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Skaitau knygą, parašytą d. 
V. Kapsuko. Viename kalėji
me, kada caro valdininkai su
manė Grigaitį išdeportuoti Į ki
tą kalėjimą nuteisimui arba ve
žant nuplakti, visi kaliniai pa
skelbė bado streiką, kaipo už 
savo idėjos draugą. Ir ačiū ka
linių solidarumui, jo kailis li
kosi sveikas. Bet jeigu tok is 
renegatas dabar pakliūtų į to
kius spąstus ir su tokia savo 
politika kaipo parsidavęs darbi
ninkų klasės pardavikas, jisai 
būtų boikotuojamas ir su juo 
neturėtų politiniai kaliniai nie
ko bendro. (Tokių elementų ka
pitalistai nededa į kalėjimą.— 
Red.)

Bet tai buvo socialdemokrati
jos gadynė ir tuomet p. Grigai
tis buvo biednas studentas ir 
jam reikėjo šveicariško sūrio 
paragauti, ir kaip pasirodo bu
vo tų laikų revoliucionierius, 
kovotojas už darbininkų reika
lus. Bet jo revoliucioniškumas 
išdegė su pasauliniu karu.

Caro Kalėjimuose knyga yra 
žingeidi tuomi, kad tie draugai, 
kurie gavo paragauti šios šalies 
kalėjimų laike Palmerio ablavų, 
padarys palyginimą su šios ša
lies kalėjimais, tvarka ir pobū
džiais.

Vieną dalyką galima perma
tyti, tai tą, kad laike 1905 me
tų Rusijos revoliucijos caro ka
lėjimo lupikai prisibijojo revo
liucijos ir, kaip autorius pasa
ko, daugelį atvejų kratant sura
dę ginklus giliau kišeniuose 
įspausdavo politiniams kali
niams. Reiškia, tie drąsuoliai 
tada drąsūs ir žiaurūs, kuomet 
jie tikri, kad jų kailis nenuken
tės.

A.L.D.L.D. 2 Apskričio pus
metinė konferencija įvyks 23 d. 
birželio, šioje konferencijoje 
bus pateikti planai ateities dar
buotei. Taip pat bus padaryta 
•peržvalga mūsų kuopų darbuo
tės. šis Apskritys pereitais me
tais pakilo narių skaičiumi ir 
reiktų, kad šiais metais irgi pa
kiltų. Pasibaigus konferencijai 
įvyks puikus išvažiavimas ap
skričio naudai. Kiekvienai kuo
pai yra žinoma, kad metinėse 
konferencijose išaukojama virš 
šimto dolerių įvairiems darbi
ninkiškiems tikslams. Tad, 
kad padarius keletą centų, ruo
šiamas šis parengimas. Išva
žiavimas įvyks .Cliffsidės girai
tėj. 

—
Nashuaa, N. H., tai dzūkų Į 

apgyventa kolonija. Yra sako
ma, kad dzūkai esą nuolankūs 
kunigijai ir bažnyčiai. Bet jau 
jų nuolankumui kantrybė išsisė
mė. Kantrybės išsisėmimu su
sirūpino ir fašistinė “Vienybė,” 
kuri apgailestauja, kad lietu
viai nelanko mulkinyčios. Well, 
Širvydukas turėtų užsukti fašis
tinį ratą, kad visi tos apielinkės 
tautininkai vyktų į pagelbą Na
shua, N. H., klebonų.

A.L.D.L.D. Centro Komitetas 
paskyrė šiems metams anglų 
kalba knygas angliškai kalban
tiems jaunuoliams. Jos yra 
“The Jungle” ir “A. B. C. of 
Religion.” Teisybė, veikale 
“The Jungle” kalbama apie so
cialistus, kurie tais laikais buvo 
darbininkų draugais. Bet skai
tytojai turi suprasti, kad tik
rieji tų laikų socialistai likosi 
bolševikais, o oportunistai—re
negatais, darbininkų klasės prie
šais. Bet knyga kaipo tokia 
nenustoja savo vertės. Joj pie
šiama, kaip ir kokiu būdu taip 
žiauriai išnaudojami skerdyklų 
darbininkai Chicagoj.

Pasikorė Nepatenkintas 
žeme

Kybartų valse., Gegužių 
kaime pasikorė Antanas Mi- 
čiulis. Išaiškinta, kad jis 
korėsi todėl, kad buvo nepa
tenkintas naujai pirktu že
mės sklypu.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedčldienių

LITHUANIAN BAII3M i

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Birželio (June) 18, 1929Telephone, Stagg 3878

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Iš! ai mėšit 

Pasauli!

$ f 
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Chicagos Policija Už
puolė Darbininkų 

Mitingą
Suareštavo Engdahl, Kruse 

Kitus

Darbininku

ir 23
CHICAGO. — šeštadienį 

Tarptautinis
Apsigynimas surengė masi
nį mitingą ir demonstraciją 
išreiškimui simpatijos Gas- 
tonijos streikieriams.

Maršuotojai nešė vėliavas 
su užrašu:

“Šalin policijos terorą.”
Kuomet maršuotojai pa

siekė Grant Parką, policija 
tuojaus išardė demonstraci
ją ir suareštavo pirmutinį 
kalbėtoją, kuris buvo pradė
jęs kalbėti į virš 1,000 dar
bininku minia. Kuomet ki
ti kalbėtojai pradėjo kalbė
ti, policija ir juos suarešta
vo vieną po kitam. Policija 
brutališkai daužė vyrus, 
moteris ir vaikus.

Viso dvidešimts penki su
areštuota, jų tarpe Eng
dahl, “Daily Workerio” re
daktorius, ir Kruse, Komu
nistų Partijos Chicagos 
trikto organizatorius.

dis-

Žuvo Dirbtuvėj
PITTSFIELD, Mass. — 

Penktadienį čia General El
ectric dirbtuvėj gręžimo 
mašina, sverianti du tonus, 
užvirto ant darbininko John 
Longa, 41 metų amžiaus. 
Nuo sužeidimo jis mirė. Pa
liko moterį ir penkis vaiku
čius.

ATVEŽĖ MAŠINŲ

NOVOROSIJSKAS. — Į 
Novorosiįską atplaukė lai
vas “Kalinin,” kurs iš Ang
lijos, Vokietijos ir Belgijos 
uostu atvežė didelę partiją 
staklių, elektros mašinų, 
įrengimo kokso krosnims ir 
tt.

Maskva. — Tarp spalių 
mėnesio 1928 metu ir gegu
žės 1929 metu Sovietų Kon
cesijų Komitetas aplaikė 
125 koncesijų pasiūlvmus ir 
34 technikinės pagelhos pa
siūlymus. Daugiausiai na- 
siūlymų padarė Amerikos 
kompanijos.

Geriausios vietos jūrų pakraščiuose šioj šalyj nuskirta kapitalistams, o darbininkai privers- 
vasaros karščiuose susigrūsti palyginamai keliuose prastuose “byčiuose” (smiltynuose prie 

byčiuje.”
ti 
jūrų). Paveikslas parodo darbininkų susigrūdimą pagarsėjusiam Coney Island 
Karščiuose šimtai tūkstančių darbininką susikemša, susispaudžia vienas prie kito.

.. .
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Kiekvienas Komunistas Privalo Paaukoti 
Dienos Uždarbį “Daily Workeriui”

Apgavikai Aptaisė Lie
tuvį Fotografistą 

ant $200
Iš Lawrence, Mass., “Lai

svės” skaitytojas prisiuntė 
angliško laikraščio iškarpą, 
kur aprašoma, kaip birže
lio 6 d. apgavikai aptaisė A.

Komunistų Partijos Centralinis Komitetas atsišau
kia į visus Partijos narius, kad paukoti dienos uždarbį 
gelbėjimui “Daiiy Workerio,” vienatinio anglų kalba-dar
bininkų dienraščio Jungtinėse Valstijose. Kad tas darbi
ninkų kovos įrankis galėtų ant toliaus tarnauti darbinin
kams jų kovoje, ypatingai šiuo laiku, kuomet įvairiuose 
centruose eina smarki darbininkų kova už darbo sąlygų 
pagerinimą, prieš algų nukapojimą, prieš ilgas darbo va
landas, būtinai reikalinga tuoj aus sukelti $50,000.

Centralinis Komitetas sako: “Kad išgelbėti “Daily 
Workerį” iš sunkios padėties, Centralinis Komitetas nu
tarė pravesti Komunistų Partijos “Daily Workerio” ne
paprasto reikalo kampaniją, pradedant nuo birželio 15 d. 
ir tęsiant iki liepos 21 d.

“šioj kampanijoj kiekvienas Partijos narys bus ap- 
taksuotas sumokėti dienos uždarbį.

“Tai yra pirmas tos rūšies aptaksavimas Partijos 
narių nūo 1924 metų. Pinigai taip surinkti eis tiesiog į 
Partiją. Specialės vienos dienos uždarbio stampos bus 
išleistos ir išsiuntinėtos vienetams. Surinkti pinigai turi 
būt pasiųsti Nacionaliam Ofisui.

rime vesti aukų rinkimo kampaniją dirbtuvėse ir rinkti 
aukas visose vietose, kur tik randasi darbininkai, pikni
kuose, išvažiavimuose ir visokiuose parengimuose.

“Kiekvienas Partijos narys gali suprasti svarbą šios 
kampanijos. Mes turime žymiai padidinti mūsų Partijos 
veikimą, padidinti narystę, sudrūtinti ir pagerinti “Daily 
Worker į” taip, kad jis pataptų masiniu organu, sutei
kiančiu diena iš dienos vadovybę darbininkų klasei jos 
įmovose.

“Centralinis Komitetas ypatingai atsišaukia į sim- 
patikų mases pripažinti Komunistų Partiją būtina vado
vaujančia spėka klasių kovoj Amerikoj. Dabar labiau 
negu bile kada “Daily Workeris” reikalingas. Kiekvie
nas-kovo j antis darbininkas, kuris pergyveno streikus bė
gy pereitų kelių metų, supranta, kaip svarbią rolę lošia 
“Daily Workeris.” Vienakis priežasčių finansinės “Daily 
Workerio” sunkenybės yra ta, kad šimtai tūkstančių ko
pijų išdalinama veltui streikuojantiems mainieriams, tek
stilės darbininkams ir tt.. .. Mūsų simpatikai gali daug 
pagelbėti mums toj kampanijoj renkant aukas kur tik 
galima.”

Apart dienos uždarbio, aukas siuskite tiesiog “Daily 
Workeriui,” 26 Union Square, New York City.

___   Partijos nariams be- jLapmską, fotografą, ant 
darbiams nereikš mokėti. Kiekvienas narys, kuris dirba, |v^00. . ....
privalo tuojaus paaukoti dienos uždarbį. Prie to mes tu-1 .Pins.v^s. P°^lclJai

MacDonald Tarėsi su Dawes 
Laivynų Klausime

Forres, Škotija.— Sekma
dienį čia premjeras MacDo- 
naldas tarėsi su Amerikos 
ambasadorium Charles G. 
Dawes laivynų “sumažini
mo” klausime. Sutikę šauk
ti kitas valstybes tartis lai
vynų klausimu.

Hadley Wood, Anglija. — 
Nedėldienį čia numirė Sala- 
veišiu armijos vadas, “gene
rolas” Bramwell Booth, 73 
metu amžiaus.

WINDSOR, Anglija. — 
Charles G. Dawes, buvęs J. 
V. vice-prezidentas, šešta
dienį įteikė Anglijos kara
liui savo paliudijimus ir pa
tapo oficialiu Amerikos im
perialistų a m b a s a dorium 
Anglijoj.

Mexico City.— Wall Str. 
ambasadorius Morrow slap
tai darbuojasi, kad sutaiky
ti Meksikos valdžią su kleri
kalais. Prezidentas Gil dar 
tebeveda derybas su vysku
pais.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

MacDonald At s i s a k o 47 GASTONI JOS STRE1K1ERIAI BUS
įleisti Trockį 

Anglijon ŠIANDIEN PAŠAUKTI Į TEISMĄ
Nepaisant Teroro Prieš Darbininkus, Tekstiliečių Strei

kas Plečiasi; Šaukiama Masiniai MitingaiLONDONAS.— Pirmadie
nį “Daily Sketch” pranešė, j 
kad ministerių pirmininkas 
MacDonaldas atsisakė su
teikti leidimą L. Trockini 
atvažiuoti Anglijon apsigy
venti.

pasisakė 
iš amato

kitas vy-

mai paaiškino. Apie 2:30 
vai. dieną atėjo į jo studiją 
vyras ir tarėsi apie paveiks
lus. Besikalbant 
Lapinskui, kad jis 
kriaučius.

Netrukus atėjo 
ras. Lapinskas su pirmes
nių vyru nutraukė kalbą ir 
antrojo užklausė, kokiu rei
kalu jis atėjo. Jis taipgi 
teiravosi apie nuėmimą pa
veikslų. Pirmiaus atėjęs 
vyras priėjo ir Užklausė jo, 
ką jis turi ryšuly. Jis jam 
atsakė, kad tai yra audek
las, kurį jis tik ką paėmė 
“nuo laivo” ir norėjo par
duoti savo broliui.

“Kriaučius” daugiau pa
klausinėjo antrojo vyro ir 
pažiūrėjęs audeklą nusipir
ko dalį už $35. Taipgi La
pinskui sakė, kad audeklas 
labai geras ir brangus ir

Lapinskas entuziastiškai 
nuėjo į Essex Savings Ban
ką kartu su audeklo parda
vėju, o “kriaučių” paliko 
studijoj. Išsiėmė $200, ati
davė audeklo pardavėjui ir 
su juo linksmai atsisveikino. 
Sugrįžęs į savo studiją ne
berado kriaučiaus ir audek
lo. Tik sugrįžus į studiją 
jam atėjo mintis į galvą, 
kad tiedu vyrai buvo apga
vikai ir jiedu bendrai iškir
to jam1 tokį skaudų šposą.

Kiek laiko atgal panašiai 
buvo apvogtas Valančius,

■ taipgi fotografas, Pittston, 
Pa.

liet u v o s 'Socialdemokratai 
Nori Teismu Legalizuoti 

Partiją
“Lietuvos Žinios” už ge

gužės 29 d. praneša, kad So
cialdemokratų Partijos cen* 
tro komitetas apskundė apy
gardos teismui draugijų re
gistravimo komisijos nuta
rimą uždaryti Lietuvos So
cialdemokratų Partiją.

Orlaivis “Yellow Bird” 
Nulėkė Paryžiun

Paryžius.— Čia sekmadie
nio vakarą atlėkė iš Ispani
jos Francijos orlaivis “Yel
low Bird.” Orlaivis išlėkė 
iš Old Orchard, Me., per At- 
lantiką į Paryžių, bet Pa
ryžiaus negalėjo pasiekti iš 
priežasties stokos gazolino. 
Buvo priverstas nusileisti 
Ispanijoj.

CHARLOTTE, N. C. — 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas išreikalavo
teismiško rašto pašaukimui 
teisman 47 įkalintų streikie- 
rių del ištyrimo jų įkalini
mo priežasties. Prieš juos 
yra sudarytas darbdavių 
suokalbis, kad juos aštriai 
nubausti už streiką. Šian
dien jie bus teisman pašauk
ti. Didžiuma jų kaltinama 
“užpuolime su tikslu nužu
dyti.”

Jie buvo suareštuoti, kuo
met policija užpuolė strei- 
kierių koloniją.

Kalėjimuose buvo kanki
nami; per savaitę laiko ka
lėjimų viršininkai neprilei
do prie jų nei draugų, nei 
giminių.

Nepaisant, teroro, teksti
liečių streikas plečiasi. Per- 

Lietuvos Fašistai Supuvusiomis Bulvėmis 
Šelpia Ūkininkus; Biednuomenė Badauja

Š. Lietuvoj dauguma nau“Lietuvos Žinios” gegužės
29 d. laidoj paduoda sekamą jakurių labai blogai gyvena 
žinią apie padėtį šiaurės — neturi nei gyvulių, nei 
Lietuvoj: sėklų ir jų žemė dirvonuoja.

Šiaurinės Lietuvos ūkinin- Biednuomenė ir naujaku- 
kai nekantriai ir neramiai r^ab užmiršę duonutės sko-

• • T • 1 J • — 1 • •

sulaukę neblogo pavasario, 
pradėjo sėjos darbus. Ka
dangi del šlapio pereitų me
tu rudens, liko neartos dir- 
vos, tai ūkininkai dabar 
(gegužės 23 d.), sėją tik 
įpusėjo.

Daugelis ūkininkų seniau 
paimtas kreditan sėklas pra
valgė, todėl dabar yra ver
čiami jas turguose pirkti. 
Su sėklomis šiemet visi ūki
ninkai labai dejuoja, nes 
kviečiukai ir avižos nedygs
ta. Mat pereitais metais 
juos šalna pagavo. Ūkinin
kai, kurie pasėjo tokią sėk
lą, dabar iš naujo sėja.

Kadangi daugelis ūkinin- 
kų perka sėklas, tai jaučia- kajmu gyventojai išbėgiojo, 
mas didelis pinigų badas. " ____________
Tuo naudojasi privatūs sko- 15 Metų Kalėjimo už Motiną 

_ ■ Pernai Šiauliuose Jonas 
Balcėrius žiauriai nužudė 
savo motiną: išlaužė 7 šon
kaulius ir sunkiai sužalojo 
galvą. Teisme jis aiškinosi 
juokdamos, kad motina sir
gusi ir liga ją palaužusi.

Apygardos teismas J. Bal- 
cėrių nubaudė 15 m. sun

kaus kalėjimo. __

bulvės 
jų di- 
Ukinin-

lininkai ir už paskolas lupa 
4-7 mėnesinių už 100 litų.

Daugiausiai šiaurinės Lie
tuvos gyventojams 
sėmenų ir bulvių 
Duodamos kreditan 
sėklai netinka, nes 
džioji dalis supuvę, 
kai skundžiasi kad juos šel
pia ... supuvusiomis bulvė
mis ... Supuvusios bulvės 
išrinkti imant neduodama. 
Ūkininkai tuo labai pasipik
tinę, nes žino, kad už jas 
reiks brangiai atsilyginti. 
Pasiturintieji ūkininkai bul
vių sėklų visai neima.

Be to, labai nėra tvarkos 
išdavinėjant sėklas. Ūkinin
kai susigrūda į stotis iš vi
sų valsčių urmu ir turi lauk
ti po kelias dienas “eilės,” 
kad gavus sėklų, o ponai, 
kurie išdavinė ja sėklas, 
“dirba” tik kelias valandas. 
Niekam nerūpi, kad ūkinin
kas laukdamas “eilės” kėlias 
dienas, turi labai daug nuo
stolių.

trūksta

eitą savaitę šeši šimtai dar
bininkų sustreikavo Lydja 
dirbtuvėj, Clinton, S. C., rei
kalaudami geresnių darbo 
sąlygų.

Ware Shoals tekstilės 
dirbtuvėse dar tebestrei- 
kuoja virš 2,000 darbininkų.

Greenville, S. C., Mills 
dirbtuvėse streikuoja 550 
darbininku, reikalaudami

I

Nacionalė Tekstilės Dar
bininkų Unija laiko masi
nius mitingus prie dirbtu
vių Bessemer, N. C., mies
tely. Unija auga.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rengia 
nius mitingus įvairiuose 
miestuose, kad supažindinti 
darbininkus su padėtimi 
Gastonijoj.

t

t

seklų ir jų žemė dirvonuoja 

nį, eina dirbti pas ūkinin
kus, bet dauguma ūkininkų 
apsidirba savo jėgomis ir 
padienių nereikalauja.

Lava Sunaikino Du
Japonijos Miestelius

HAKODATE, Japonija.— 
Komagatake vulkanas, už 
25 mylių į šiaurius nuo šio 
miesto, prasiveržė pirma
dienį. Po to pasireiškė že
mės drebėjimas.

Lava dalinai sunaikino 
miestelius Honbetsu ir To- 
mesawa.

Iš apielinkės miestelių ir

H

Philadelphijos Masinis 
Protesto Mitingas

1Sekantį penktadienį, bif- . 
želio 21 d., Philadelphijoj 
rengiamas masinis mitingas 
protestui prieš terorą Gas- | 
ton i jo j. Rengia Darbiniu- | 
kų Tarptautines Pašelpos 
Philadelphijos lokalas 39. J 
Mitingas bus Labor Institu
te, 810 Locust St. ' Pradžia 
8 vai. vakare. Kalbėtojai į 
bus Mother Bloor, George j 
Siskind, Sam Burt, Chester 
W. Bixby ir kiti.
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KUNIGAI IR POUTIKA
Lietin ių kunigiją atstovauja, pirks 

tokie tipai, kaip Garmus, Kru
pavičius, Tumas, Purickis iš 
vienos pusės ir Olšauskas, Miež
vinis iš kitos. Tai yra senoviš
ki buldoginio pobūdžio kunigai, 
samanom apžėlę cinikai, kurie 
dar nemato jokio reikalo sulyg 
naujo kurpaliaus taisyti savo 
pasauliožvalgą. Lupk, kaip ga
lima lupti—tai jųjų obalsis. Bu
vo momentas (1917-1918 m.), 
kuomet revoliucijos išgąsdinti 
kunigai buvo bepradedą orien
tuotis kitoniškiau. Tuomet ku
nigų ūpo barometras (Tumas) 
jau buvo bepradedąs ir Kapsu
ką garbinti. Jisai “rezignavo” 
iš politikos. Dabar, fašistinės 
gašlybės sūkuriuose, kunigija 
vėl keiksnojasi primityviai, ima 
tris algas, o Amerikoje eina ai
rių vyskupų uodegoje.

1926 m., laike rinkimų į tre-j kuomet MacDonaldas buvo pir- 
čiąjį seimą, kunigija savo baž-1 mu kartu išrinktas premjeru, jį 
nyčiose ir zakristijose vedė po- sveikino 600 “clergymen of the

demokržv- Church of England.”
Net social- Kuomet tie šimtai Kristaus 

liaudininkai I gizelių pradės myluot savo glė-

ją! “Dievo Karalystė 
Jumyse”—tai balsuokite už 
Darbo Partiją. Kristus atpirko 
žmogų ir tuo būdu... “padarė 
jo vertybę neįkainuojama. . .ir 
iš to gimė tikroji demokratija.” 
Sujungęs tuo būdu Kalvarijos 
kryžių su tikrąja demokratija, 
kyn. Belden lygina tą kryžiiį 
su kryžiuku ant balioto (rinki
mų popieraitės). Balsuok už 
Darbo Partiją, padėk kryžiuką 
ties tos Partijos kandidatu ir 
tuo būdu tamsta atgimsi dva
sioje Kalvarijos ir Golgotos!

Kaip mane gyvą matot, juk 
tai atsiduoda šarlatanizmu, ar 
net juodąja magija! Bet tas 
straipsnis tilpo “kairiųjų” socia
listų laikrašty (geg. 24 d. 
1929). Jis dėta, kaipo rimtas 
dalykas. Ir kaip gi nebus “rim
tas,” jeigu dar 1923 metais.,

litiką krikščioniškai 
tiškų atžagareivių, 
demokratai, net 1

išrodė parmazonais. Kuo-Ibiuose MacDonaldo partiją, tai 
.iet Grigaitis (tuo laiku) pra-i tikrai jie išspaus iš jos pasku

bėjo savintis Jėzų Nazarietį, ka- 1 
ralių žydų, kaipo darbininkų 
patrofią, tai kunigai drąsiai pa
sakė, kad Galilėjos burtininkas 
yra išimtinoje jų monopolijoje, 

i -
Bef - Anglijoje, prieš rinki

mus, kuomet vis labiau aiškėjo, 
kad viršus bus Darbo Partijos, 
kunigija nusitarė “pakairėti.” 

štai poteriai, kuriuos parašė 
Canterburio arkivyskupas, ku
ris anglikonų bažnyčiai yra ne
lyginant tas popiežius: ‘‘Visa
galis J)ieve, meldžiu Tavęs, kad 
teiktumeis nušviesti tuos, kurie 
bus išrinkti, savo malone, savo 
išminčia, kad jie būtų ištikimi 

. religijai vardan mūsų valdovo 
ir išganytojaus Jėzaus Kris
taus. Amen.”

Ne. už Baldwiną poteriavo, 
bet už visus, įskaitant ir Mac
Donaldo partiją. Lietuvos vys
kupai-dar nepoteriauja už par
tiją Griniaus, Kairio ir Michel- 
sono. Apsamanoję prabašeiai 
dar vis baidosi cicilikų. Angli
joj santikiai kitokie, labiau su- 
sikuopę kairiop, tai kunigija 
taikosi prie naujų ponų. Dva
siškiems drigantams visuomet 
reikia abrako. Tai reikia tai
kintis ir prie Darbo Partijos. 
Višta žino, kad ji gali mokinti 
kiaušinį.

Prieš pat rinkimus Anglijos 
neprigulmingųjų socialistų 
“New. Leader’y” kunigas A. D. 
Belden pagamino straipsnį “Jė
zaus ’Politika”—atsišaukimas į 
krikščionis. Tas meisteris di
deliu vikrumu tempia visą Kri
staus Įmoksią ant MacDonaldo 
kurpaliaus. Pasiklausykite:

“Kaip kas nori mus įtikin
ti, kad Kristus neturėjo savo 
politikos. Tai neteisybė. Ar 
tai toks užsidegęs žmonijos 
mylėtojas, kokiu buvo Kris
tus/ galėjo per pirštus žiūrė
ti į tą socialę priespaudą, ko
kią kentė žydai?”
Didžiai, matote, 

Kristus žydų būklę, 
mas ežero bangomis 
paversdamas vynu! 
mos autokratiją jisai taip kovo
jo, kad Pilotas jį surado nekal
tu avinėliu! Toliau seka pasa
kos apie žmonijos išpirkimą.

“Jėzus Kristus žiūrėjo į 
savo mirtį, kaipo į aktą pa- 
liuosavimo vargdienių. Ta 
mirtim jis padarė žmoniją 
laisva. ’ ’
Ir šios trejos devynerios ku

nigui Belden yra metmenys, 
ant kurių jisai audžia propa
gandą už Darbo Partiją... Kri
stus mirdatnas atpirko žmoniją, 
o MacDonaldas nemirdamas at-

tinį socializmo dūkelį.
Juodosios spėkos taikosi prie 

progreso 
jas savo

spėkų, kad pajungti 
tikslams!

* * *
gal kas pasakyti, kadTiesa, 

ir Rusijos popai bei sektantai 
taikosi prie aplinkybių ir krikš
čioniškus burtus bando jungti 
su.. .leninizmu. Skaičiau Mask
vos “Izviestijose” straipsnį apie 
tai, kad tūlose Sibiro cerkvėse 
ant kryžių jau padėtas parašas: 
“viso svieto darbininkai, vieny
kitės ! ”

Ot, broluci, prie ko vargas 
privertė. Bet skirtumas tarpe 
Anglijos ir Sovietų šalies yra 
tas, kad Sovietuose su tais mo- 
nelninkais vedama griežta ideo
loginė kova, kad jiem atimta 
balsavimo teisė,- kad jie izoliuo
ta nuo politikos ir kad šimtai ir 
šimtai cerkvių ir sinagogų pa
versta knygynais, muzejais. Ru
sijoj bažnyčia miršta. Didžiu
ma popų siunta prieš Sovietų 
tvarką, mažuma bando taikintis 
prie aplinkybių, bet ir vienų ir 
kitų “idėjos” vis labiau ir la
biau skradžiai žemėn smenga. 
Sovietų valdžia ir visa sovieti
nė sistema žiūri į religiją, kai
po į opiumą žmonių dvasiai 
nuodinti, o Anglijos Darbo mi
nisterial kas nedėldienį bažny
čioje pamokslus sako apie Jė- 
zusėlį Kristusėlį. Bažnytiniam 
žalčiui jie gylį neišims, jie jį 
geriau išguląs. ..

* * *

pagerino 
vaikščioda- 
ir vandenį 
Prieš Ro
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Abu Renegatai
Fašistų Gerbiami 1

Andai Bridgevillėj, Pa., į-

čio pusmetinis suvažiavi
mas, po kurio buvo suruoš
ta vakarienė. Tarpe kalbė
tojų matome vardus (žiūr. 
“Tėvynės” num. 24) ir bu
vusių savais laikais Komu
nistų Partijos narių—Pitts
burgh© Baltrušaičių. Abu 
menševiko S. Bakano “ger
biami.” “Gerb. daktarė,” 
“gerb. Baltrušaitis.” šį aps
kritį valdo fašistai ir jiems 
artimi elementai. Tarpe jų 
veikia “gerbiami” renega
tai—“kairiausi už kairiau
sius” Baltrušaičiai. Jie bro- 
liškiausiai sugyvena su tais, 
kurie skaldo S. L. A., per
sekioja pažangiuosius na
rius, ne tik komunistus. 
Štai, ko gali tikėtis 
“kairiausiųjų!”

iš tu u

Kokia iš To Nauda?
Per kelis mėnesius 

nęs ir važinėjęs S. 
narių sudėtais pinigais, “or
ganizatorius” Žukas sako
si apvažiavęs tris valsti
jas ir aplankęs 75 kuopas. 
Esą, didžiumoje “kuopos 
rengė prakalbas ir kuomet 
pribuvau į tas kolonijas, ra
dau viską puikiai sutvarky
ta, į prakalbas susirinkdavo 
skaitlinga publika ir viskas 
kuopuikiausiai pavykdavo.”

Gi sekretorė Jurgeliūtė 
praneša, jog

“Pasirodo, kad nekųrios 
] kuopos laukė paraginimo iš 

Centro laiškais, kad rengtų 
organizatoriui prakalbas arba 
kitaip prirengtų dirvą jo pa
sidarbavimui. Todėl šiuomi 
pranešu visų kuopų žiniai, kad 
tokie paraginimo laiškai iš 
Centro nėra kuopoms siuntinė
jami, nes tai visai nereikalin-

Daugelyj vietų kuopos net 
svetaines buvo paėmę, pa
darę iškaščių, bet, nesulau
kę oficialio pranešimo iš 
centro, prakalbų rengimą 
suturėdavę, ir tas, aišku, 
kuopom iškaščių pridaryda
vo. Tas parodo, kad šitas 
“organizatorius” tiek pri
darys nuostolių Susivieniji
mui, kiek gal daugelis nei 
neįsivaizdino, 
tiesioginiius. 
nuostolius.

Dar daugiau, 
moraliai ir 
nuostoliai, kurie vėliau atsi
lieps medžiaginiai. Daugelį 
kuopų suskaldė, daugybę 
narių supykdė; daugelį lie
tuvių darbininkų’ atstūmė 
nuo organizacijos savo 
“perorganizavimais” ir bur
nojimais ant pažangiųjų.

Kryžius ir Brauningas! Ku
nigas Miežvinis puikiai žinojo 
tos kombinacijos reikšmę ir ga
lią!

Varšuvoj eina laikraštis 
“Pšeglond Katolicki.” Tasai 
laikraštis ne taip senai išspaus
dino prakalbą, kurią kunigas 
Okolo-Kulak pasakė Lenkų mi
sionierių suvažiavime:
tiki dieVu, tas negali netikėti, 
kad ateis laikas, kuomet grius 
ta šėtoniška valdžia (kalbamai 
apie Sovietų valdžią). Ji būti
nai turi žūti ir mes dar sulauk
sime to momento.” Toliaus 
kun. Okolo-Kulak ragina Lenkų 
visuomenę kuo daugiausia rū
pintis katalikų bažnyčios reika

lais Rusijoje, kad tik ji išliktų 
čielutėlė ligi to momento, kuo
met bolševizmui ateis galas.

Bet to negana. Bolševizmas, 
' patsai savaime, mechaniškai, 
į nesugrius. Lenkų bažnyčios at
stovas sako, kad karas tikrai 
būsiąs, kad tame kare Lenkija 

' sulos -milžinišką rolę, kad po 
laimėto karo, Rusijon patrauks 
Lenkų biznieriai, specialistai, o

j sykiu su jais ir katalikų misio- bus sunki, 
i nieriai. ..

Įdomu būtu žinoti, 
“organizatorius,” per 
savo “organizavimo” 
tarpį daugiau kuopų 
ganizavo ar suskaldė.

ar p.
visą 

laiko-
suor-

Lietuviy Valstiečių Jaunimo 
Mokykla Baltrusijoj

Jau buvo trumpai minėta 
dienraštyj, kad Sovietų Bal
trusijoj yra kuriama lietu
vių valstiečių jaunimui mo
kykla. Plačiau apie ją pra
neša “Raudonajam Arto
ju j” mokyklos vedėjas, d. 
Kopka,'kuris rašo:

“Pavažiavus 18 verstų nuo 
Vitebsko Oršos plentu priva
žiuoji ežerą. Ties jo krantais 
matos sodas, kuriame rymo se
nas didelis namas. Ten ku
riasi lietuvių valstiečių jauni
mo mokykla.

“Prie mokyklos yra 20.4 
hektarų žemės. Iš šiaurės gra
žus pušynas. Aplinkui tolimi 
reginiai. Liepų alėjose miela 
grynu oru pakvėpuoti.

“Visus mokyklos ūkio dar
bus dabar atlieka lietuvių 
komjaunuolių kolektyvas. Jis 
jau sutvarkė audrų aplaužytą 
ir senųjų gyventojų sugadintą 
sodą, kuris užima 7 h.a žemės.

“Darbas pradėta suvis be lė
šų, bet, dideliais mokyklos ko-, 
lektyvo rūpesčiais jau baigia
ma plėšti daug motų 
d i r vona i. Kol ek ty vo
nuoliai pasiryžo savo 
pagaminti geriausias 
biedmiomenės jaunimui, kad 
šis galėtų augštesnio mokslo 
siekti.

' “Rugsėjo 15 d. prasidės eg
zaminai. Bus priimami iš kai
mų samdininkai, biednųjų ir 
vidutinių ūkininkų vaikai, 14- 
17 metų, baigę 1 pradžios mo
kyklos grupes.- Į egzaminus 
prileidžiami ir nebaigę mokyk
loje 4 grupių kurso, jeigu bus 
tinkamai prisirengę. ’ ’
Be bendru mokslu, bus 

“specialiai dėstoma sodinin
kystė, daržininkystė, gyvu
lininkystė ir visų žemės 

‘ūkio šakų mokslas.” Kaip 
matome, Sovietų Baltrusi- 

!jos lietuviai darbininkai ne 
juokais griebiasi už apšvie- 
tos praplėtimo. Ilgus metus 
miegoję, caro valdžios pri
slėgti ir apleisti tūkstančiai 
lietuvių valstiečių Baltrusi-

Tiek apie 
finansinius

aišku, bus 
organizaciniai

H®
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Oi, kokie saldūs planai! Kry
žius ir brauningas, tankai ir 

Kas nuodingi gazai—viskas bus sur 
narpliota vienon, sistemon ir 
šaus į vieną cielių.

Ar tai yra vieno nusišpica-vu- 
sio kunigo kliedėjimas ir su
mas? Ne, tai jų visų ^svajonė 
ir tikslas. Tik vieni kunigai 
sako tą visiškai atvirai, o kiti 
prisidengia diplomatiškumu. ■

Kristaus politika, popiežiaus 
politika, anglikonų bažnyčios 
politika, lenkų jėzuitų politika 
ir tt.—spjaudos užnuodintom 
dujom prieš naują socialę tvar
ką. Ji amžinai susijungus su 
kapitalistine visuomene, nors 
įvairiose vietose ir įvairiose fa
zėse įvairiai manevruęja.

Balsai pergalės, balsai Inter
nacionalo nustelbs bažnytinių 
vh.rpų skambinimą, bet kova
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“Forum” paduoda eilę iš-[perleidžiama be jokių 
radimų, kokių dar reikėtų 
padaryti. Tame skaičiuje 
yra:
Škmhi Einantis Automobilis

Automobilis, kuris galėtų 
eit ne tik priekin ir atgal, 
bet taipgi šonu, kad galima 
būtų parankiai bile kur šo^ 
nan pasitraukus apsistoti 
(“parkyti”). Jis turėtų būt 
paliuosuotas ir nuo šeštar- 
nių (“gyrų”), kurias dabar 
prisieina keisti, permainant 
nuo mažesnio greitumo į di
desnį arba atgal.

Dieselio Mašina 
Automobiliui

Dieselio motoras turėtų 
I būt pritaikyta ir automobi
liui; tuomet galima būtų 
naudot paprastą kerosimą 
vietoj daug brangesnio ga
zolino. Kaip žinoma, Diese
lio mašinos, kūrenamos ke
rosimi, jau gana senai yra 
naudojamos varymui dide
lių laivų ir lokomotyvų.
Stačiai Augštyn Kylantis 

Orlaivis
Reikia išradimo, kurio 

pagelba lėktuvas tikrai ga
lėtų nuo vietos pakilt stačiai 
augštyn. Iki šiol tam buvo 
išrasta “helicopteris” ir tūli 
kitai]) vadinami įtaisai; bet 
nei vienas tu išradimu dar 
nėra gana praktiškas.
Rūkus Perverianti šviesa

Daroma bandymai paga
mini tokią šviesą, kuri ga
lėtų perverti ūkanas. Tatai 
dalinai padaro vadinama 
“neono” lempa, bet pasek
mės dar toli gražu nėra to
kios, kokių pageidaujama.

Bevieline Elektra 
Apšildymui

Mokslininkai sako,

į vie
lų (dratų); jos eitų oru, pa
našiai kaip radio bangos. 
Susidūrusios su kūnu jos 
duotų šilumą.

Šalta šviesa
• Iki šiol tiktai penktas nuo- 

•šimtis elektros tegali būt 
panaudojama 
nuošimčiai jos išsieikvoja 
pavidale karščio. Taigi lem
putė jūsų kambaryje su tiek 
pat elektrinės energijos ga
lėtų būt dvidešimt sykių 
tiek šviesi, jeigu elektra ne
sieikvotų, kaipo karštis. 
Mokslininkai todėl stengiasi 
išrasti šaltą šviesą.
Knygos, Kurių Nereikėtų 

Skaityti
Ateityje būsią gaminama 

knygos, kurių nereikės skai
tyti. Būsią pigiai pagami
nama tokie rekordai, kurie 
visai aiškiu natūraliu balsu' 
“skaitys,” o tu sėdėk atsilo
šęs kedėje ir klausykis. O 
kur reikia, pasirodys ir kin
tamasis paveiksliukas, kad 
akiai paaiškint-iliustruot 
sunkesnę arba vaizdingesnę 
skaitymo vietą.

Neperšaujamas Stiklas 
Darbuojamasi, kad išrast

NAUJIENOS IŠ 
“LAISVES” PIKNIKO

kad 
ateityj galima būsią panau
dot trumpąsias elektros 
bangas apšildymui namų ir 
žmonių, vis tiek, kur žmo
gus rastųsi, kur jis eitų, 
kaip šalta būtų ir kaip men
kai jis tebūtų apsirengęs. Į 
tokius namus arba tokiam 
žmogui trumputės elektri
nės bangos, žinoma, būtų

būtų nei kulka peršant nei 
akmeniu išmušt. Jis turėtų 
būt lankstus, tačiaus šviesą 
perleist taip gerai, kaip ir 
paprasti stiklai.

Dirbtinos Daržovės
Jau yra dirbama “sinte

tiškos” (dirbtinos, sudėti
nės) daržovės. Jos esan
čios skanesnės už naturales, 
gamtiniai augančias daržo
ves, ir jose esama daugiau 
vitaminų, negu paprastose 
daržovėse.

Draugas Ignas Aleksiejus iš 
Philadelphijos, Pa., rašo seka
mai :

“Draugai! Mes išvažiuosi
me į “Laisves” pikniką specia
liu traukiniu 7:40 A. M., Day
light Saving Time, nuo 
Street stoties.

Atvažiuoja ir mūsų 
Choras. Mes norėtume 
Internacionalą su gaidomis. Ar 
galėsite prisiųsti?

Pasažierių į “L.” pikniką jau 
turiu suregistravęs arti šimto. 
Tikiuosi, dar gauti nemažiau 
kai antra tiek.”

Puikiai darbuojiesi, drauge 
Aleksiejau! Smagu, kad atva
žiuoja Lyros Choras

Gavome laišką nuo drg. H. 
Stankaus iš Worcester, Masš. 
Jis apsiėmė dalyvauti “L.” pik
nike ir pasakyti prakalbą. Lau- < 
kiame atsakymo iš drg. J., Šu
kio.

Prieš “Laisvės” 'pikniką, su- 
batos vakare, A. L. D. L. D. 
centras rengia vakarienę pager
bimui senų narių. Jau gavome, 
žinių, kad daugelis iš tolimes
nių miestų atvažiuos subatoje 
ir dalyvaus vakarienėje.

Lietuvių Judžių Korporacija 
Cincova smarkiai rengiasi fo
tografuoti “Laisvės” pikniką ir 
rodyti krutumuose paveiksluose 
ne tik Amerikoje, bet ir kito
se šalyse, šimtai milionų žmo
nių matys “Laisvės” pikniką 
judžiuose.

Prof. Retikevičius raportavo,- 
kad jo dvi orkestros jau suor
ganizuotos iš geriausių muzi
kantų. Jie dabar stropiai 
praktikuojasi, kad gerai pasi
rodyti “L.” piknike.

Jau gavome oficialius pasiža
dėjimus dalyvauti “L.” pikni
ke iš septynių chorų. Jie visi 
mokinasi 'naujausias dainas, 
kulias bendrai sudainuos pikni
ke.

Daugiau žinių žiūrėkit pikni
ko skelbimuose. \

• . . r « J

P. Buknys.

Broad

Lyros 
gauti

joj, šiandien žadinami prie 
darbo visais būdais. Nepa-

Susipratusiam B. S., Toron
to, Kanada.—Asmeninio pobū
džio korespondencijų, kuriose' 
įvardinama asmenys, netalpi
name slapyvardžiais, nes daž
nai būna bereikalingų diskusi
jų. Tik tuomet galėsime pa
talpinti, jeigu korespondenci
ja bus atsiųsta per A. L. D.

Mes stojam už griežtą kovą 
su girtavimu. Bet mes darome 
skirtumą tarpe blaivininkų 
draugijos ir politinės partijos.

E. Jaroslavskis.

vaduojamą lolę tame darbe, l. p vietinės kuopos valdybos 
aišku, vaidina “Raudonas) 
Artojas,” jų organas.

Jau pirmasis Komunistų In
ternacionalo kongresas paskel
bė, laid jeigu moterys proleta
rės sąmoningai nedalyvaus kle- 
sų kovoje, tai kapitalizmas ne 
bus galima nuversti.

Klara Zetkin.

s
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Birželio mėnesio pabaigoj atsidarys Anglijo;
sparnais atlėks' sakyti prakalbą apie taiką, nors užkulisinėje politikoje jo valdžia visais galais 

’ ruošimąsi prie naujo karo

naujo parlamento posėdis-, į kurį darbietis MacDonaldas imperialistinio angelo 
palaikys apsiginklavimą ir
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’ 1 SEK TIEK APIE KAINAS LIETUVOJE
Nors kai kurios Lietuvos [ryžusi dar kęsti savo kam- 

----------------------------v-------1—— atsiras darbų, 
nuo didelio lietaus kiekio, Ateinančių metų taip pat 

per-

.sritys yra nukentėjusios i pelyj, kol

bet sulyginus su pereitais [numatoma 
metais, javų kainos beveik [spekty vos: 
tos pačios ir tose srityse, liks neįsėti, nepajėgta ap- 
kur jaučiamas didelis javų dirbti: nesėsi—nepjausi, 
trūkumas, šiaurinės Lietu- si. 
vos dalyj biednuomenei bū-j

neišvengiamas badas, jei. Žiežmariai, 
nebūtų organizuojama šio-1 ___
kia tokia pagelba. I ... -

Suvalkų krašte, rl 
apskrityj ir Žemaitijoj žmo
nes gerokai aukų javais su- 
pylė; nukentėjusios srities 
biednuomenė gauna per ko
mitetus pašelpos javais ir 
kitais produktais. Tas reiš
kinys šiek tiek sulaikė javų 
ir produktų kainų kilimą. 
Paskutiniai daviniai rodo, 
kad į vai nuošė miestuose 
tikėta už centnerį litais:

Darbai
GERAI PATAIKO!

Lenin.

CASTON ROPSEVICH

TorontasTrumpickis.

LUZERNE, PA.

WORCESTER, MASS

L. S. ir D. B. D. Koresp.
J. J. Bakšys.

kolonijos veik niekad 
m ū s ų s p a u d () j z i n i ų, 

lietuvių ir randasi 
Pik visa beda ta-

Aš tikiuosi, kad draugas J. 
Buivydas nepalaikys šių mano 
žodžių blogas valios žodžiais.

Analfabetas.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

klausimas. kad 
klasei būtinai 

savas mokyklas, 
darbininku

y*1'"1 " 1

darbi-Į patarnauja, tai i 
lodei pamirškiine.
jomis 

ir elgiasi. Iš darbininkų pu
sės jokio pasipriešinimo nėra.

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

I

t

• f

t

nekokios 
dauguma ūkių

Darbininkų vaikai turėtų 
būt išauklėti sąmoningais dar
bininkais, plieniniai užgrūdin
toj darbininko dvasioj, kurios 
neįveiktų ir gudriausios kapi- 

jtalizmo priemonės su lipšniuo- 
LVjju doleriu.

Puslapis Trečias

ri p.kij “Laisvės” Redakcijai

Prislėc/toji klesa, kuri nenori 
turėti (jinklų ir kuri nesiviokina 4 
vartoti (jinklą, užsipelnytii to,\ 
kad i ia ziūiėtu, kaino i rerqvs. I TaiP sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 

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

I ima ant. syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 

| tinka JndeT kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

nė patarnavo be jokio atlygi-1 
nimo, todėl Draugija taria j 
širdingai ačiū.

Trečias buvo “Volly Bali” 
tarpe Aido choro narių ir 
Draugijos narių. Aidiečiai lai
mėjo dvi žaismes iš eilės. Jie 
pasirodė labai smarkūs.

Iždininkas M. Tamošiūnas 
rezignavo delei nesveikatos ir 
jo vieton išrinktas D. J. Jusius. 
Iš biznio komisijos rezignavo 
V. Jenčius delei tos pačios 
priežasties; jo vieton išrinktas 
J. Kižys.

Blankos, kurios buvo atsiųs
tos rinkimui aukų Lietuvos 
baduoliams, pasiliko iki se
kančio susirinkimo. Per tą lai
ką kurie esate išrinkti aukas 
rinkti, pasidarbuokite.

Daug ir kitų dalykų nutar
ta pagerinimui parko.

Gerbiamieji, nepamirškite 
savo spaudos, tai yra, “Lais
vės.” Kurie dar neskaitote, 
užsirašykite. “Laisvė” mums 

ir mes ją ne

Čia randasi keturios anglių 
kasyklos, kuriose per kelioli
ka metų darbai ėjo be susto
jimo, dirbo kasdien. Bet per
eitais metais 28 d. liepos užsi
darė John C. Haddock Coa] 
Co., nes išimta anglys ir dabar 
griauna “brekerį.” Todėl 
300 darbininkų pasiliko 
darbo ir nežino kur gauti, 
visur bedarbių pilna.

čia randasi Duplan Silk 
kurioj daugiausiai dirba jau
nos mergaitės, priima ir nuo 
13 metų amžiaus. Išnaudoji
mas labai didelis. Dirba 55 
valandas į savaitę ir moka nuo 
d iki 6 dol. į savaitę.

Kaimynystėje, Fourthy Fourth, 
yra didelė General Cigar Co., 
kurioje dirba apie 3,000 dar
bininkų, didžiumoje merginų.

oras tvankus, šutinamo
Įvesta

virs
be

nes

John Naujokas
214

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

j kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
I Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 

‘ miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

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

■ Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
lužlaikytojas general krautuves 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- 
jyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystįSs 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiemi patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiems žmo
nėms, dauer ar mažai, vis tiek, ir 16- 
ias apmokame. .

Adresas:

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

DEL J. BUIVYDO KRITIKOS ! Jl.u vį; 
I l C 11 l et Lj L 1 

čia 
apie 200. 
me, kad jie neskaito darbinin
kišku laikraščiu. “Laisves” 
pareina mažai, tik keli ekzem- 
plioriai. Lietuviai didžiumoj . 
karšti katalikai ir paskendę 
tamsybėje. Pamatę 'darbinin- 

venirnui, bet irgi nepritaikoma, i kišką laikraštį, bėga nuo jo, į 
Aš vis tik stebiuosi, kaip kaipo nuo piktos dvasios. Jei- 

draugas J. Buivydas negalėjo [FJ nujaučia, kad kuris darbi- 
apysakoj sugauti minties ir plinkąs laisvesnių pažiūrų, tuo- 
tikslo? Apysakoj aiškiai pa-l.iJlus prie jo pradeda kabinėtis 
sakoma, kaip “kultūringosios” Į J’ kolioti, nepaisant, kad jiems 
Amerikos kapitalistinės mo-, nieko nesakytum, 
kyklos išauklėja jaunimą,! Girtuokliavime vietos lietu- 
ypač mergaites; kaip išugdo-1viai taipgi neatsilieka. Nami- 
ma neapykantos dvasia prieš j neles dirbimas progresuoja, 
kitataučius. Kas tik neameri-Į Ypatingai girtuokliauja moto- 
koniška—niekai. i rys. Iš tos priežasties kyla i 

Tai ir yra svarbiausias tiks-1 šeimyniški vaidai ir daugelis ; jgki^use 
las apysakos tą išreikšti. Į.šeimynų pakrinka. Moterys!^ j

šį klausimą aš laikau svar-j apleidžia vyrus ir su kitais [ atidarymo 
kapitalizmo įrankiu pradeda gyventi, ir atžagariai. tas piknikas davė pusėti
ni kapitalistinės tvar- Kurie turi šiokį toki turtą, ne-|nai pe]no. Publikos buvo daug.

“Laisvės” 132 numery š. m. [nors 
'J. Buivydas, peržvalgoj K.
* Rugieniaus apysakos, sako, 
[kad apysaka parašyta be jo-
• kio tikslo, be jokios idėjos. Iš 
apysakos jokios išvados nega

ilima padaryti. Norima pritai
kyt vedusių ir nevedusių gy-

Miestai irugiai kviečiai miežiai avižos
Alytus 27 30 25 21 1
Biržai 28 28 27 23
Zarasai 25 27 27 24 '
Kaunas 27 32 23 23 [
Mažeik. 26 30 23 24 i
Panevėž. 27 31 27 27
Raseiniai 26 27 24 20
Šiauliai 27 29 24 23
Tauragė 27 31 23 20
Utena 25 29 24 19
Klaipėda 27 32 24 23

Ir tos javų kainos yra i
’ ayeik visad tos pačios, i 
TResa, buvo atsitikimu, kad 
Kaune mokėjo už kviečius. 
33-35 litus, kada del blogų biaTishi 
kelių piliečiai negalėjo pri- naia’ikvrn 
statyt.

Paskutinėmis žiniomis,Iriausių darbo 
“Maisto” bendrovė, kuri karų, 
organizuoja visoj Lietuvoj am enk iečių 
gyvulių supirkimą ekspor
tui, mokėjo už gyvo svorio I 
centnerį:
Karvė labai riebios 
Karvės vidutinio riebumo 
Liesesnės karves 
Buliai mes. (virš 350 
Prieauglis 
Kiaulės bekoninės 
Kiaulės lašininės 
Kiaulės jaunos (60-80 klg.) 80-90 ” 

‘^*44feršiukų kainos 1 klgr. 
gyvo svorio nuo 80 cent, 
iki 1 lito, odelė 10-12 litų.

Dabar esant dideliam'pa
siūlymui kainos šiek tiek 
krito riebioms 
Kiaulių kainos pastovios.

Miesteliuose per turgus | 
maisto produktų priveža j 
gana daug; kainos sulygi-l 
nūs su pernai metais nei 
kiek nesiskiria. Šiek tiek 
augštesnės šiaurinėj1 Lietu
voj dalyj.

Lašinių klgr. 
iki 6.50 c.; 
nuo 6.06c iki 7.00; 
didelis 2 lt., vidutinis 1.50 
c. Tik bulvių kainos augš
tesnės, negu pernai tame 
laike; už cent, nuo 8—12 li
tų, nes pietinėj Lietuvos da
lyj per šalčius daug bulvių 
sušalo. Čia su bulvėmis 
blogai.

Daugiausiai tų blogumų 
patiria tai biednuomenė — 
darbininkai.

/ 4 Ypač daug kenčia darbi- 
.nkai šiaurinės Lietuvos: 

/arbo niekur nėra, pinigų 
' nėra, nors mirk. Kur per

nai bernas gaudavo algos 
nėr metus nuo 400—700 li
tų, merga nuo 300—500 li
tu, o šįmet už pavalgymą 
niekas nepriims....

Savivaldybės, norėdamos 
bedarbius aprūpinti dar
bais/* organizavo viešuosius 
darbus, bet visų patenkint 
negalėjo, tada susitarė su 
Suvalkų krašto savivaldy
bėmis, kad jos surastu pas 
ūkininkus vietų darbinin
kams. Buvo p a r e i kalauta 
nemažas skaičius tarnauto
jų (bernų, mergų). Bet tuo 
darbininkai nelabai apsi
džiaugė, it nedaug ju teiš
važiavo j Suvalkus. Suval
kų ūkininkai, pasinaudoda
mi sunkia darb. padėtimi 
purinėj Lietuvoj, mokėjo 
ažas algas—vos po 300 li- 

bemui. Dauguma nuo 
ziavimo susilaikė ir pasi-

kg.)

k os pasaulyj ir kėlime b ledi n- 
žmonių klasei 

Paskiau aiškiai išreik- 
i merginų bei 

moterų, nors labai liūdnas, 
bet neužginčijamas, likimas.

Del pavyzdžio ir 
apysakoj minimoji 
kaipo gyvenimo auka, 
sako, kad tai pradžios 
Jos vaisiai.

O ar vieną tokį pavyzdį ra
ksime gyvenime? Ar daug A- 
merikos merginų bei moterų 

[svajoja apie rimtesnį gyveni
mą, tą nuolatinę žiauriąją ko
vą už būvį?

K. Rugieniaus net pabrėžia
mai tas pasakyta, kad mergi
nom svajoja tik anie “merginų- 

karvėms. .vaikinu gerą laiką.”
Tokiu būdu savaimi iškyla 

labai svarbus 
darbo žmonių 
reikia turėti 
kad neatida^us
vaikus kapital’zmo aukai, kad 
nepadarius savęs sau priešu.

55-70 
40-55 
30-35
50-60
35-50

90-105 
110-120

litu

nuo 6.20c 
sviesto klgr.

sūris

didžiumoje 
Čia oras tvankus, 
tabako didelė smarvė, 
skubinimo sistema.

Nei vienoj dirbtuvėj 
ninkės neorganizuotos, 
bosai kaip nori, taip su

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliška Draugija, mėnesinia
me susirinkime d d. birželio, 

: raportą iš 30 dienos 
i gegužės įvykusio pikniko arba 

-) parko. Pasirodė,

Paryžius. — Amerikos 
krutamu paveikslų kompa
nijų viršininkai Franci jo j 
atleido iš darbo 1,000 Pran
cūzu darbininku, nesusitai- c C 7
kius del filmų apsikeitimo 
tarp Francijos ir Ameri
kos.

galėdami pasidalinti, pradeda 
provotis, po teismus tampytis, 
o pasekmės tų provų—viską 
advokatams išmoka. Kurios 
poros turi vaikų, tai pasilikę 
vieni gaspadoriauja taip, kaip 
jiems patinka, auga be jokios 
priežiūros.

Pirmiaus vietos

Programą taipgi turėjom dai
lią. O kas svarbiausia, tai vi
si programos išpildytojai ne
reikalavo jokio 
Ristikų buvo net 
Pirmutinėj poroj 
choro nariai, dai
nai, bet pusėtinai

katalikai Žukas paguldė A. 
prie 'Kingstono pa- kias miliutas.

atlyginimo, 
trys poros, 
buvo Aido 
jauni vaiki- 
sugabūs. J. 
Kižį į pen-

Paskui J. Šim
kus ritosi su dviem. Pirmas A. 
Tuncenas (pavardė neaiškiai 

Jis ■ parašyta, tik spėdami dedame. 
—Red.) išsilaikė šešias miliu
tas; antras buvo francūzas L. 
Levy, tai Worcesterio čampio- 
nas, didelis ir starkus vyras, su 
kuriuom išėjo lygiomis.

Draugija taria širdingai 
ačiū J. Šimkui, nes jis sutaisė 
viską ir be atlyginimo.

Paskui 
dėldienj ragina parapijomis ras, didelis, 
nešti pinigus, bet darbarps su-1 jaunimo 
mažėjus mažai 
bar kai kurie 
užtekę būtu ir 
nos bažnyčios.

paimta 
moteris, 
ji pasi
mokyk- priklausė 

rupijos, bet apie septyneri me
tai atgal sutvėrė savo parapi
ją ir gavo jauną kirpiką. 
nupirko žemes sklypą bažny-1 
čios statymui, už kurį užmo-i 
kėjo 10.000 dolerių. Paskui 
pradėjo bažnyčią statyti. Skie
po padarymas kaštavo 28,000 
dolerių. Nunirk o žemės ka
pams už $4,500. Todėl para-l 
pijonai paskendo skolose, j
Nors kunigėlis kiekviei^a ne-l 

ragina i
pasirodė Aido cho- 

gražus ir veik iš 
susidedantis, labai 

kas neša. Da-j gražiai sudainavo keturias 
jau sako, kad; dainas, už kurias žmonės ne- 
Kingstono vie-jsigailėjo ovacijų. Kaip cho- 

taip ir mokytoja Meškio-

Iš IR I

PER HAMBURGĄ 
Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

-----$203—-i
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American line
G9 JBBOADWAY, NEW TOMK

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

skyrium ir bendrai visi. Susidarys choras iš apie 250 ypatų.
j ąt 1
2 1 * Jhi

' A" c

• ’J

* v

linktu jų. Nekuriems
v 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-

Tie, kurie kaltinamitiems kaliniams pareikšta, 
žiuoja iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Pittsburgh©, Ro- 
chesterio, Bostono ir iš visų artimesnių miestų.

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

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

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Šaukitės 
pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
, 162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

SIS W. Arei Street 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių

| žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
' kokios nors ligos bei vidjBrių suge-
(limo? Toks žmogus yra’susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 

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

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

I tą, panaikins minėtas ligas.
Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 

skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

j mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii- 
i ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai' li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Pataruauju visiems be skirtumo, i 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del į 
manęs skirtumo. Mano ofisas at- } 
daras dieną ir naktį. Darbą at-1 
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas ’ 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠIA PU M O IšEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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.



Puslapis Ketvirtas

Rašo DR. A. PETRIKĄ

metų, bet nuo 1910 m. jisai pradėjo 
į viršų kopti. Tik po pilietinio karo, 
po 1.8 sv. tabako kiekvienai šalies ypa- 
po pasaulinio karo jau išpuolė po sep-

rū- 
rū-

narių Sir 
Netrukus tabakas plačiai pa-

Iš pradžios

Rūkyt Ar Ne Rūkyt?
Bendras Įvadas

Į klausimą, rūkyt ar ne rūkyt, būtų galima 
atsakyti labai greitai, vienu ar dviem žodžiais, 
jeigu mes vadautumėsi motyvais ir išvadom 
Amerikos Tabako Trusto arba, iš antros pusės, 
Anti-Tabako Lygos. Bet mes visi žinome, kad 
motyvai, imami iš kalbamųjų šaltinių, yra per
dėm šališki, vienpusiai, nes tabako trustas nori 
kuoplačiausiai išpopuliarizuoti tabako rūkymą, 
kad tuo susikrovus sau juo daugiau milionų 
pelno, o anti-tabako lyga—nori įvesti šaly tokią 
jau tabako “blaivybę,” kokią mes dabar turime 
alkoholio srity. Niekas neginčys, kad dabar 
daugiau geriama Amerikoj, negu prieš “blaivy
bės” įvedimą. Tas pats būtų, jeigu uždraustų 
pardavoti, auginti, apdirbinėti ir rūkyti taba
ką: rūkytų tada du kartu tiek, kiek dabar rūko. 
Tabakas, kaip ir spiritiniai gėrimai, turi stiprų 
socialį pagrindą, susirišusį labai tampriai su 
mūsų dabartine civilizacija bei socialiais papro
čiais; išnaikinti jį būtų labai sunku, arba ir su
vis negalima.

Aš visai neturiu tikslo padaryti iš tabako 
kokį nors “baubą,” baisūną, kuris viską ryja,kas 
tik gyvenime yra gražaus, kilnaus; kad jis yra 
priežasčia visokių nelaimių, vargų ir bėdų, kaip 
kad mum fanatiškieji tabako priešai sako. Ne
gi aš noriu tabaką išaukštinti, taip sakant, “į 
kerčią jį pasodinti,” apvainikuoti jį visokiom 
dorybėm, kaip kad tabako trustas daro. Taba
ko dirbinių skelbimai Amerikos periodinei spau
dai (laikraščiam ir žurnalam) duoda visą treč
dalį įplaukų, surenkamų per metus už įvairius 
skelbimus. 1927 m. trys vyriausi tabako pra
monininkai Amerikoj išleido skelbimam viršaus 
$60,000,000.00. Apskaitoma, kad už 1928 m. 
skelbimus jie išmokėjo virš $75,000,000.00. Čia 
išlaidos skelbimam tiktai trijų firmų, o jų juk 
yra daugybė. Nenuostabu, todėl, kad kasdien 
laikraščiuose matyt parašai ir paveikslai pasku
busių žmonių, kurie būk tai iškilo tiktai todėl, 
kad rūkė vienos ar kitos rūšies cigaretus. Gar
sūs aktoriai bei dainininkai būk tai tik todėl ga- i 
lį gerai dainuoti, kad rūko “kepintus” ar “spra-1 
gintus” cigaretus; paskilbę oratoriai galį tiktai j taipgi yra didžiausia eksportuotoja, importuoto- 
todel kalbėti tokiu aiškiu, garsiu ir skambančiu ! Ja suvartotoja. Indija yra antra šalis po A- 

merikai, kuri priaugina daugiausiai tabako ir 
daugiausiai jo suvartoja. Rusija yra trečia 
valstybė, užauginanti daugiausiai tabako po A- 
merikai. Ji eksportuoja ir importuoja nedaug; 
vartoja daugiausiai savo tabaką. Kitos šalys 
yra nedidelės tabako augintojos ir jos daugiau
siai tabaką perkasi užsieniuos, tankiausiai Ame
rikoj.

Pažiūrėjus į tuos milionus akrų derlingo
sios žemės, kuri suvartojama tabako auginimui, 
kaip kas gali pasakyti, kad tai lėšų ir žemės 
eikvojimas; kad tą žemę būtų galima užsėti val
gomais javais ir tuomi atpiginti duoną. Bet 
reikia atmyti, kad žmogus gyvas ne tik duona, 
kad jam reikia daugiau ko. Amerika^ pavyz
džiui, priaugina duonos daug daugiau, negu gali 
suvartoti. Buvo atsitikimų, ir dabar jų yra, 
kad ūkininkai palieka produktus ant lauko ne
nuėmę, nes jiem neapsimoka dirbti už tą menką 
užmokestį, kurį grūdų agentai jiem moka, čia 
kalta pramonės ir dirbinių paskaidymo sistema, 
kuri leidžia duonai pūti ant lauko, o tuo patim 
kartu miesto gyventojai turi mokėti gana aukš
tas kainas už duoną.

Rūkymo Padidėjimas.
Amerikoj tabako suvartojimas kilo jau nuo 

daugelio 
šuoliais 
išeidavo 
tai. Gi
tynis svarus kiekvienai ypatai, o dabar ta skait
linė jau padvigubėjo. Cigaretų gamyba itin pa
sakiškai padidėjo. 1905 m. Amerika pagamino 
pusketvirto biliono (3,500,000,000) cigaretų, o 
1918 m. ta skaitlinė pasiekė 46 bilionus. Pra
rūkyta tais metais apie $1,600,000,000.00. Į 
šią sumą, žinoma, dar- neįskaityta išlaidos ant 
degtukų, pypkių, cibukų ir kitų reikmenų, su
rištų su rūkymu.

Šiuo laiku cigaretų gamyba Amerikoj, kaip 
skelbia mokesčių rinkimo biuras, šešis kartus 
didesnė, negu pradžioj pasaulinio karo, o du 
kartu didesnė, negu kalbamam karui pasibaigus. 
Sakoma, kareivių pripratimas rūkyti gyvenant 
apkasuose, karo laiku, ir smarkiai padidėjęs 
moterų rūkymas—šią skaitlinę smarkiai pastū
mėjęs pirmyn. Importuotų cigaretų ir cigarų 
skaičius mažesnis dabar suvartojama, negu keli 
metai atgal. Taip va už 1927 metų keturis 
mėnesius (liepos, rugpjūtį, rugsėjį ir spalį) val
džia gavo taksų ndb’ cigarų rūkytojų šioj šaly 
$8,900,627.00, o-.už '1,tuos pat keturis mėnesius 
1928 m. gavo tiktai $8,627,250.00. Cigarų per
nai surūkyta apie septyni bilionai.

(Tąsa bus)

jį rūkė būk tai del jo gydomosios vertės, bet 
vėliau—tik del mados, del gražumo. Rūkymu 
pirmiausiai užsiėmė turčiai, o nuo jų tą paprotį 
vėliau pasekė ir kitos klasės.

Amerikon tabaką atsigabeno pirmieji kolo
nistai. Pirmiausiai auginti jį pradėjo Virgini
jos kolonistai. Sakoma, kad jie 1615 m. James- 
towne, Virginijoj, tabakas augo ne tik laukuos 
ir daržuos, bet ir gatvių šonais. Netrukus ta
bakas pasidarė gausiausiu įplaukų šaltiniu ko
lonistam. New Yorkas, tuo laiku holandų ko
lonija, tabaką pradėjo auginti 1646 m., bet ji
sai čia neturėjo tokio didelio pasisekimo, kaip 
apygardose toliau į pietus. Marylandas, Pietų 
ir šiaurių Carolinos, Georgia, o vėliau ir Ken
tucky, tabaką laikė pirmaeiliu augmeniu ir juo 
labiausiai rūpinosi nuo pat savo įsikūrimo. Tai 
buvo didžiausia kolonistų eksporto prekė. Nuo 
1744 iki 1776 m. Amerikos kolonistai išveždavo 
į užsienius apie 40,000,000 svarų tabako kas 
metai, šisai produktas nualino tūkstančius akrų 
derlingos žemės, todėl jo auginimą pradėjo 
smerkti tūli plantatoriai, kaip Jurgis Washing- 
tonas ir kiti. Be viršuj suminėtų valstijų da
bar tabako auginimu, komerciniais tikslais, už
siima dar Tennessee, Ohio, Wisconsin, Pennsyl
vania, Florida ir Connecticut, šios pastarosios 
dvi valstijos bene tik daugiausiai.

Amerika užaugina daugiau tabako, negu bi
le kuri kita pasaulio šalis: 35% viso pasaulio 
tabako. Apie trečdalį savo derliaus Amerika 
išveža į užsienius (daugiausiai į Britaniją ir jos 
kolonijas), Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Holan- 
diją ir Ispaniją. 1915 m. Amerika užaugino 
aiit 1,368,400 akrų žemės 1,060,587,000 svarus 
tabako, t. y., po 775 svarus ant kiekvieno akro. 
Vertė to neapdirbto tabako buvo $96,041,000. 
1913 m. Amerika eksportavo 444,371,661 svarą 
neapdirbto tabako, o tais pat metais importavo 
iš užsienių saviem reikalarų 66,899,275 sv. ta
bako lapų, šiuo laiku Amerikoj kas metai už
sodinama apie 2,000,000 akrų žemės tabaku.

Amerika yra ne tik didžiausia visam pa- 
i saulyj tabako augintoja ir apdirbėja, bet ji

balsu, kad rūko cigaretus, kurių net “čielą va
goną išrūkęs nė karto nesukosėsi”, šių “fak
tų” patvirtinimui laikraščiuose telpa tų garsių 
žmonių paveikslai ir parašai. Vidutinis skaity
tojas nei nepamąsto, kad tų desėtkų milionų, 
išleidžiamų skelbimam, labai žymi dalis nueina į 
kišenius tų garsių žmonių, kurių vardus taba
ko trustas nuperka.

Tūlos cigaretų firmos siuntinėja dideles dė
žes cigaretų daktaram, klausdamos jų opinijos 
apie tuos cigaretus. Kartu, žinoma, atsiunčia 
apščiai ir savos “literatūros”, “mokslinių tyri
mų”, kuriuos būk tai atlikę moksle paskilbę žmo
nės. Ta “literatūra” apvainikuoja visokiom do
rybėm tam tikros firmos cigaretus, būk jie ko
sulį sulaiką, burną išdizinfektuoją, balsą pa
taisą, ir tt. ir tt. Visa ta neva “statistika”, 
būk tai surinkta iš daktarų atsakymų į jų klau
simus, yra padaryta jų pačių laboratorijose bei 
kanceliarijose; ji jokios statistinės ar mokslinės 
vertės neturi, nes ji perdėm šališka, vienpusė.

Aš bandysiu, kiek man medžiagos šaltiniai 
ir laikas leis, kiek galima bešaliai nušviesti 
kymo klausimą, nurodant į blogas ir geras 
kymo pasėkas.

- Kodėl Reikia Tabaku Susidomėti?
Rūkymo klausimu šiandie susidomėjus visa 

visuomenė ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio. 
Rūkymas pastaraisiais keliais metais pasakiškai 
padidėjo: rūko ne tik suaugę vyrai, bet moterys 
ir vaikai. Rūkymo tendencija itin žymėtina pas 
jaunas merginas, kurios gėrimą ir rūkymą skai
to kokia tai nauja “laisve” ar modernizmo po
žymiu. Susidomėti rūkymo klausimu tenka ne 
tik iš fiziologijos, hygienos ar patalogijos atžvil
gio, bet taip pat iš socialumo ir ekonomijos pu
sės.

Šiandieninis tabakas yra kilęs vakariniame 
žemės puskamuolyj; žodis tabakas bene tik bus 
karibų (Carib) kilmės, nors jo -reikšmė tikrai 
nežinoma. Prancūzijon tabaką pirmiausiai įga
beno 1559 m. tūlas Jean Nicot, prancūzas di
plomatas, buvęs tuo laiku Prancūzijos ambasa
dorium Portugalijai. Tabako sėklų jisai gavo 
nuo tūlo flemiečio vertelgos, kuris būk tai jas 
atvežęs iš Santo Domingo salos. Tais pat metais 
ir iš to pat šaltinio tabakas buvęs įgabentas ir 
Ispanijon. Prancūzijoj tabaką iš pradžios va
dino nicotina, pagerbimui vardo Nicot’o. 1585 
m. Sir Francis Drake tabaką pargabeno Angli- 
jon, kur jo rūkymą išpopuliarizavo tarpe kara-

• liškų rūmų aukštosios visuomenės 
Walter Raleigh.
skfido po visą Europą ir rytų šalis.

Antra’d., Birželio
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RENGIA A. L. D. L. D. Vl-tas APSKRITIS 
Įvyks Nedėlioję

1 jeigu nori 
turėti geresnį gyvenimą, ge
resnes darbo sąlygas, tai pir
miausiai reikia jas iškovoti! 
Nei vienas tų rojaus jieškoto
jų nepamislija, kad kiti jam 
nieko gero nepadarys, neiško
vos geresnių darbo sąlygų, 
jeigu patys, kurie savo padė- 
čia nepasitenkinę, nesiorgani- 
zuos ir nekovos. Jokie brole
liai ir martelės jų “neišrata- 
vos,” jeigu patys nesistengs 
“ratavotis.”

Kiekvienas' darbininkas gy
vena, kad kovoti, o kovoja, 
kad gyventi. Kas atsisako 
nuo kovos, tas turi atsisakyti 
ir nuo gyvenimo. Kas nori bū
ti laisvas, tas pirmiausiai pri
valo vergiją panaikinti. O ver
giją galima panaikinti tik per 
kovą.

Juk kuomet amerikiečiai 
lietuviai darbininkai kasdien 
gauna iš Lietuvos, Kanados, 
Argentinos, Brazilijos ir kitų 
šalių laiškus, prašant iš jų pa- 
gelbos—pinigų, tuo pačiu lai
ku čia pat, Jungtinėse Valsti
jose, verda kova už pagerini
mą darbininkų būvio. Juk čia 
pat veik visose pramonės ša
kose tęsiasi streikai, darbinin
kai areštuojami, kemšami įi 
kalėjimus ir net šaudomi. Ko-j 
va vedama didžiausia. Ir, kaip 
sakiau, kas atsisako nuo ko
vos, tai atsisako ir nuo gyve
nimo, nes kova yra gyvenimas, 
o gyvenimas—kova. Todėl 
kiekvieno pareiga organizuo
tis ir kovoti. Kovos kelią rodo 
komunistų partijos ir jų vy
riausia įstaiga—Trečiasis In
ternacionalas.

Švenčionišlds.

Lietuvių tauta maža. Bet'nepamislija, kad 
vargiai galima būtų surasti ' 
tokį kampelį ant mūsų grieš- 
no žemės kamuolio, kuriame 
nesirastų lietuvių,. Dabar jų 
daugiausiai randasi Pietinėje 
Amerikoje. Mat, į Pietinę A- 
meriką daug lengviau nuva
žiuoti, todėl daugelis ir bėga 
iš Lietuvos. Kiekvienas, aplei
sdamas savo šalį, mano kitur 
rasti geresnį gyvenimą, mano, 
kad tik toje šalyje blogai, 
kurioje jis gyvena, o kitur ro
jus.

Daugelis tų rojaus jieškoto
jų patys parašo į “Laisvę” 
laiškus ir nupiešia tą savo su
rastą rojų. Jų visų raštai 
maž-daug vienodo turinio: 
“Blogas gyvenimas, sunkus 
darbas ir to negalima gauti. 
Mokestis tokia, kad ir pusba
džiu! išgyventi nepajėgi. Bėg
tume kitur, bet negalime.” Bet 
dar daugiau panašių laiškų at
siunčia “Laisvės” skaitytojai, 
gyvenanti Jungtinėse Valsti
jose. Mat, veik kiekvienas jų 
turi giminių, pabėgusių iš Lie
tuvos ir dabar rašančių jiems 
laiškus, šie laiškai irgi pana
šūs į tuos, kuriuos patys pabė
gėliai rašo tiesiai redakcijai, 
tik su pridėčkais—reikala
vimu iš giminių pinigų. Vei
kiausiai /jie mano, kad Jung
tinių Valstijų darbininkai ga
li net ir kiaules

Vienas tokių 
Brazilijos savo 
ve ką rašo:

“Rašiau jums

23 dieną Birželio-June, 192J
Prasidės 10 valandą iš ryto ir tęsis iki vėlai naktį.

LAUREL SPRINGS, N. J
A

pinigais šerti, 
pabėgėlių iš 

laiške broliui

Dirbam nuo 
ir nieko ne-

Rengiuosi bėgti, 
stovi sargyba ir 
išbėgsiu. Jeigu 

laiku ir ponas

Lietuvoj
Mano 

martele, 
gal e d a-

kelius laiškus 
ir nusiskundžiau už tai, kad 
man labai bloga, 
tamsos iki tamsos 
galim uždirbti’. Į dieną moka
šešius milreisus, o vienas dole
ris kaštuoja aštuoni ir pusė 
milreisai. Pragyvenimas į mė
nesį kaštuoja 130 milreisų. To
dėl ir pragyvenimui negalima 
uždirbti. Baisiai sunkus pra
gyvenimas,.- ir ilgiau niekaip 
negaliu būti, 
bet naktimis 
nežinau ar 
bėgi nakties
pagauna savo lauke, tai nu
šauna. Brazilijoj dabar blo
giau gyventi, negu 
šimtas metų atgal, 
brangus broleli ir 
gelbėkite mane kaip
mi, kad ne mane, tai nors ma
no vaikelius, žmonės bėga iš 
Brazilijos kur kas išmano. Ir 
aš bėgčiau, bet mano maži 
vaikai. Arti pas mus Argen
tina, Uruguajus ir kitos vals
tybės ir aš važiuočiau, b<ėt ne
turiu pinigų. Mielas broleli, 
ratavok tu mane kaip galėda
mas ...” *

Kaip brolelis gali “ratavo- 
ti”? Siųsti pinigų,'o jis, ga
vęs dolerių, trauks į Argenti
ną ar kitas valstybes naujo 
rojaus jieškoti.

Ką jis Argentinoj suras? 
Tą patį, kaip ir Brazilijoj. Iš 
ten vėl panašius laiškus ra
šys, vė 
nes toFKau 

 

žmonoj 
važinėja i 
pasakiško 
kuris biblijoj minimas, kuria
me Adomas su Jieva gyveno. 
Bet nei vienas tų jieškotojų 
n'epamislija, kad tik ten gerai, 
kur mūsų nėra! Nei vienas

Skaitykite ir 
Platinkite

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

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

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

“RAUDONAJAM ARTOJUI 
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 
prenumeruodami 
nąjį Artoją,” 
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
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

darbininkai, užsi- 
sau “Raudo- 

tuo pačiu palai- 

darbininkais ir vals-

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

Reading, Pa., Easton, Pa., Chesterio, Riverside, Burling- 
tono, Camdeno ii’ Gibbstown, N. J.

Šokiams grieš puiki orkestrą lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Koncertinį programą apsiėmė išpildyti Lyros 
Choras po vadov. d. J. Jurčiukonio su gražiomis daino
mis. • Bus virvės traukimas Philadelphijos su CamdenuL 
Eastono su Baltimore ir Penn’a su N. J. Ir šiaip visciČų1 
žaislų. Skanių užkandžių ir minkštų gėrimų.

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

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

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

AUTOMOBILIAIS: pervažiavus Delaware tiltą, imkite White Horse 
Pike. Vėluokite iki Union Avė., sukite po dešinei Laurel Ave 
važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę sukite po dešinei, ten pikn

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

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

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
ąsesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo., po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arbf 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant *3asų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

Tel.j Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ištinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

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

45, red. gaz.

šauks: “Ratavokite,” 
gyventi negalima.
bėgioja, trankosi, 

(5>ško ant žemės 
rojaus, to rojaus,

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidun’s vien tik iš importuotų tabakų.

___

Juos išdirba -

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

DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar 1

LIETUVĄ
Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voliečių laivais

BREMEN EUROPA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs
gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos 

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškai* Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių' informacijų klaus- 
kitės lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

NOKTU CEKMAN
LLCYC

57 BROADWAY, NEW YORK

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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MINERSVILLE, PA

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Pančdėliais ir 

utarninkais

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau kiek
vieną sukatos vakarą skleis savo muziką, nuo vieno 

vandenyno iki kito, per N. B. C. radio tinklą.

Aukos del Agitacijos Fondo, 
surinktos ALDLD 12 apskri
čio piknike Valley View par
ke, 9 dieną birželio. Aukojo 
šios ypatos: A. Petruškevičius

meldžiame ncatsisa- 
u teikime. Tik 

mes pagelbesim apsigint 
bado suaugusiems ir kū- 

Taipgi tapo išrink-

' Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir ncdėlio- 
... misonup 9:30 iki : 5 vai., po pietų t

MARGARETA VALINČIUS
■ Room 32, Wėitžehcorn Bldg., ' 

PUBLIC SQUARE ' ‘
•’ . WILjįE$-BARąĘ^(pA;v:

| Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

Tokie piknikai yra ren7 
, Dėlto kreipiamės'į visą, lie- giami tik • vieną ' sykį j metus, 

tuvių visuomenę{Springfięįde, todęLmes turime juos padary- 
pas kuriuos j,' atsilankys v aukų jti ! skaitlingais. Teisybe, bji-

Kdiptji tad pavadinti tmdinio 
lietuvių atgijimo “didvyrius” ir 
jų, garbintojus: Tumus, šliupus 
ir jiems panašius'? Aišku, kad 
jie visi vienodi, kad ir kartais 
tarp sųvęs pasipcšdayo: visi 
niekingos, vergiškos bejėgės da 
tuomet 'lietuviu buržuazijos vai
kai.

V. Kap s u ka s-M i c k c v i č ius.

HART, MICH BINGHAMTON, N. Y

*

del ūkininkų ne

T.ft

SCRANTON, PA

2 lok; po dolerį: J. Naval ins-1—Bet apsirikome.

a

American Tobacco Co.. Manufacturers

/CHESTER, PA

Ape.

SPRINGFIELD, ILL.

ivi. ZictracKiene n ersvii 
Visi apsiėmė dirb- kapų.

s

$
i 
i

la- 
ge- 
tu-

t ■

drg.
pasakytų mums

pus nelaiminguosius. .
, Dėlto kreipiamės

& 
■

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

MANO YPATISKA ATY-(T*-gr\ 
DA IR PATARNAVIMAS 2h 0 I III! I 
IKI PAGYDYMO ’’P'JLV.’VV

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8 

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

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

^9

iš Ziegfeld’s “Whoope

Puslapis Penitas

Iš Lietuvių Ūkininkų 
Gyvenimo

Birželio 9 d. įvyko ALDLD. 
207 kuopos susirinkimas pas 
Blažius. Kadangi šis susirin
kimas buvo pusmetinis, tai vi
si nariai susirinko. Prie kuo
pos prisirašė du nauji nariai 
—J. Česna ir jo moteris. Da-,

* bar mūsų kuopa turi trylika |nnislĮ 
narių ir dvylika jau užsimokė- 
jo už šiuos metus ir tik vienas 
neužsimokėjęs, kuris mieste ( 
dirba. ‘ !

i
Besvarstant kuopos reikalus, j 

nutarta surengti pikniką 30 d. 
birželio ant ūkės pas J. Kar
pavičių. Todėl kviečiame ■ 
apielinkės lietuvius atsilankyti j 
į mūsų pikniką. Gerai būtų, R? 
kad iš tGrand Rapids, Mich., 
atvyktų ir draugai Sakalaus
kai. Mes norime, kad 
Sakalauskas 
prakalbėlę.

Šie metai 
kokie. Pavasaris buvo lietin
gas ir šaltas. Vaismedžiai be-, 
veik visi nušalo, žieminiai ja-, 
vai ne blogi, bet vasarojusi 
menkas. ūkininkai daugiau
sia verčiasi iš karvių.

Tai toks ūkininkų gyveni
mas.

kiene, J. Klikūnas, Ig. Šukys, 
Ch. šeporaitis, J. Sakalauckas, 
K. Genys, T. Palionis, L. Kas- 
pariūnas, S. Satkus, S. Papie
vis, V. Mieliauskas, J. Vitkū- 
nas, F. Jančiulis ir J. Sadaus
kas; po pusę dolerio: S. Su- 
pranas, J. Kupstas, J. Simokai- 
tis, P. Kručas, D. Vasiliauskas, 

M. Ruseckas, V. Vingis, P. 
Tarinys, S. Liukinevičius, K.
Draugelis, P. Tamošiūnas, F. 
Mankauskas, J. šolis, J. Gudi- 
šauskas, Valinčius, A. Bagdo
nas, C. Dzidulionis, J. Vaške
lis,. Sadauskienė, Pagiegalienė, 
J. Jasilionienė, J. Kazlauskas, 
D. Jankeliūnienė, O. Motuzie
nė, P. Kaspariūnienė ir A. Pa- 
gieg^la; po 45c.: A. Kundrec- 
kas ir L. Tvarijonas. Smulkių 
surinkta $7.35. Viso labo au
kų surinkta Agitacijos Fondui 
$37.25.

Jeigu keno nors vardas bei 
pavardė neužrašyta, arba už
rašyta ne taip, kaip turi būti, 
tai teiksitės atleisti. Pinigai 
priduoti Agitacijos Fondo se
kretoriui 
Agitacijos 
kojusiems

J. Siurbai. Varde 
Fondo visiems nu
tariu širdingą ačiū.
I. A. Klevinskas.

Aukas $37.25 aplaikiau. La
bai ačiū draugams, kurie ne
pamiršta Agitacijos Fondo.

J. Siurba.

A. 14 L. D. 30 kuopa 'ne 
juokais Tengiasi prie A. L. D. 
L. D. VI Apskričio metinio 
piknikų. Draugai ir draugės, 
kurie manote važiuoti, tai va- į 
žiavįrpo stikietų galite gauti pas i 
šias ypatas: J. Pusvaškį ir P. 
P. Šlajų. Turime nusamdę pir
mos klasės busą. Kaina vie
nai ypatai $1.40. Važiuojan
tieji susirihkite lygiai 9 vai. 
ryte j Lietuvių Kliubą, E. 4th 
ir Upland gat.

Rengėjast

Iš Keliones į Apskričio Pik
niką I

Pasiagitavę, susitarę, 9 d. 
birželio išvažiavome į A. L.
D. L. D. XII Apskričio pikni
ką, į Valley View Parką, in- 

Ikerman, Pa/
Kelionė—apie 80 mylių į 

j vieną pusę. Kelias geras, o
i mašina—chevroliukas, 

į gerai pašmeruotas, dirba, tar
usi trys orlaiviai, net su pasa- 
•žieriais sunku susikalbėti.

Pakeliuje, Scrantone, susto
jome pas savo senus gerus 
į draugus, buvusius binghamto- 
niečius. Juos, vieton rasti 
šventadieniškai pasipuošusius, 

i kokius matydavome Binghąm- 
■tone, radome beprakaituojan
čius, bedirbančius. Mat, duon
kepių darbe poilsio dienos nė
ra. Savas darbas reikia pa
dirbti.

Mūsų seni draugai, norėda
mi išreikšti seną draugiškumą, 
metė visus darbus ir pasivadi
no mumis pietuoti. O paskui 
visi važiavome į pikniką.

Valley View Parke radome 
įjau nemažai žmonių. Pir- 
fmiausia susitikome “Laisvės” 
Į vajaus čampionką Daratą Zda- 
niūtę. Pasisveikinę ir apsimai
nę su ja po porą žodžių, eina
me tolyn. Čia matome, kad 
yra ir daugiau binghamtonie- 
čių.

Susitinkame M. žaldoką. Jis, 
kaipo, pikniko gaspadorius, bė
gioja, skuba su reikalais pus- 
risčia. Toliau susitinkamo 
Surdoką, Miškinį ir daugiau 
pažįstamų wilkes-barrieciii.

—Mes jau apšnekėjome, 
kad binghamtoniečių nebus 
šiame piknike,—tarė Miškinis.

.O kiek jū
sų atvažiavote ?

—Keturios mašinos,—atsa
kome.

Toliaus sueiname serantonie- 
čius Klevinskus ir kitus; su 
jais brooklynietį L. Prūseiką. 
Pasisveikiname, sušnekame.

—O kur Jasilionis, kad ne
atvažiavo ? Gal eiles ar apy
sakas rašo?—užklausė Prūsei- 
ka.

—Neapleidžia nė to darbo, 
j Bet priežastis neatvažiavimo į 
šį pikniką yra ta, kad jis elir- > 
ba Binghamtono S. L. A. kuo
pos piknike, kuris yra sureng
tas kaipo išleistuvėms kuopos 
pirmininko J. D. Čiarnos į Lie
tuvą.

Paėję toliau, matome didelį 
būrį žmonių, sustojusių ratu. 
O kas rate darosi, negalima

I matyti. Tik nuo žmonių suži
nome, kad tai eina žaidimai.

Pasigirdo žaldoko balsas, 
kad visi eitume svetainėn, pra
sidėsianti programa.

Svetainėje žaldokas persta
tė Stankevičių, kaipo progra
mos tvarkytoją. Programa su
sidėjo iš dainų ir prakalbos. 
Prūseiką labai sužavėjo ang
liakasius savo prakalba.

—Tai gerai tarkuoja.
—O, gudrus vyras.
—Mažai tokių kalbėtojų ga

lime girdėti, kaip Prūseiką,— 
džiaugdamiesi šnekėjo prie 
mūs stovintieji žmonės.

Programai užsibaigus, išė
jome iš svetainės. Su Jonu iri 
su Valinčium nuėjome pas bū-: . 
rį bevakarieniaujančių shenan- pcidome dieną, 
doahnecių. Susipažinome su 
dainininku S. Kuzmicku. Pa
kviečiau jį važiuoti iš anglia- 
kasyklų į viršutinius fabrikus 
darbo jieškoti, į Binghamtoną.

I.Bet jis nusiskundė nežinąs nė 
kur tas Binghamtonas randa
si. Kuzmickas, mat, nesenai 
atvažiavęs iš Lietuvos ir ma
žai žinąs apie Ameriką.

—Tai nors pasisvečiuoti at
važiuok; jei patiks, ir apsigy
vensi. O angliakasyklose dirb
ti sunku,—tariau jam.

S. Kuzmickas, jei toliau 
■ vinsis dainavime, gali būti 
'ras, žymus dainininkas; jis 
iri gražų baritono balsą.

Pasirodė, kad jau laikas 
ruoštis kelionėn į namus. Bet 
mūsiškiai ruošiasi, rengiasi ne
rangiai, nenori apleisti gražią 
kompaniją.

Patsai piknikas paliko mu
myse gerą įspūdį. Jis buvo, 
gana gyvas, smagus, žymėti
na, kad publikos, palyginus 
pereitų metų pikniką toje pa
čioje vietoje, šiame piknike 
buvo trigubai tiek.

Kad palaikyt laibą 
gurą, nieks negali už
ginčyti teisingumą to 
patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYN O.”

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIšKALLIETUVišKAS

ŽODYNĖLIS
Iž 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias page! b Stojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $l.!E3e

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

SKAITYKITE IR '
PLATINKITE

LAISVĘ”

JUOZAS

&

Bell Phone, Poplar 7MB

A. E STANKUS

Graborius-Under taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nulijldimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokią kapinių 
kuogeriausioae vietose ir už žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Keystone
Bell___

TELEFONAI:
Main 
Oregon

9669
5136

l'f'5

Pasaimgi Melai—
Atgal Atsimuša

Pasalingi melai, matomi pagyruose 
saumyliškų interesų, yra Įnagiai, 
kurie jiems patiems atgal atsi
muša, pabrėždami tiesą apie Lucky 
Strike’s populiarumą ir pasise
kimą. Lucky Strike yra suderini
mas parinktiniausių tabakų, pačios 
gamtos subrandintų, gausingų 
žavinčiu kvapsniu ir puikiu, paten
kinančiu skoniu, kuomet jie būna 
apkepinami per 45 minutes. Tas 
apkepinimas ir yra priežastis, kad 
20.679^ daktarai tvirtina, jog 
Luckies mažiau teerzina, negu kiti 
cigaretai. Apkepinimas, ypatingas 
procesas, padaro Lucky Strike 
atsižyminčiu cigaretu.

(MSIR/1SO)

-Y-čia paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND. ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrinto jai ir 
Auditoriai.

nioniBiiIBiiisiiiaiiiaiiig»i Biiigii

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Cnld Pnwdpre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nevi Uuil o viliu lunUvIo hjjQ. u2 baksą apsiginkluok

nuo savo amžino priešo 1
IlfilA I 3Y centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI BU LftA laUo kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

151
r . u K J

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1111

Prezidentas,
Company, Incorporated 
The American Tobacco

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

Kampai Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9794

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

____________________ ORDER BLANK ____ ________________ 
. Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO” ... .

Nei Jokio Gerkles Erzinimo--Nei Jokio Kosulio

Pusė po astuonių išvažiavo- 
jme į namus. Važiavom ir 
!džiaugėmės, kad linksmai pra- 

. Kelionėje kal
bėjomės atsiminimus, įspū
džius, ir grįžome tuo ūpu, kad, 
sulaukus kito panašaus paren
gimo, vėl važiuoti į jį.

rinkikai, 
kyt p age 1 bos 
tuo 
nuo
dikiams.
ta pastovi komisija ir aukų 
rinkimo valdyba, kurion įeina 
sekanti nariai: Pirm. J. Sala- 
ševičius, sekr. A. Shimkus, ižd. 
A. Gudauskas.

S. L. A. 158 kuopa stoja į 
darbą rinkti aukų Lietuvos ba- 
duoliams ir pereitame susirin
kime, 2 d. birželio, aukų rin
kimo komisija raportavo, kad 
turi surinkę $39.35 ir dar ta
po padidinta aukų rinkimo ko
misija, į kurią tapo išrinkti 
sekanti nariai: A. Gudauskas, 
A. Shimkus, J. Salaševičius, A. 
Vaitekūnas, M. Zarackienė irjersviile 
S. Senkus, 
ti be atlyginimo, kad pagelbė
ti Lietuvos badaujantiems dar
bininkams. Nutarė rinkti au
kas eidami per i stųfras > ir ■ kur 1 V . t 1 • i • ■ 1 V 1

Ar jau visi žinote, kas įvyks 
šioj apielinkėj sekamą nedėl- 
dienį? .Jei nežinote, tai klau
sykite.

Birželio 23 d. įvyks didelis 
metinis piknikas, kurį rengia 
A. L. D. L. D. IX Apskritys ir 
L. D. S. A. VI Rajonas. Vie
ta visiems gerai žinoma—Min- 

sveikatos 'pušynas už 
Bus gera programa, ku

ri susidės iš prakalbų, dainų 
ir. šokių. Todėl ne tik vietos, 
bet ir visos apielinkės^. lietu-' 

. viąi darbininkai ir dąrbinin- 
blis 'galima gauti/ kad ' sušęl- kės 'dalyvaukite šiame piknF

No.

Micataa State.

St. or Are.

QfllBIIIBIIIOIIISIIieillBlIlBlllSmeniBIIIBIIISIIietHBIIIBinBIIIEIII
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2
2
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2
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2 
o

vusieji piknikai buvo pasek
mingi, bet isj pikniką turime 
padaryti dar pasekmingesniu, 
nes ant vietos negalime sto
vėti, turime žengti pirmyn.

Taigi, sulaukė 23 dienos bir
želio, visi traukime į Miners- 
villės pušyną.

Aš Tikrai Būsiu

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmin gas. Išmok karų amatą ir pradek 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

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

New York City

MOKYKLA SU REPUTACIJA

FYIRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A Fantu LtZklilra. Jsuo 8 T, ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c Ju LvilLU
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS 1ŠS1PĖRIMUI VANTOS VELTUI

■ Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. -Didelis, oringas miegojimui kambarys; ;

'taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
, 29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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



Visi j Cliffsidę Sekmadienį!

Artinantis Karui

dalyvaus

ALDLD. 185 Kp. NariamsFrake. Komitetas.

yra

(143—5)

In-

se-

4 Prigėrė, 3 Saulė Užmušė

trys

Reikalinga Talka
Nužudė Rendu Kolektorių

80

Mirė
Junevičius, 41

J iMl

metų, 
birže-

ar lygiai 
btisimam

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

8 vai. vakare,

203
Brooklyne, ku- 

tuo laiku nebuvo

į kambarį 402, num. 
St., New Yorke.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Frakcijos susirinkimas 

vyks 19 d. birželio, “Laisves” 
nėj, 8 vai. vakare, 
tinai dalyvaukite.

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

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.

PARSIDUODA labai geras biznis— 
grosernė, lietuviais apgyventoj vie

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

141-146

WINDSOR, CANADA.
Balių su prakalbomis rengia A. L. 

D. L. D. 21 kuopa 22 d. birželio, 
250 Drovillard Rd., E. Windsor; 
pradžia 6 vai. vakare. Bus visiems 
žinomas kalbėtojas M. Bacevičius iš 
Chicagos, “Vilnies” redaktorius. Nuo
širdžiai kviečiame visus atsilankyti 
į mūsų parengimą. Rengimo komi
sija. 143-44

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenėš dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

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 
daug svarbių reikalų aptarti.
Fin. Sek. M. D. Stanislovaitis. 

142-143

Jaunas Vaikinas pajieško 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 23 d.

Rašykite per laišką, pažymėdami 
vietą ir kainą.

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

142-144

- ’N*.1 V a • ' ’r

' Puslapis Sešt

VIETOS ŽINIOS

Diskusijose, kurios įvyks 20 
d. birželio, ketvirtadienį, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, bus gvildenama artimo 
imperialistinio karo klausi
mas.

1. Kodėl naujas karas neiš
vengiamas?

2. Kokie yra požymiai besi
artinančio karo ?

3. ‘Kokios valstybės labiau
sia užinteresuotos nauju karui 
ir kodėl ? '

4. Ar vien vyrai, 
ir moterys dalyvaus 
grobikiškam kare?

5. Ar komunistai 
būsimam kare?

6. Kaip darbininkų klasė 
turėtų pasitikti naują karą ir 
ką daryt jam iškilus?

Šiuos klausimus suminėjom, 
kad parodžius, kiek bus įdo
mios rengiamos diskusijos ir 
kiek galės pasimokinti ne vien 
tie, kurie ims dalyvumą disku
sijose, bet ir tie (vyrai ir mo
terys), kurie žingeidaus ir 
ateis pasiklausyti.

Šį sykį diskusijos bus griež
tai į laiką; pavėlavę gailėsis.

S.LA. Kuopų Išvažiavimas 
Pavyko

• n

Antrad., Birželio 18, 1929

Iš Priešimperialistinės 
Konferencijos

220 delegatų dalyvavo prieš- 
imperialistinėje konferencijo- į 
joje, kuri įvyko pereitą šešta
dienį New Yorke ir buvo su
šaukta išrinkimui delegatų į 
antrąjį visa-pasaulinį priešim- 
perialistinį kongresą, kuris su
sirinks Paryžiuje liepos 20 d. 
ir tęsis iki 31 d.

Dar niekada neteko girdėti 
šiuos žodžius rašančiam tokių 
nuodugnių ir įspūdingų rapor
tų apie imperialistų darbus pa 
vergtose tautose ir kolonijose 
ir apie jų planus prieš Sovie
tų Sąjungą, taipgi ir apie jų 
besigink lavimą ateinančiam 
naujam imperialistiniam ka
rui.

Delegatai atstovavo šimtus 
tūkstančių Amerikos darbinin
kų ir milionus koloninių tautų 
vergų: chinų, indusų, filippi- 
niečių, hawajieciu, pietameri- 
kiečių, negrų ir kt.

Konferencija, žinoma, buvo 
surengta vyriausiai per komu
nistų iniciatyvą. Bet joje di
džiuma buvo atstovu nuo ko
munistams pritariančių žmo
nių, kovojančių prieš imperia
lizmą. Ju tarpe matėme ir Ro
ger Baldwina ir Robertą Dun- 
ną, bendradarbiaujančius su 
komunistais.

Prakalbas sakė amerikiečiai 
komunistai, chinų studentų at
stovas, francūzų darbininkų 
įgaliotinis, negrai, filippinie- 
čiai ir kiti.

Kita kartą reikės paduot 
bet tūlas ištraukas iš itin svar
bių raportų, išduotų šiai kon
ferencijai.

Sekmadienį, June 23 d., į- 
vyksta 2 Apskričio pusmetine 
konferencija, šioje konferen
cijoje bus daug svarbių daly
kų apsvarstyta. Pasibaigus 
konferencijai, turėsime puikų 
išvažiavimą apskričio naudai. 
Išvažiavimas bus, esu /tikras, 
skaitlingas ir štai kodėl. Jer
sey City ALDLD. su bayonnie- 
čių 212 kuopa savo išvažiavi
mą perkėlė iš 23 dienos birže
lio (June) 'į 30-tą birželio ir 
sako, jie visi kąip vienas bus 
apskričio parengime. Paterso- 
no Laisves Choras savo išva
žiavimą atidėjo tolimesniam 
laikui, ir jie visi bus apskričio 
parengime ateinantį sekmadie
nį Cliffside, N. J.

Newarkas, Harrisonas, Eli
zabeth© draugai bus šiame 
piknike bei išvažiavime. Šis i 
sekmadienis tai bus mūsų dar
bininkiškų žmonių sueiga. Sie
tyno Choras bus su naujomis 
dainomis. Vaikučių dainavimo 
konteste ir už atsižymejimą 
bus duodamos dovanos.

Delegatai, nesivėluokite ir 
yra pageidavimas: konferenci
ja turi būt pradėta laiku.

Važiuojant iš New York o 
persikelkite 42-nd St. Ferry, 
o paskui paimkite Cliffsidės 
gatve k ar į.

A. Matulevičius.

Birželio 16 d. įvyko SLA. 
83 ir SLA. 250 kuopos iš Mas- 
petho išvažiavimas į Forest 
Parką, žmonių susirinko daug, 
ypatingai pavakariais. Pro
gramą išpildė Lyros choras, 
vadovaujant Žukui ir Aido 
choras, vadovaujant Žukui. 
Kalbėjo d. R. Mizara. Jis sa
vo kalboj nurodė, kokią naudą 
neša pašelpinės ir apdraudos 
organizacijos, kokioj padėtyj 
darbininkas atsiduria laike li
gos ar sužeidimo, kuomet ne
priklauso prie pašelpinių drau
gijų, todėl agitavo visus, ku
rie dar nepriklauso prie tokių 
draugijų, rašytis prie SLA., 
kaipo vienos galingiausių or
ganizacijų.

Reikia pastebėti ve ką. Nors
šį išvažiavimą rengė net dvi'Motolla bandė įsiveržti į jos 

pusseserės ‘butą. Tangredienė 
areštuota. Jos vyras buvo 
nas Motollos draugas.

Kirviu Užmušė už 
Skverbimąsi į Jos Kambarius

Girtas -Ben. Motolla,- val
gyklos savininkas iš New Yor- 
ko, norėjo įsilaužti į kamba
rius Onos Tangredienės, 
Middleton St 
r i os vyro
namie. Tangredienė pavaišino 
jį kirviu į galvą ir užmušė. Ji 
matė, kaip truputį pirmiau

kuopos 'bendromis jėgomis, 
vienok iš centro nieko nesima
tė. Matomai, centro darbuoto
jams tokie dalykai neapeina.

Greta SLA. kuopų išvažia
vimo, buvo ir katalikių išvažia
vimas. Bet jis buvo viskuo 
biednas. Publikos mažai, jo
kios programos neturėjo, tik 
apie stalus susėdę kazyriavo.

Bėgdami iš miesto nuo kar
što oro, pereitą sekmadienį į 
pajūrius išvažiavo apie 2,000,- 
000 žmonių. Apie 900,000 su
gužėjo vien į Coney Islandą. 
Įvairiuose “byčiuose” besi
maudant, prigėrė keturi. Trys 
asmenys tą dieną liko saulės 
spindulių užmušti, o kiti 
nuo karščio apalpo.

Reikia žmonių, kurie pagel
bėtų dėstyti ir adresuoti bei 
raišioti siuntinius, naudai Gas- 
tonijos streikierių. Prašoma 
ateiti talkon dieną ar vaka
rais
E. 11-th

Jonas
767a Madison St., mirė 
lio (June) 16 d.; bus laidotas 
birželio 19 d., 10 vai. ryte, St. 
Jono kapinėse.

, Laidotuvės prižiūri grabo
rius J/ Levandauskas.

Velionis buvo narys Piliečių 
Kli.ubo ir šv. Jurgio draugys
tės

Policiniai Socialistai 
Nominavo Kun. Thomasą 
į Majorus

Birželio 
mėnesinis 
nėj 218 
East New 
būkite lygiai
nes greičiau galėsime užbaigti 
susirinkimą. Turim išrinkt de
legatus į apskričio konferenci
ją, kuri įvyksta 23 d. birželio, 
Cliffside, N. J. Paskui, jeigu 
nariai norės, bus trumpa pa
skaitėlė, temoj “Lietuvos pra
monė.” Veikiausiai gausime ir 
naują knygą,’ parašytą drg. 
V. Kapsuko, kuri jau gatava, 
tik reikia nuvežti į svetainę.

BOSŲ SUOKALBIS SU 
SOCIALISTAIS PRIEŠ 
SUKNIASIUVIUS

Socialistai atlaikė vietinę 
konferenciją Rand Schoolėje, 
kur nominavo kun. Normaną 
Thomasą, kaipo savo kandida
tą į miesto majorus ateinan
tiems rinkimams. Nei į vieną 
vietą nepastatė darbininko 
kandidato, o tik advokatus, 
kunigus, “profesorius” ir kitus; 
augštesnius žmones. Į rinkimų i 
platformą nebuvo įdėta nei 
reikalavimo panaikint teismiš- 
kus indžionkšinus prieš strei- 
kierius. Bet konferencijoj pa
sitaikė ‘vienas kitas darbinin
kas ir pareiškė, kad gėda bū
tų užtylėt tokį dalyką,t kaip 
kapitalistinių 'teismų carišku- 
mas. Tuomet konferencijos po
nai, noroms nenoroms. įrašė 
porą mažakraujų žodelių prieš 
indžionkšinus; bet nuglostė 
policijos žiaurumus.

Liepos mėnesi įvyks nomi- 
nacinė komunistų konvencija 
su kovojančia darbininku plat
forma ir su proletariniais kan
didatais.

Ex-uolicmanas Apiplėšė 
100 Namų

Buvęs Vokietijos policma- 
nas, Max Schatz apiplėšė šim
tą namų Queens ( paviete, kol, 
pagaliaus, tapo suimtas. Tais 
plėšimais jis laimėjo $25,000. 
Jis sako, dar kiek pasipiniga
vęs, būčiau grįžęs atgal Vo
kietijon. „L/; J.J -jiiLfc

Visokių Rūšių Šviežus

Pabandykit!

ant Brooklyn žąstis—važiuoju Lietuvon.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PAJIEŠKOJIMAI

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

SALES—PARDAVIMAI

j. ir o. VAIGINIS

antrašą:

NAUJA BUČERNE

$10.00
specialistai 

merginų ir

nes yra 
svarbių dalykų aptari- 

Komitetas.
namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

“ Tel. 
?

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

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

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

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instinktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE, 

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

141—165

PARSIDUODA saldainių ir cigarų 
krautuvė. Kreipkitės po num. 64

• Stagg St., Brooklyn, N. Y. 143-44

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR

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

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

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

va rd, Richmond Hill, N. Y. 
Republic 9254.

138-143

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

PARSIDUODA labai geroj vietoj 
groserne. 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

i- 
svetai- 

Visi nariai bū- 
Sekr. 143-44

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

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

Telephone, Greenpoint 232®

J. GARŠVA

šies pienas pardavinėjamas 
vaikams pradinėse mokyklose; 
užkandžiai ir saldainiai, taip
gi negeresni už tokį pieną, iki 
šiol buvo teikiami mokiniams.o

Nosių Pjaustytoju 
ir žmogžudžių Kerštas

New Yorke,
St., liko nušautas senas žmog
žudžių ir plėšikų šaikos buvęs 
narys Joe Vacarro. Kažin 
kas jam iš pravažiuojančio 
automobilio suvarė šešis šū
vius. Joe Vacarro, po išsčdėji
mui 9 metų kalėjime už antro 
laipsnio žmogžudystę, buvo 
paleistas pasitaisymui. Bet jo 
pirmesnieji sėbrai nenorėjo, 
kad jis pasitaisytų, bijodami, 
kad jis neišduotų jų pačių.

Vacarro buvo kadaise narys 
garsiosios Navy St. genges. Ta 
gengė už $50 iki $100 parsi- 
samdydavo nužudyt bile žmo
gų, nupjaut nosį, ausis ir kt.,

įžiūrint, kiek užmokama.

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

LIETUVIU VALGYKLA
GERA PROGA ĮGYTI GERĄ BIZNĮ 
PARSIDUODA bučernė, biznis įdirb

tas per 5 metus. Viskas įtaisyta 
sulyg naujausios mados, nauji ra
kandai. Parsiduoda pigiai. Kas nu
pirks, nesigailės, nes galima daryti 
puikus gyvenimas.’ Pardavimo prie- 

Kreipki- 
tės po No. 107-48 Van Wyck Boule- 

Tel

Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Telephone, 8tag< 44M

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

KAS KENČIA UŽKIETĖJIMU 
VIDURIŲ

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

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

141-144

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

CLIFFSIDE, N. J. — Darbi- 
ninku Partijos kuopos susirin
kimas įvyks seredoj, 19 d. bir
želio, 8 vai. vakare, M. Mažei
kos svetainėj. Būkite visi na
riai šiame susirinkime, 
daug 
mui.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM 

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinijlmamfe

231 Bedford Avenue t
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Veikiantysis prezidentas 
ternational Garment Workers’ 
(Sukniasiuvių) Unijos, gelto
nasis David Dubinsky pasiun
tė gilios padėkos laišką streik- 
ilaužiškam Hearsto N. Y. Jour- 
nal’ui; jūs, girdi, bešališkai 
nušvietėte mūsų reikalus bir
želio 12 d. Tuo pačiu sykiu 
ir suknelių fabrikantų Indus
trinė Taryba atrašė N. Y. 
JournaFui laišką, ačiuodama, 
kad jis bešališkai ir dorai gvil
dena drabužių pramonės rei
kalus.

Iš to matote, kaip fabrikan
tai veikia išvien su pardavi- 
kiškais socialistiniais vadais. 
Ar ne tiesą sakė komunistai, 
jog žadamas I.L.G.W. Unijos 
streikas yra tik prigavystč ir 

/suokalbis tarn socialistų lyde- 
■rių su fabrikantais? Lyderiai 
'nori apdėt darbininkus mokes
niais neva streiko vedimui. O 
paskui jie sumnlkins darbinin
kus, įstatydami dar į bloges
nes sąlygas ir, suprantama, 
gaudami iš bosų kyšių už par- 
davystę.

Bekolektuodamas nuomas 
(rendas) buvo geležia užmuš
tas J. Gross skiepe po num. 
1433 Vyse Ave., Bronxe. Už
muštojo rankoje buvo sugniau
žta $50. Gross buvo turtingas 
nejudamojo turto vertelga ir 
namų savininkas; gyveno ant 
madingos Riverside gatves 
New Yorke.

Purvinas Maistas 
Teikiamas Mokiniams

Kelios piliečių organizacijos 
sudarė komitetą, kuris įteikė 
miesto valdybai skundą, kad 
blogas, ' nešvarus, trečios rū-

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE “LAISVĘ”

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

PR A NEŠI MAS MOTERĮ M 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 patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

NAUJAS SAyiNINKAS 
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.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi jo
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai1 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų .ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Ro£ių 
Remuųėlią 
Seneso plokičiukią 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Ša I mėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint t017, 116®, MIC
n»a




