. ‘ J. Kentrus, 201 E. 
Ave., Roselle Park, N. J.

namus, 
atlieka- 
t,ai some 
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

I TELEPHONE, STAGG 9105 II DR. A. PETRIKĄ g LIETUVIS DENTISTAS I 
u 221 South 4th Street ft
H X-SPINDULIU DIAGNOZA B 

(Priešais Bridge Plaza) ■ 
W BROOKLYN, N. Y. P
H VALANDOS: FO 10-12 prieS piet; 2-8 no piet. U
M Ketvertais ir nubatomia iki fl va). p 
m Penktadieniniu Ir sekmp.riicnia.iii tik u Hj sulyg sutarties. $

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA
MOLLYN’S BARBER SHOP

— ir — 
BEAUTY PARLOR

P R A N Eš IM A S M OTE R1M S 
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 pataYnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS:
$10.00

specialistai 
merginų ir

Taipgi 
grožybes 
vyrų.

Gerai

$5.50, $8.50 ir
mes esame
srityje del

įsitėmykite antrašą:
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
sale aptiekos.

NAUJA BUČERNĖ
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.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIOR1US
Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Telephone, Greenpoint 2829

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS -
GRABORIUS--- -  J *

I

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0781

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

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

UŽEIGA

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

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

Apraįų 
^Aviečių uogų
Anižiųfcėklukių 
Brolelju 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių

Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų iaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlią 
Seneso plokščiukią 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

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

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

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 1017, M6t, 1114.




