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Šimtai Žmonių Žuvo nuo Suareštavo 25 Streikuo
jančius KailiasiuviusPotvinio Afrikoj

Brooklyn,

SILCHAR, Vakarine Af- 
rika.— Šimtai žmonių pri
gėrė nuo didelių potvinių,'

Uždraudė P a r d a v i nėti.
“Scribner’s Magazine”

kietus galite gauti “Lais 
vės” ofise.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Kalbės William Z. Foster, 
W. W. Weinstone, Robert 
Minor ir kiti apie streikų 
strategiją.

Bus
kontestų. Dalyvaus Darbo 
Sporto Unija. Bus įvairių 
žaislų.

Įžanga tik 35 centai. Ti-'
■ • . ... ____ 1! _•

CHARLOTTE, N. C.—Čia linkės miesteliuose. Tie dar 
įsteigtas Tarptautinis Dar- 1 
bininkų Apsigynimas 
priežiūra

Atmuša Melus Apie So- 
vietų Armijos Verži

mąsi Chinijon
BERLYNAS (Internatio

nal Press Correspondence)- 
Londono pranešimas, būk 
Sovietų kariuomenė įsiver
žė Chinijon yra visiškai ne
teisingas, kaip sužinota iš 
oficialiu Sovietu valdžios 
šaltinių. Reuter (Anglijos 
žinių agentūros) pranešimas 
reiškia tęsimą šmeižto kam
panijos iš Anglijos šaltinių, 
taikant pabloginti santikius 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos. Tas apima žinią 
iš Charbino apie Trečio In
ternacionalo sesiją, kuri 
būk buvus atlaikyta Sovietų 
konsulato skiepe, ir žinią a- 
nie tai, būk Sovietai remia 
Feng Yu-hsiang. Sovietų 
Sąjunga nesiėmė jokio mili- 
tarinio žingsnio ir nemano 
imtis. Pranešimai apie ka
riuomenės gabenimą yra ne
pamatuoti.

Boston.— Bostono policija 
uždraudė čia pardavinėti 
žurnalą “Scribner’s Maga
zine” už talpinimą apysakos 
“Farewell to Arms” (“At
sisveikinimas su Ginklais”). 
Ta apysaka yra anti-karinė, 
ir Bostono vyriausybei ji 
nepatinka.

Nauja Mongolų Tautelė 
Atrasta Sovietų 

Sąjungoj
LENINGRADAS.— Prie 

ežero Issvk-Kul, netoli mie
sto Karakol, Semirechye di- 
strikte, nesenai tapo atras
ta nauja mongolų tautelė, 
turinti apie 2000 gyventoju. 
Tie mongolai nriklauso nrie 
vakarinės Oiratu šakos. 
Matomai jie atkeliavo nrie 
Issvk-Kul ežero ne vėliau 
kaip 17 šimtemetv. Lains- 
niškai jie susimaišė su Se
mirechye pirmutiniais gy- 
ventoiais. su tain vadinama 
Kaisak-Kirgiz rase, priim
dami nuo jų musiilmann re
ligija. bet nasilaikvdami sa
vo kalbą ir nekuriuos pa
pročius.

Sovietu Sąjungos Mokslo 
Akademija snsiinteresavus 
ta nauja tautele ir nusiuntė 
žymu mongolu rasės studi
juoto ja. mokslininką Burdu- 
kovą, ją studijuoti.

Senatorius Nye Ragina
Hooverį Pagelbėti Mooney

, WASHINGTON. — Tre
čiadienį senate senatorius 
Nye, reppblikonas iš North j 
Dakota, prašė prezidento 
Hooverio panaudoti savo 
įtaką pagelbėjimui paliuo- 
suoti iš kalėjimo Tom Moo
ney ir Warren K. Billings. 
Kaipo prieš radikalus dar
bininkų vadus, prieš juos 
buvo sudarytas suokalbis ir 
jie buvo apkaltinti metime 
bombos San Francisco, 1916 
metais, prie karo Prisiren
gimo Dienoj (Preparedness 
Day)- Visiems dabar žino
ma, kad jie buvo visai ne
kalti bombos metime. Liu
dininkui prisipažino, kad jie 
melagingai liudijo. Bet vis

* tiek jie nepaliuosuojami.

Lossiemouth, Škotija. — 
Ministerių pirmininkas 
MacDonaldas ketvirtadienį 
iš čia išvyko militariniu or
laiviu į Londoną. Pirma iš
vykimo gavo laiškų, kad ne
vyktų orlaiviu.

Nedėldienių

Didelis New Yorko Konmistii Piknikas
Sekantį Nedėldienį; Visi Būkite

Sekantj nedėldienį, birže
lio 23 d., Pleasant Bay Par
ke, bus didelis metinis pik
nikas, kurį rengia Komuni
stų Partijos New Yorko 
Distriktas. Jame suvažiuos 
tūkstančiai New Yorko dar
bininkų, kurie dabar daly
vauja kovoje, kurie daly
vauja streikuose restoranų 
ir kailiasiuvių darbininkų.

NEW YORK.— Ant 27 
gatvės, prie kailių siuvimo 
dirbtuvės, po No. 144, poli- 

kurie dabar pasireiškė vi-lcija brutališkai užpuolė pi- 
sam šiame distrikte iš prie-į kietuojančius kailiasiuvius. 
žasties didelių lietų kalnuo- i Įvyko susikirtimas su poli
se. Taipgi žuvo apie 90lcija. 25 streikieriai suareš- 
nuošimčių gyvulių. Pusė' 
menku darbininku ir farme- L- C

riu stubu sunaikinta, c- v
Pittsburgh, Pa.— Trečia

dienį žuvo du armijos lakū
nai, kapitonas William J. 
Snyder ir Harry C. La 
Frentz, kuomet jų orlaivis 
sugedo ir nukrito lekiant 
3000 pėdų augštumo.

17 Metą Amžiaus Mergina 
Užbaigė Universitetą

Stanford Universitetas
Calif.— Panelė Betty Ford,,Tmo> pareiškė
17 metų amžiaus, psicholo
gų vadinama “nepaprastu 
genijaus pavyzdžiu,” pirma
dienį užbaigė Stanfordo 
Universitetą. Ji viso tik še
šis savo gyvenimo metus 
praleido mokykloj.

Ji lankė privatišką augš- 
tesnę mokyklą per tris me
tus įr praleido tris metus 
universitete. Ji yra duktė 
daktaro Campbell Ford iš 
San Francisco.

Jos rekordas parodo, kad 
ji vaikščiojo, kuomet buvo 
tik septynių mėnesių am
žiaus; kalbėjo ir žinojo alfa
betą, kuomet buvo devynių 
mėnesių. Skaitė, kuomet 
buvo trijų metų amžiaus, o 
septynių metų amžiaus bū
dama jau žinojo 13,000 žo-( 
džių. Dabar ji rašo apysa-

IŠTRĖMĖ Į VARNIUS

KAUNAS.— Kauno karo 
komendantas išsiuntė į 
Varnių koncentracijos sto
vyklą pil. St. Luobikį, kaip 
pavojingą visuomenės tvar
kai asmenį. Jis seniau ėjo 
mokytojo pareigas Kalvari
jos valsčiuj ir paskutiniu 
laiku dirbo “Paramoj.” Pri
klausęs prie socialdemokra
tu. . i

Kaunas.—Kauno karo ko
mendantas Juozą Venskevi- 
čių iš Užumiesčių kaimo, 
Vendžiogalos valsčiaus už 
kurstymą gyventojų nebe
klausyti policijos ir savival
dybės atstovų reikalavimo 
nubaudė 1500 litų pinigine 
pabauda arba 3 mėnesiais 
kalėjimo.

tuota.
Suvirs 300 policistų ir de

tektyvų pastatyta prieš 
streikieriųs kailių siuvimo 
distrikteJ

Gengsterių Karalius Nori

Philadelphia. — Alphonse 
(Scarface) Capone, Chica- 
gos gengsterių karalius, pa
siūlė $50,000 bile advokatui 
arba advokatų grupei, jeigu 
jį išims iš Holmesburg kalė- 

i Lemuel B. 
Schofield, Viešojo Saugumo 
Direktorius. Capone kiek 
laiko atgal čia tapo suareš
tuotas už slaptą ginklų ne
šiojimą ir tapo nuteistas 
vieniems metams kalėjimo.

Elektra Išgydė nuo 
Ligfos

Vėžio

Montreal, Kanada.— Čia 
Kanados Medikalės Draugi
jos konvencijoj buvo rapor
tuojama, kaip elektros pa- 
gelba buvo gydomi vėžiu 
serganti. Apie gydymo me
todą paaiškino daktarai 
Gustave Archambault ir 
Alberic Marin iš Notre Da
me ligoninės, Montreal. Bu
vo gydomi ligoniai su vėžio 
liga ant odos. Iš 53 ligonių 
taip gydomų 32 tapo išgydy
ti, sako daktarai.

Henry Fordas (dešinėj), tūkstančių darbininkų išnaudoto
jas, sveikina Matthew Sloan, naują prezidentą National Elec
tric Light Asociacijos, kuri yrą ramstis bosų “open shop” 
(priešunijinės) kampanijos.

Švedijos lakūnai, kapitonas Albin Ahrenberg ir leitenantas dirbti, idant nesuspėtų dar- 
Axel Floden, bandė lėkti orlaiviu iš Stockholm© į New Yorką 
ir išgarsinti Švedijos militarizmą, bet jiems kelionė nepavy
ko: sugedo orlaivis ir buvo priversti nusileisti Iceland krašte. 
Švedijos reakcionieriai (nors Švedija skaitės nęutrališka) pa
siuntė orlaivius kariauti * prieš Sovietų Sąjungos darbi
ninkus, kuomet pastarieji kovojo su monarenistais 1919 ir 
1920 metais. Dabar rengiasi tą patį daryti.

Sovietai Atidarė Orlai
vių Linijų į Sibirą

MASKVA.— Tik ką So- 
vietai atidarė orlaivių liniją 
tarp Maskvos ir Irkutsko. 
Kas savaitę iš Maskvos iš
lėks į Irkutską trys orlai
viai, Traukiniu ima pen
kias dienas atvažiuoti.

Su Chemikalo Pagelba 
Norėjo Padaryti Lietą

HONGKONG, Chinija. — 
Trečiadienį čia armijos la
kūnai bandė tam tikru che
mikalu (vadinamu deolin) 
padaryti lietu. Septynis 
kartus orlaiviai pakilo virš 
debesų ir paleido 100 svaru 
to chemikalo. Teoretiniai 
tas chemikalas turi šaldymo 
ypatybę, turi ypatybę su
koncentruoti garą' į vande
nį, kas ir sudaro lietų., Bet 
šiame atsitikime chemikalas 
nieko nepagelbėjo.

Pastaruoju laiku čia tie
siog badas vandens, reika
linga daryti griežčiausi 
žingsniai, kad. kaip nors 
gauti vandens.

Iš Lietuvos Galės Atva
žiuoti Tik 306 Asmenys

WASHINGTON. — Tre
čiadienį čia tapo paskelbta 
nauja imigracijos kvota, 
kuri įeis gallon su liepos 1 
diena.

Sulig dabartinės kvotos iš 
Lietuvos gali atvažiuoti A- 
merikon 314 žmonių. Su
lig naujos kvotos galės atva
žiuoti tik 306. Iš Anglijos 
bus įleidžiama daugiau, ne
gu pirm i aus. Iš Anglijos ir 
šiaurinės Airijos galės įva
žiuoti 65,721; iki šiol buvo 
įsileidžiama tik 34,007. Nuo 
naujos kvotos smarkiai nu
kentės Vokietija, Norvegi
ja, Švedija, Airijos Laisvoji 
Valstybė. Iš Vokietijos ga
lėjo įvažiuoti 51,227, dabar 
galės įvažiuoti tik 25,957. Iš 
Švedijos galėjo. įvažiuoti 9,- 
561, dabar tik 3,314. Iš 
Norvegijos galėjo įvažiuoti 
6,453, dabar tik 2,377. Iš 
Lenkijos galėjo įvažiuoti tik 
5,928, dabar galės įvažiuoti 
6,524.

Suareštavo Už Kalbėjimą
Darbininkams Prie Dirbtuvės

DETROIT, Mich.— Perei
tą pirmadienį tapo suareš
tuoti du darbininkai, Philip 
Raymond, Auto Workers 
Unijos organizatorius, ir 
Philip Frankfeld, Jaunųjų 
Komunistų Lygos distrikto 
organizatorius, už kalbėji
mą prie Fisher Body kom
panijos dirbtuvės darbinin
kų susirinkime. Jų teismas 
įvyk,s liepos 3 d. Abu jie 
sulaikyti po $400 kaucijos 
kiekvienas.

Kongresas Paėmė 
Vakacijas

Washington.— Trečiadie
nį po pietų kongresas per
traukė sesiją ir paėmė va- 
kacijas. Senatas susirinks 
rugpjūčio 19 d., atstovų bu
tas rugsėjo 23 d.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,----- - ■ —T

DARBININKŲ APSIGYNIMAS DARBUO 
JAS1 GYNIME 22 STREIKIERIŲ

Streikieriai Įsteigė Naują Kol oniją; Reikalinga Finansinė 
Parama Gynim ui Kaltinamąją

po už tai, kad jiė leido pas sa-i L 
, Walter Trumbull ve apsigyventi Loray dirb- |

I smarkiai darbuojasi, renka tuvės streikieriams po to 
liudininkus, del gynimo 22 kaip mušeikos ir policija su* ■ 
Nacionalės Tekstilės Darbi-: naikino streikierių koloniją 
ninku Unijos streikierių ir 
organizatorių, kurie dabar 
laikomi grand džiures teis
mui.

Dedama pastangos gauti 
dar vieną advokatą gynimui 
kaltinamų darbininkų.

Darbdaviai ir valdžia de
da pastangas, kad su tais 
darbininkais greitai apsi-

bininkai visoj šaly suprasti, 
jog čia yra antra Sacco- 
Vanzetti byla.

Amy Schechter, atstovė 
i Darbininkų Tarptautinės 
Pašelpos, .kaltinama žmog
žudystėj, tardant pasakojo, 
kad ji buvo unijos raštinėj, 
kuomet šaudymas prasidė
jo; su ja kartu buvo Vera 
Bush, Sophie Melven, Cla
rence Miller ir keli iš kalti
namųjų. Sakė, kad ji ne
matė, kaip prasidėjo šaudy
mas.

Schechter buvo perklausi- 
nėjama kaltintojų pusės ad
vokato Clyde Hoey, kuris 
skaitomas geriausiu advoka
tu North Carolina valstijoj. 
Hoey su pašiepimu ją klau
sinėjo. Jis klausė, ar ji tiki 
į dievą, ar ji tiki į Amerikos 
valdžią ar į “tokios fūšies 
valdžią, kaip yra Rusijoj.”

Schechter gerai užsilaikė 
ii* atsakė, kad ji tiki “į val
džia darbininku ir farme- 
rių, kurie yra kaip šioj ša
ly, taip ir Rusijoj, gyvento
jų didžiuma. Tokios rūšies 
valdžia yra Rusijoj.”

Buvęs teisėjas Frank Car
ter, vienas iš žymiausiu val
stijos advokatų, prisiuntė 
sekama telegramą advoka
tui Jimison, kuris veda 
streikierių bylą:

“Jūs teisingai sprendžiate 
atjautimus streikierių bylojd L J d lt Lilli Life fed 1 LI LIJ' 1LJ J y i i * Is'*

ant kurių nepadarė itakos prieš Wajl Streeto koritro- 
pragaištingas rašymas | liuojamą Meksikos buržua- 
spaudoj. Mano veikimas į 7iją. 
valstijos ir federaliniuose 
teismuose neleidžia man 
priimti jūsų siūlomą darbą 
(ginti streikieriųs). Aš la
bai bijau, kad teismas apsi
dirbs su tomis bylomis ma- 
šinališkai (reiškia, nesire
miant jokiu priimtu teisin
gumu). Aš seksiu jūsų ko
vą su gilia simpatija.—
Frank Carter.”

Nepaisant darbdavių te
roro, Darbininkų Tarptauti
nis Apsigynimas vėl įsteigia 
naują streikierių koloniją iš 
šėtrų, šešios šėtros jau ta
po įsteigtos. Naujoj koloni
joj dalinama streikieriams 
maistas.

Darbdaviai daro spaudimą 
ant vietinės Atlantic ir Pa
cific Tea kompanijos krau
tuves, kad neparduotų mai
stą. Krautuvė daugiau ne
parduos maisto Darbininkų 
Tarptautinei Pašelpai.

Tęsiasi mėtymas darbinin
kų iš stubu Gastonijos apie-

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 

Retežius, o I ši ai mėšit 
Pasaulį!

Katalikų Popiežius Pa
laimins Meksikos Ma

sių Pardavimų
MEXICO CITY.— Sąly

gos susivienijimo Meksi
kos valdžios ir reakcinės Ra- , 
talikų bažnyčios dabar rąi 
dasi popiežiaus rankos 
Romoj, ir laukiama jo ofi- 
cialio užgyrimo. .

Galutinai sutartis tapo iš
dirbta pereitą pirmadienį 
konferencijoj tarp Wall 
Streeto.ambasadoriaus Mor
row, prezidento Gil, arki
vyskupu L. Ruiz y Flores .ir 
vyskupo P. Diaz (vyskupas 
su arkivyskupu atstovavo

i

Tuo būdu Meksikos darbi
ninkų ir valstiečių masės, 
kurios kovojo prieš klerika
lų reakciją, tapo parduotos 
klerikaliniams reakcionie
riams. Reakcinė katalikų 
bažnyčia vėl galės pilniau
sia mulkinti ir bjauriausia 
išnaudoti darbininkus ir val
stiečius.

Tuo pačiu sykiu, kada jis 
vedė slaptas derybas su po
piežiaus atstovais, preziden
tas Gil padidino persekioji
mą darbininkų ir valstiečių 
ir jų organizacijų. Valdžia 
užpuolė Komunistų Partijos 
raštinę, užslopino jos cen- 
tralini organą “El Ma
chete,” ir darbininkų ir val
stiečių vadus suareštavo, 
nekurtuos jų nužudė. Ne
paisant tų persekiojimų, 
Meksikos darbininkų ir val
stiečių masės jungia savo 
spėkas smarkesnei kovai

J

Iškilo iš 126 Pėdų Gilumo 
Nauju Submarino Įtaisu

Londonas. — Loch Long, 
Škotijoj, trečiadienį buvo 
daroma bandymas su sub
marino nauju aparatu. Tas 
aparatas padarytas išsigel
bėjimui iš submarino, nega
lint submarined iškilti "del 
kokios nors priežastįęs. 
Bandymas pavykęs. Ap
rengti tais naujais įtaisais, 
narūnai buvo nuleisti 126 
pėdas po vandeniu. Kiek
vienam bandyme jie iškilo į 
viršų į minutą ir kelioliką 
sekundų.

Tas aparatas sveria tik a- 
pie penkis svarus; pritaiso-r 
mas prie žfnogaus krūtinės. 
Turi lanksčią kvėpavimui 
trūbelę.

I

Scranton, Pa.— Taksi/ve 

 

žėjai sustreikavo, .reikalau
dami geresnių darbo sąlygų

I

I
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AR LEISIME SUDEGINT 22 MŪSŲ 
KLASĖS DRAUGUS KOVOTOJUS?

Ne vieną Sacco ar Vanze-ikos organizacijos ir pavie- 
ttį stengiasi iš Gastonijos 
streikierių padaryt Man- 
ville-Jenckes Kompanijos 
fabrikantai, bet dvidešimt 

• du, prieš kuriuos padarė su 
valdininkais ir teismais suo
kalbį, kaip prieš žmogžu
džius. ’ Fabrikantų nupirkti 
teisėjai deda pasiučiausių j 
pastangų, kad visus juos su
svilinti elektros kėdėje, kaip 
kad buvo padaryta su Sac
co ir Vanzetti.

Jie skiriami mirčiai už 
tai, jog tūli iš jų gynė šėt
ras, kuriose buvo prisiglau
dę išmėtyti iš namų strei
kieriai, jų moterys ir vai
kai. Tas šėtras, kaip žino- 
hia, be niekur nieko užpuolė 
šaudyti kompanijos pasam
dyti galvažudžiai ir polici
ninkai. Jeigu darbininkai; 
šėtrų sargybiniai, nebūtų 
stoję į apsigynimo kovą, tai 

^juodašimčiai veikiausia bū-!
tų, kaip kurapkas, iššaudę 
desėtkus iš pasalų užkluptų 
streikierių su šeimynomis.

Labai galimas daiktas, 
kad llaike susikirtimo, kuo
met įgirti užpuolikai iš visų

niai proletarai dabar turi, 
nei dienos neatidėliodami, 
siųsti piniginę paramą by
lai, adresuodami Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
centrui: International La
bor Defense, 80 East 11 St., 
Room 402, New York, N. Y.

Plačiausias Suokalbis
Kriminalis sumoksiąs 

prieš Gastonijos audėjus, 
reikia pažymėti, nėra tiktai 
vietinis Manville-Jenckes 
Kompanijos suokalbis. Jis 
yra suokalbis prieš visą ko
vojančių darbininkų judėji
mą Amerikoj; prie to suo
kalbio dedasi ne tik audyk- 
lų-v.erpyklų savininkai, dar
bo vergų paplakėjai, Pieti
nėse valstijose, bet taipgi 
kitų pramonės centrų fabri
kantai ir jų valdžia. Kad 
taip yra, tai mums nejaukų 
pavyzdį duoda Chicaga.

Už tai, kad Komunistų 
Partijos vadovaujami, Chi
cagos darbininkai bandė at- 
laikyt masinį susirinkimą 
paminėti Gastonijos įvykius 
ir suteikti kaltinamiems 
streikieriams medžiaginės irpusių pyškino, jie patys nu- V ’• - meuziagnies n 

dėjo'.ir savo vadą? policijos dvasines paramos, už tai ta-

■
w 
%

t

■

i

M

viršininką. Tačiaus, teismo 
mašinerija, kad ir neturėda- 

'ma jokių įrodymų, pastato 
.žmogžudžiais virš 20 darbi
ninkų.

Tą pamatinį rašytą ir ne
rašytą, pačios gamtos įsta
tymą, kad užpultasis turi 
teisę apgint savo gyvybę, tą 
įstatymą kompaniniai teisė
jai panaikina, neikiek nesi
drovėdami, kuomet eina kal
ba apie apsiginančius dar
bininkus.

22 streikieriai bei jų va
dai, *net tie, kurie susikirti
mo laiku buvo už mylių 
mylių nuo tos vietos, yra iš- 
ankšto skiriami sudegini- 
mup kaipo aukos ant kapi
talistinio keršto aukuro. 
Prie jų beveik visai nepri- 
leidžiama klasiniai ir asme
niniai draugai. Juos ginan
tiems, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo pastaty
tiems advokatams, taipgi vi-j 
saip; varžoma priėjimas' 
prie’ kaltinamųjų.

Manville-Jenckes Kompa-

po areštuota Daily Worke- 
rio redaktorius drg. Eng- 
dahl, drg. A. Bimba ir kiti 
kalbėtojai ir šiaip susirinki
mo dalyviai, 27 asmenys iš
viso. Paleidus iš pradžios 
juos po $100,000 kaucijos, 
jie ir jų “bėlininkai” buvo 
vėl areštuoti ir kalėjiman 
įmesti.
* Darbininkų klasės paver
gėjai eina bendru visa-ame- 
rikfriiu frontu ne tik prieš 
gastoniečius, bet ir prieš jų 
draugus ir gelbėtojus. Net 
vadinamiems “pažangiems 
liberalams,” kaip kad Ame
rikos Pilietinių Laisvių Są
jungai, taip sakant, numirė 
blusos, šiame sunkiame mo
mente. Ta Laisvių Sąjun
ga irgi, kartu su atvirais 
darbininkų kovos priešinin
kais, pradeda pliovoti prieš 
Gastonijos streiko vadovy-

Tarptautinis Darbininkų 
'Apsigynimas, su pirmaujan
čia jame rolę lošiančiais ko
munistais, belieka vienintė-
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nija’paskyrė pusę' miliono le organizacija, kuri stoja
. . t « - . . L .... r/ncvviinnn iv .rl n v»r n H1 m Izi 1 rYl'.l-dolerių, kuriais papirkti ir 
dar < toliau papirkinėjami

APŽVALGA IŠGIRSKITE APIE
“LAISVĖS” PADĖTI

teisminen ir darbininkų ma- 
sinėn kovon už išgelbėjimą

“Razumnas” Klausimo 
Išrišimas

Rašydamas apie Maskvoje 
nesenai atsibuvusį bedievių 
kongresą, Chicagos menše
vikų satyras 
posmuoja: .<

“Rusija dar 
stadiją, kada 
kad “kova prieš Dievą” psąs 
baisiai svarbus dalykas. Tuo 
tarpu _ šalyse, toliaus< nužengu
siose protinio vystymosi ke
liu, žmonės galvoja:kitaip. Jie 
sako: jeigu Dievas yra, tai 
prieš jį kovot buty neišmany
mas ; o jdigū Dięvo nėrjaį ijai 

•kovot prieš įjį nėra prasmes.
Spręsti ar Dievas yra, ak ne, 
jie palieka mokslui. ’

“ ‘Bedieviško’ judėjimo pa
mate yra ne religija, bet koki 
nors visuomeniški reikalai, su
jungti su1 religija. Tenai, kur 
kunigai, prisidengdami religi
jos skraiste, išnaudoja žmo
nes arba tarnauja žmonių iš
naudotojams (kaip, sakysime, 
Lietuvos kunigai kad tarnau
davo Rusijos carizmui arba 
lenkams dvarininkams), tenai 
kova prieš religiją pavirsta 
dalim kovos prieš išnaudoji
mą. ”
Vadinasi, menševikų ora

kulas dar ir šiandien nepri
augo prie supratimo, ar yra 
dievas, ar ne. Jis tai palie
ka “išspręsti mokslui.” Jis 
yra ant tiek ignorantas, 
kad dar nežino, jog mokslas 
jau senai pripažino, kad to
kio dalyko, kaip dievas ir 
velnias, dangus ir pragaras 
niekur nesiranda, apart 
galvose tų žmonių, kuriems 
kunigija ir religinės knygos 
per ilgus metus* j&alė. Jis 
nežino, kad ir /visa kova 
prieš dievą, kurią veda So
vietų Sąjungos bedieviai, 
yra tik simboliškas išsireiš
kimas. Tikrenybėje, tai yra 
kova prieš tuos prietarus, 
kuriuose skandinama milio- 
nai darbininkų ir valstiečių.

Dar kvailiau tas menševi
kų lyderis nupliauškia apie 
kovą su religija. Jis mano, 
kad tik caristinėj Lietuvoj 
kunigai tarnavo žmonių iš
naudotojams. Apie Fęikalą 
kovoti su religija Jungtinė
se Valstijose ir dabar fašis-

žiai — symbolai tų religijų. 
Išeiti prieš religijas, prieš 
dievus socialistam sum^žė^ 
tu biznis.

sekančiai nu-

gyvena tokią 
jiems rodosi,

Kaip Tas Čia Pasitaikė?
Chicagos kunigų “Drau

gas” spausdina bene tik iš 
Lietuvos laikraščių paimtą 
aprašymą apie Puškino na
mą Leningrade. Tarpe kit
ko nurodoma, kad;: ;

“Puškino namas Leningrade 
—čusų jiteraturos mužiejus 
prie Mokslo Akademijos yra 
vienas įdomiausių muziejų, ši
to muziejaus ya(iHraš,čįų, do-, 
kumehtų,. porįi-etų, fotografi- 
Ijų šimtaji! perkelia lankytoją 
į praeitį, parodo jam du rusų 
literatūros amžius)”
Na, matot! Tiek daug 

ambrinę, tiek; daug niekinę 
bolševikus, vadindami juos 
barbarais ir kitokiais baisū
nais, mūsų jagamastėliai 
pripažįsta pagaliaus, kad 
Sovietų Sąjungoj šiandien 
randasi vienas iš įdomiau
sių muzėjų, kad ten veikia 
Mokslo Akademija, etc. 
Kaip šis rašinys įsispraudė 
į “Draugo” špaltas, sunku 
įspėti. Tur būt per'klaidą.

kurią pirkome 
mokame po $100 
Jos kaina $5,200.

teisėjai, prokurorai, visokie 22 Gastonijos streikierių gy- 
krirfinaliniai padugniai-mu- Yyb!1' .Be, io.! S1 o>’ganizaęi- 
šeikos, policininkai ir prisie- Ja. beSlu /bl! Paskutinių 
knsieii nosedininksn trlrinvi. menesių tuiejo ant savo. kusieji posėdininkai (džiuri- 
menUi); nupirkti visi ga- rankų tūkstančius bylų, be- 
biausi'Vietiniai' h- 'iš' kitur g^daina proletariato kovo- 
impprtuojami advokatai ??JUS> behuosuodama juos 
prieš stręikierius. Stengia- ’
si kftip galint skubiai pada
ryt ^mirties teismą kaltina
miesiems. *

Pirmasis pasmerkimas, i 
kaipi liudija visos buvusios! 
byloja prieš darbininkų vei-! 
kejus> yra svarbiausias. O 
sykį jau mirtin pasmerktas' 
darbininkas, tai paskui teis-' 
minįd mašinistai išranda! 
desėikus ir šimtus techniki-; 
nių priekabių, kad neprileist 
prie< augštesnio bei apeliaci-! 
jos teismo. .• . '

Štili kodėl taip svarbu yra 
sutelkt teisiamiesiems kuo 
nreiČiaųsios, žaibinės pagel

stai kodėl darbininkiš-

nes “teisybes” žiočių.
Kiekvienas, todėl, darbo 

žmogus turi stoti į armiją 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo. Nieks nuo bu
delių neapgins mūsų klasės 
kovotojus, jeigu mes patys 
to nedarysime

PHILADELPHIA, PA.
Draugai! Kurie (norite 

žiuoti j “Laisves” pikniką spe
cialiu traukiniu 7 dieną liepos 
(July), tuojau kreipkitės pas 
drg. Aleksiejų, 1014 Green St., 
Philadelphia, Pa.

va-

Kaip žinoma, religija — ku
nigija — visur ir visuomet 
tą pačią rolę vaidino: tar
navo ir tebetarnaują išnau
dotojams. Nežiūrint, kokia 
sekta, kokia "religija, jos 
tikslas yra apmulkinti dar
bininkus, kad juos geriau 
galėtų išnaudoti patys kuni
gai ir kiti.

Religija niekuomet nesu- 
puola ir nesupuls su revoliu
ciniu (marksistiniu-leninis- 
tiniu) darbininkų judėjimu, 
nes pastarasis visų pirmiau
siai savo pagrindan stato 
mokslinį protavimą, parem
tą faktais, dialektika. Tas 
griežtai prieštarauja by ko
kiom religijom. ? Ir- norint, 
kad tos plačiosios masės 
darbininkų ir valstiečių 
greičiau praregėtų ir būtų 
naudingesnės budavojimui 
socializmo, reikalinga jas 
apšviesti/ o apšviesti galima 
bus tik išvejant iš jų galvų 
burtus ir visokius dievus. 
Štai prieš ką Sovietų Są
jungos komunistai-będieviai

Apie MacDonaliio Kelionę
Veikiausiai, kad-naujasis 

Didžiosios Britanijos impe
rialistų premjeras pribus į 
Washingtona susitarti su 
Hooveriu “apie taiką.” La
bai teisingai jo vizitos tiks
lus nusako Amerikos Ko
munistų Partijos dienraštis 
“Daily Workeris,” Turis pa
žymi sekamai:

“J. Ramsay MacDonald, 
taip vadinamas Didžiosios 
Britanijos “darbo” premjeras, 

i atkreipė savo veidą Washing- 
j<?tono linkui, bet ne į Maskvą. 

Jo vyriausybė trokšta sudaryti 
“draugiškus” ryšius su Wall 
gatvės imperializmo valdančią
ja klika, bet su Rusijos dar
bininkų ir valstiečių proleta
rine galia. MacDonald atme
ta Sovietų Sąjungos paskelb
tą nusiginklavimo programą-^- 
vienatinę tikrą taikos progra
mą pasaulyj šiandien. Jis trok
šta manievruoti su Washingto- 

į nu, kaip darė pirmiau Bald- 
| winas, kad tuomi iškaldavus 

geresnę ginklavimosi lenkty
nėm poziciją.”
Tai tikra tiesa, |<urią mūs 

dienraštis jau išreiškė pir
miau. Bet juo greičiau 
MacDonaldas pradės bičiuo- 
liautis . su Hooveriais, 
Dawesais ir kitais, juo grei
čiau jis galutinai nusimas- 
kuos akyse darbo masių, 
kaipo imperialistų bernas.

. Nublukusiam Chicagos 
geltonlapiui tačiaus tas ne
patinka. Ir kur , patiks, 
kuomet veik kiekvienam' jo 
numeryj spausdinama įvai
rių šarlataniškų “naujoviš
kų” kunigų reklamos, kuo
met tam pačiam leidinyj, iš 
kur paimta ‘ minėta citata, 
išspausdinta apie penki kry-

Pronskus Eina
“Kultūros Semtis”

Sandariečių organo (num. 
24) jo redaktorius Juozas 
Pronskus ptarieša, kįad pa
sitraukiąs iš redaktoriaus 
pareigų ėjimo vietos. Esą, 
Sandara jau taip “gerai” 
stovinti, kad dabai* apsiei
sianti ii“ be jo. Gipats 
Pronskus apie savo tolimes
nę ateitį praneša:

“Aš pats, ačiū • garbingų 
žmonių tarpininkavimui, turiu 
progos prieiti prie rimtų kul
tūros ir mokslo šaltinių, ir tą 
kiek pajėgsiu noriu išnaudo
ti, kad sėkmingiau prisidėjus 
prie musų liaudies susipratimo 
ir progreso, ko mums visiems 
taip daug dar reikia.”

Tais
mokslo šaltiniais” yra kuni
gystė. Jau nesykį dd. vii? 
niečiai tatai buvo minėję. 
Apie tai buvo sakyta ir 
“Laisvėje.” ‘1

rimtais “kultūros ir

Per pastaruosius keturis 
metus “Laisvė” neprašė au
kų, ale vis vien turėjo 
diaugsmo dažnai dėkavoti 
draugam už gausią paramą. 
Vidutiniai “Laisvė” gaudavo 
aukų apie $150 į mėnesį 
vasaros metu, o žiemom dar 
ir daugiau. Šią vasarą “Lai
svė” veik nieko negauna. 
Per pastarąsias tris savaites 
birželio mėnesio gauta tik 
$7 aukų.

Už Intertype (raidžių sta
tymui mašiną), kurią pirko
me 1926 m., dar tebemoka
me po $61 i mėnesį. Jos 
kaina $4,900. Už Miehle 
presą, (knygų spausdinimo 
mašiną), 
1928 m. 
į mėnesį
Kitais metais mokėjomėsi be 
vargo, nes gaudavome apie 
$150 į mėnesį aukų. Kuo 
mokėsimės dabar, gavę tik 
$7 aukų kone per visą bir
želio mėnesį?

Gastonijos streikierįam la
bai reikalinga parama, Lie
tuvos baduolių taip pat ne
galime užmiršti, “Daily 
Workeris” irgi mūsų, rūpes
tis, “Vilnis” gyvas mūsų pa
čiu reikalas. Bet “Laisvės” 
mes juk neleisime į kapus! 
Kas išgalite, primeskite po 
dolerį aukų, kas to negalite, 
gaukite nors po naują skai
tytoją ir tie draugai skaity
tojai, kurie dar neturi “Lai
svės” Šerų, gražiai pasirody
tų, kad tuojau nusipirktų. 
Tokiais būdais mes apginsi
me savo dienraštį nuo pavo
jaus.

PAVASARIS
Ar visi gėrėsis 
Pavasario grože? 
Ar visi dabinsis 
Pražydusia rože?

Ne. Kam taurė kartybių 
Perpilna pripilta, 
Tam gamtos gražybė 
Nebebus paskirta.

Ar ilgai taip trauksis, 
Tokia neteisybė?
Kuomet net užginta
Ir gamtiška gražybė?

Tik kol pabus liaudis 
Iš letargo miego, 
Supras, kas ji yra, 
Pažins savo jėgą. . .

Lakštingalos Vaikas.

SHENANDOAH, PA.
Sužeistas Drg. Vlad. Rugienius

Birželio 17 d., anglių kasyk
loj, patiko nelaimė drg. VI. 
Rugienių—tapo sužeista deši
nioji koja. Drg. V. Rugienius 
yra progresyvis žmogus, pri
klauso prie A. L. D. L. A. 17 
kuopos, taipgi ir prie kitų mū
sų organizacijų.

Dabar randasi Locust Moun
tain State Hospital.

Linkėtina greitai pasveikti.
Dėde Kalnietis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Krosnos Cilto, Pitts- 

“Kaip aš 
bedievė” spaudai ne
peš nepasakoma nei to

Nuo 
burgh, Pą.—žinutė 
likąu ---
svarbi,
Lietuvos buožės brolio kunigo 
pavardė, nei tos ypatos, kuri 
virto bedieve. Tokios žinutės 
bei rašinėliai turi būt faktais 
paremti. Matote, dar faktais 
paremtiems pranešimams, kaip 
kunigo Miežvinio tragedija, 
jūsų davatkos, kaip rašote, 
netiki, tai ką jau kalbėti apie 
tokį rašinėlį, kuriame rašote 
“Kaip aš likau bedieve.”

Newarkieciui, Newark, N.
J.—Korespondencijos mintis 
labai supinta ir patalpinus jo
kios naudefe nebūtų.

Labai negražiai, tačiaus, 
Pronskus bando apdumti 
svietui akis, sakydamas, 
kad jis tuos šaltinius “iš
naudos progresui.” Ne pro
gresui, o regresui.

MOLINE, ILL

kuris dabar išleis- 
tik skaudus pasi- 
vargingųjų nuo- 
savininkėlių. Ir 
kita kapitalistinė

Penktad., Birželio 21,

Farmeriy Naikinimas ar Gelbėjimas?;
Plotas užsėjamų bei užsodina

mų laukų nuo 1919 metų iki 
1924 metų liko sumažintas vi
sais 13,000,000 akerių; o far
mų produktų 1922-1926 metais 
buvo pagaminta 5 procentais 
daugiau, negu per keturis pir- 
mesnius metus (1917-1921),.

Farmų nuosavybių ; vertė 
1919-1920 metais buvo $79,449,- 
000,000 iš viso; o 1926*1927 
metais jau tik $58,255,000,000. 
Užtat kapitaliniai korporacijų 
(trustų) Šerai pakilo nuO $75,- 
400,000,000 1921 m. f iki $95,- 
200,000,000 1925 metais.

1909 metais farmerių' daliai 
teko 20 su virš nuošimčių, tai 
yra virš penktadalis visų jšalies 
Įplaukų, o 1925 metais-—.jau tik> 
10 nuošimčių, arba dešinjtada- 
lis visų įplaukų.

Fanuose irgi veikia kapitalis
tinė racionalizacija, kuri pas
taraisiais laikais kas metai iš
veja milioną ar daugiau žmo
nių nuo farmų į proletariato 
eiles miestuose, tuom kas kart 
smarkiau didinant bedarbių mi
nias. » '

Taigi toks įstatymas “farme
rių naudai,” 
tas, yra vien 
tyčioj imas iš 
mininkų bei 
nei viena nei 
partija, nei buržuaziniai socia
listai nieko nepagelbės kamuo
jamiems ir naikinamiems smul
kiesiems farmeriams. Jų vil
tis yra tik bendroje su darbi
ninkais komunistinėje progra
moje, kuri pernykščiame prezi
dento rinkimų vajuje reikalavo 
ir dabar už tai kovoja:

Smulkieji ir vidutiniai farme- 
i’iai turi būt įstatymiškai ap
saugoti, kad jų negalėtų taip 
skriaust gelžkeliai, bankai ir 
pieno, javų ir gyvulių trustai. 
Smulkieji ir nuomininkai far
meriai turi būt paliuosuoti nuo 
visokių mokesčių valdžiai. Turį 
būt išleista specialiai įstatymai, 
kad skolintojai negalėtų atimi- 
nėt ūkių iš vargingų farmerių 
už sumas bei nuošimčius. Turi 
būt tuojaus paskelbta, penkeriy 
metų moratorium, tai yra, pėr 
tuos penkerius metus smulkieji 
farmeriai turi būt paliuosuoja- 
mi nuo mokėjimo paskolų nuo
šimčių ir sumų.

Mažai tebus naudos farme
riams, ypač’ vargingiesiems, iš 
įstatymo, kurį išleido kongresas 
ir pasirašė prezidenas Hooveris 
(birželio 15 d.).

Bendrai pasakius įstatymas 
yra toks. Valdžia skiria $500,- 
000,000 fondą. Kuomet atviroj 
rinkoj bus perdaug žemai nu
puolus kaina kviečių, “komų” 
(kukurūzų) ir tūlų kitų javų 
produktų, tai valdžia iš minėto 
fondo skolins pinigų kooperaty- 
vėms korporacijoms; o tos kor
poracijos supirkinės iš farme
rių perdaug nupigusius ūkio 
produktus. Kada kainos pakils, 
tai korporacijos pąrdavipės ja
vus ir tuo būdu grąžins valdžiai 
paskolą. • ' ■

Tą supirkinėjimą ir pardavi
nėjimą kontroliuos valdiška ko
misija, susidedanti iš astuonių 
direktorių, kuriems1 bus moka
ma ministeriškos algos, po $12,- 
000 metams. Jie taipgi žiūrės, 
kad farmerių produktai būtų 
kuo pigiaus supirkinėjami ir 
brangiaus parduodami. Valdžia 
nenuskriaus savęs; pasirūpins, 
kad jos skolinami pinigai su
grįžtų su gerais nuošimčiais ir 
kad tas sumanymas apsimokėtų 
visam dideliam būriui valdinin
kų ir valdininkėlių. Kaip kad 
pareiškė vienas kongresmanas, 
karštas to hooverinio 'plano rė
mėjas: Jeigu šitoks sumanymas 
neapsimokėtų, tai vertėtų pa
siųst į beprotnamį visus tuos 
direktorius.

New Yorko Evening Post pa
brėžia, kad iš $500,000,000 ne
bus skiriama nei vieno dolerio, 
kad farmeris galėtų įsitaisyt 
įrankius arba gaut paramos ki
tiems savo ūkio reikalams.

Šis naujasis įstatymas po se
novei' palieka nuomininkus 
(randauninkus), smulkiuosius 
ir žymia dalim vidutinius tai
merius valiai bankų, gelžkelių 
ir įvairių lauko produkto trus
tų, kurie buvo ir tebėra di
džiausi vargingųjų farmerių 
ėdžios.

Milžiniška šios rūšies farme
rių dauguma neturės ištekliaus 
arba permažai liekamų produk
tų, kad apsimokėt plėšikiškas 
kainas gelžkeliams už nugabeni
mą į tuos punktus, kur bus su
pirkinėjama valdžios skolintais 
pinigais javai ir kiti lauko pro
duktai. Kadangi milionai var
gesnių farmerių yra iki ausų 
prasiskolinę bankams, tai ban
kai jiems neleis laukti, 
kol farmeris prisitaikys n u vežt 
javus į supirkinėjimo centrą. 
Spiriami bankininkų, farmeriai 
labai dažnai turi išanksto ant 
mortgidžio (ipotekos) užstatyt 
dar nesurinktus javus; kad 
bankas neatimtų ūkio už pasko
lą bei nuošimčius, prisieina sku
bios pageibos j ieškot iš trusto, 
supirkinėjančio javus, pusiau ... , , ,
veltui atiduodant jam savo dar-Į^ai?.gl .jame. dalyvaus aug 
bo vaisius.

Antra vertus, valdžios agen- į 
tai-biurokratai visuomet patai
kys taip, kad patarnaut buo-! 
žėms, stambiesiems ūkininkams, ! 
dvarininkams ir trustininkams, Į 
o ne leist vargšui farmerėliui i 
atitiest savo spraudą.

Smulkiųjų farmerių būklė ir 
toliaus blogės, nežiūrint veid
mainiškos republikonų valdžios 
“pageibos.”

Ant gelžkelių, bankų ir trus- 
tų nubankrutuotų mažųjų far
mų griovėsių auga stambioji,, 
mašinizuota lauko pramonė. A- 
pie tai rašo ir New Yorko 

i Time’so bendradarbis Herman 
Steen:

, Montanos valstijoj 1917 me- 
t tais buvo 35,000 kviečių augi- 
, nimo farmų, o dabar beliko jau 

14,000 farmų; ir šiame daugiau 
kaip perpus sumažėjusiame 
skaičiuje farmų pagaminama 
daugiau kviečių, negu 1917 me
tais. Josios apdirbamos nau
jausiomis mašinomis. Įvairios 
kompanijos pereitais metais įs
teigė visą eilę nąujų dvarų, tu
rinčių po 1,000 ir daugiau ake
rių žemės. Pasirenkant tik 
derlingiausius plotus, kitus už
leidžia savo gyvulių ganykloms;

1 ir iš mažesnio ploto ištraukia 
daugiau produktų.

United Farmer mėnesinis 
laikraštis 1928 m. gruodyj pa
tiekė daugiau skaitlinių apie 
farmų trustifikaciją:

Vietos ir Apielinkės Lietuviam
Teisybės Mylėtojų įVyrų ir 

Moterų Draugija rengia didelį 
pikniką, kuris įvyks 30 d. bir- 

Iželio, Veličkos farmoj. Šis * * 
I piknikas skirsis nuo visų kitų 
'buvusių piknikų tuo, kad pel- 
Inas nuo jo bus skiriamas Lie- 
įtuvos baduolių sušelpimui, ku
rie šaukiasi mūsų pageibos.

isvečių iš apielinkinių mieste
lių, bus iš Chicagos daininin
kų ii- kalbėtojų, todėl galėsime 

I išgirsti gražių dainų ir kalbų, 
!susieiti su savo draugais ir pa
žįstamais, galėsime pakvėpuo-: * 
Ii tyru oru ir tt. Taigi visi ir 
visos būkite šiame piknike. . J

Jūsų Jonas.

JUOKAI NE JUOKAI 'A,

O tai ir man taiįV
O kaip, daktare,

- ■ U

f*’

. - f •. •
PAS DAKTARĄ . ,

Buržujus: Nu, daktarė, pa
sakyk man, kas per liga, 'kad 
žmogus taip susmunki? i

Daktaras: O, tas paeina
nuo to, kad žmogus perriebus 
ir nieko neveikia. ,

Buržujus:
gali būti ?
mane gali apsaugoti nuo li
gos?

Daktaras: Pirmiausia, rei- - - 
kia atiduoti daktarui visas tun
tas, o paskui būsi sveikas. ’

Buržujus: O kaip aš be tur
to būsiu sveikas?! ,

Daktaras: Nagi, mažjau' 
valgysi, sunkiai dirbsi ir išpy
si nuo tos ligos.

Buržujus: O, daktarei Ge
riau tu būk sveikas, o aš sirg
siu. Ba kaip aš tau atiduosit!’/j 
savo .turtą, tai tu pats apsirg
si, o kas paskui begydys kitus 
riebius ir turtingus? I

Žolynais* j

• ■
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Įkalbėjimas darbininko su kunigu CLEVELANDO ŽINIOS . MINERSVILLE, PAi

2, 
jau

Atsišaukimas Į A. L. D. L. D. 
22 Kuopos Narius

Brangūs draugai! Sekantis 
mūsų, A. L. D. L. D. 22 kuo- 

| pos, susirinkimas įvyks 26 d. 
birželio, šis susirinkimas 
tiek svarbus, kad juomi 
susi interesuoti kiekvienas 

įsų kuopos narys ir narė.
Iželio mėnuo yra paskutiniu 
[mėnesiu užsimokėjimui meti- 
I nių mokesčių į mūsų draugi-

yra 
turi 
mū- 
Bir-

Didysis darbininkiškų orga
nizacijų apskričių piknikas 
jau čia pat. Didžiulė šokių 
platforma jau guli, laukdama 
linksmų šokikų, o Starinskas 
jau turi linksmą muziką pri
rengęs. Visos apielinkės my
limas Shenandoah Lyros Cho
ras jau atvažiuoja su naujom 

idainom ir melodijom, kurių 
aidas skambės visame pušyne. 
Kalbėtojas, sakoma, irgi bus 
smarkus! O gaspadinės jau

ištisą savaitę kepa ir verda 
skaniausius valgius! Juk visi 
iš patyrimo žinote skanumą gi
rioje kopūstų, naminių kilba- 
sų. Reiškia, turėsite rojišką 
smagumą ir paremsite darbi
ninkišką judėjimą. Piknikas 
bus birželio 23 dieną ir naktį.

Pusių kvepėjimas, krūmų 
žydėjimas kiekvieną traukia į 
Minersvillės sveikatos pušyno 
pikniką!

itas;

Amerikos Lietuvių Darbi- 
I ninku Literatūros Draugija 
yra vienatinė Amerikos lielu- 

Įvių darbininkų apšvietos ir 
[kultūros kolegija. Jei ne A. 
[L. D. L. D. organizacija ir jos 
leidžiamoji literatūra, , dange-[ 
lis iš mūsų A. L. D. L. D. 221 

[kuopos narių gal būtume se- 
ikejais klerikalų, tautininkų ar 
[socialistų—priešais darbinin- 
Ikiško judėjimo šioje 'šalyje.

Būdami A. L. D. L. D. na
riais, esame dalina pagelbine—Bet tokių žmonių, kurie

lenda prie merginų ir prie Į spėka besivystančio revolilici- 
bobų yra visur, Jonai. jnio darbininkų judėjimo šioje 

—Tai tiesa, kunige. Jų [šalyje, kuris vadovaujamas A- 
, - i Imerikos Komunistu Partijos,yra visur. Bet, pav., ne ko- Taigi yl.a be galo‘ garbinga 

munistai,- nė kiti svietiški; būti nariais mūsų organizaci- 
žmončs, kurių tarpe kai4<a-[jos. kuri yra pagelbinė darbi-

' —Tegul bus paga 
Jėzus, Jonai.

—Sveikas, kunige.
dai perdaug užsimąstęs.

—Nenormalūs dabar lai
kai, Jonai, — bedievių daug 
priviso.

—Nieko nepaprasto: pa-Ida atsiranda tokių, nera do-i ninku visapasaulinio■ revoliuci- 
tys kunigai juos gamina.

—Melas.
f—Netiki? Gerai, aš tau ki, 
įrodysiu faktais, ] 
Bet už tai manęs nekoliok.

—Tu neturi faktų. Jūs, 
bolševikai, viską meluojate.

—Ar tu sutinki, kunige, 
kad New Jersey valstijoj 
yra Harrisono miestas?

—Taip.
—Ar sutinki, kad ten ran

dasi lietuviška parapija?
—Kodėl nesutiksiu, tą vi

si žino.
—Ar sutinki, kad ten yra
/ais laikais kunigavęs ku-
gas Miežvinis?

jį pats asabiškai pa
žinau.

—Gerai, ar tuomet sutik
si, kad tasai kunigas Miež
vinis nesenai pašovė savo 
mylėtinę Eleną Alytaitę ir 
pats sau kulipką į galvą su
sivaręs numirė?

ros mokytojai. Jie, vadina-1nio judėjimo, stojančio už per-
i, gali būti vienoki ir kito- tvarkymą viso pasaulio taip, 

bet nėra veidmainiai. kad darbo žmogus, tvėrėjas 
visos gerybės, būtų paliuosuo- 

. ,, tas iš alginės vergijos ir lik-
k^tojas, dievo piemuo, 1^.^ žmogumi, lygiu pasaulio pi- 
skelbiąs dorą ir nekaltybę, .liečiu, 
kasdien dievo kūną ir krau- į tinkamai atlikus tas 
ją”' valgo, o pats praktika-j pareigas, kuriaS/A. L. D. L. 
vo viską, ką tik nutverda-iD. turi užsibrėžus, pirmiausia 
mas.

—Bet pasakyk tu man, 
kaip kunigai gamina bedie
vius, Jonai?

—Ogi šitaip: kada Miež
vinis bandė nušauti Alytai
tę už tai, kad ji nenori su 
juo nieko bendro turėti, ir 
kada pats nusišovė, tai mū
sų, darbininkiška spauda, a- 
pie tai plačiai rašė, praneš- . 
dama žmonėm, kas atsitiko. !^aus. yiena 1 gai lau.kty 
Na, o jūs, kunigų laikraš
čiai, tylėjo per ilgą laiką, 
kai burnoje vandens prisi-1 
gėrę. Jie per tą laiką gal-.bus revoliucinio lietuvių judė- 
vojo, kaip čia 
Na, ir sugalvojo: 
laiko paskelbė,

kunige Bet čia kunigas, “doros mo-

Kad tinkamai atlikus 
[ pareigas,
i .....
[turime lankytis į susirinkimus, 
skaityti, studijuoti leidžiamą 
literatūrą-knygas ir, ant galo, 
„stengtis pašalinius mūsų bro
lius ir sesutes lietuvius darbi
ninkus supažindinti su šia or- 

įganizacija ir jos siekiais. Taip 
veikdami, atliksime tas užduo
tis, kurias ši organizacija yra 
pasibrėžus nuveikti tarpe lie
tuvių darbininkų šioje šalyje.

šiame susirinkimo nariai | 
1 iri 

i pageidautų knygų, tai drg. 
IKapsuko raštai. Lietuvių dar- 

Ųbininkiška visuomenė augštai 
įvertina drg. V. Kapsuko dar- 

sumeluoti. ;jimo eisenoj, pradėjus nuo ca- 
DO kiek iro laikų iki dabartinių, pasku- 
kad esa|tinių dienų. Drg. V. Kapsuko 

“........... ' ‘ ~ D.
o tik buvęs kunigas, kad jis,nariams, bus be galo svarbios 

i vertės. Juos skaitydami, galė
sime pasisemti energijos mūsų 
ateities darbuotei, kurios be 
galo ir krašto mums trūksta.

Taigi visi nariai ir narės bū-

Taip, bet jis buvo dur- Miežvinis jau nebe kunigas, i naštai mums, A. L. D. L. 
nas, velnių apsėstas; ir jis ’
nebuvo kunigas.

—Kas tau taip sakė, kuni
ge?

d$r-Ogi “Garsas” ir “Drau
gas” taip parašė. ’

—Aa. matai, kur tu suklu
pai! Tu sutikai su manim 
visur, bet va čia ėmei ir su
simaišei.

—Aš taip čitojau gazieto- 
se.

—Melas, kunige. Ir tas 
melas daro bedievius. Da
bar paklausyk, aš tau pasa
kysiu, kaip ten viskas buvo: 
Kunigas Miežvinis ilgoką 
laiką Harrisone klebonavo 
ir jį parapijonys skaitė pil

dau šventu. Bet vieną gra- 
2rą diepą naaiški, kad Miež- 
Jinis su klieriku Zabulioniu

Susipešė del tos merginbs.
Suprask, kunige, susipešė 
del merginos, Alytaitės, nes 
abudu ią mylėjo. Tuomet 
ėmė tie kantrūs parapijo- 
nvs ir sukilo prieš savo 
“šventąii” Miežvinj. Maty
damas. kad bus blogai, vvs- 
kūDjp liepė jam pasitraukti

| iš kfebonvstės. ka Miežvinis 
ir padarė. Bet jis vis Aly
taitę mylėjo. Pamislyk, ku-

- nige, kokia jūs dora: pne 
altoriaus Miežvinis skelbė

? “dešimts dievo prisakymų
— šeštas nesvetimote- 

/ riaTik.” o pats su klieriku už 
| gerklių tąsėsi del svetimos 
i merginos. Prie altoriaus, 
f iš sakvklos ir per išpažinti

Miežvinis liepė visiems lai
kytis čystatos. nekaltybės, o

pats pasirįžo nadaryti bv 
iJą. kad tik 'prilindus prie

'terš. Matai, kokia jūs

buvęs beprotis, ir tt. Tas! 
viskas ne tiesa — melas, 
prasimanymas. Ir jūs, ku
nigu, laikraščiai paskelbė jį, 
kad sumeluoti 
n ims.

parapiJO- ]rime šiame susirinkime ir kar-
Aš manau, kad ir tu,: tu Ateikime ne tušti: kas narį- 

kunige, savo parapijonims draugą atsiveskime, kas naują 
mintį, naują sumanymą naudai 
mūsų organizacijos. Kada vi
si dėsime po šapelį, bendrai, 
solidariai ir kolektyviu būdu, ' 

. bus lengva nudirbti stamA 
darbai.
L. D. L. D. 22 Kp. Org.,

M-ka.

iš sakyklos taip pranešei.
—Taip, Jonai.
—Matai, kaip ir tu pats 

melavai.
—Bet kad kitaip, nebuvo 

galima sakyti, Jonai.
—Na, na! Sulyg jūs logi

kos išeina, kad jei bijaisi 
sakyti žmonėms teisybę, tai 
turi meluoti ? ■ Ot, tas ir pri
daro bedievių. Tamsiausi 
žmonės, labiausiai atsilikę 
katalikai, pradeda protauti. į 
Štai ir dabar. Jau net ke
letas gerų katalikų atėjo 
pas bolševiku “Laisvę” iri . . . ...Lako kad “Laisvė” toisin- inaudai- Vieta labai puiki, gi- 
saKo,. act as e teisiu .raitej. Bet daugelis klausinė- 
giausias laiki aštis. jlS^ laso lja> kaip dasigauti į tą vietą, 
tikrą tiesą; kad Miežvinis Todėl pranešu, kad Hartfordo 
buvo blogas, nes jis lindo a. L. D. L. A. 68 kuopa nuta- 
prie merginos ir bandė ją re pasamdyti busą ir dabar,' 

Jie taipgi sako, jau pardavinėja tikietus. Nu-Į 
1 kunigai šitaip važiavimas į Bridgeportą ir;

.■atgal busu kaštuoja $2. To-| 
del patartina kiekvienam da
bar įsigyti tikietą ir apsirū
pinti vieta, nes paskui gali ne
būti vietos.
norės tame piknike dalyvauti, 
nes jis bus milžiniškas, svečių 
bus net iš svetimų valstijų, bus 
net iš Brooklyn, N. Y.

Tikietų galima gauti pas se
kamus narius: V. Staugaitį, A. 
Klimą, K. Vilką, J. Kazlaus
ką, B. Muleranką ir kitus. Ge
riausia tuos narius matyti Liet. 
Sūnų ir Dukterų piknike, kuris 
įvyks 23 d. birželio, Lietuvių 
Darže, Sta. 24, Glastonbury 
Line. B. M.

tada 
būs

A. :

HARTFORD, CONN.

Temykite Visi
Jau žinote, kad 30 d. birže- 

lio įvyks didelis piknikas, ren- 
• giamas darbininkiškos spaudos

nušauti. < 
kad, jeigu 1 
dabar meluoja, tai veikiau
siai ir jie patys panašiai da
ro, kai Miežvinis. Ir va, 
žmonės pradeda atšalti nuo 
bažnyčios: pradeda netikėti 
jums, Štarus kur tie bedie
viai ir bolševikai atsiranda, 
kunige. Jūs patys savo blo
gais darbais juos gaminate.

—Tu, Jonai, pradėjai kal
bėti, kaip tikras boševikų 
kalbėtojas ir todėl aš su ta
vim šitas diskusijas dabar 
nutrauksiu. Gudbai!

—Gudbai, bet nebijok su 
manim kitą kartą sueiti.

O juk kiekvienas

lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 

kostumieriai ateina ir saujoms po. 
i penkis cigarus ir po daugiau pasi- 
i ima ant syk. V ISI supratlyvi vyrai 
| myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
j tinka .tarini kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepi.”

I Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa.- 
' užlaikytojas Restorano po num. 961 

Konilinistai Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
., , • -i.-,,/- , ,c.; PATAIKOT PADARYT CIGARUS,

reikUlėlUJcl pmlglLtl pu^l-jkad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S
vaikščiojimu ir pasimatymu cigarų parduodu, kuriuos ne tik 
, f) , u i - . < * i hctuviai, bet ir svetimtaučiai myli,
laiką. 1 rOKlirailira aiincie. nes penkių blokų nuo mano biznio

CASTON ROPSEVICH

j

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ

NOTARY i
&K

PUBLIC

Telefonas:
!»>

Stagg

54)43

4 J’”’

Pa

John Naujokas
214

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

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

Klauskite pas nptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Uoksais Ointment Co. 
518 MAIN 8T. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. 3. A.

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

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

SIS W. 3rd Street 
Ho. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Streikas Lukiškių Kalėjime
VILNIUS.—, Pranešama, 

kad bado streiką Vilniaus 
kalėjime paskelbė keli šim
tai komunistų.

Puslapis Trečias

‘GERAI PATAIKOT

Gaspadorius.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE “LAISVĘ”

DIENRAŠČIO “LAISVES
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

Dainuos visi darbininkų chorai iš New 
Yorko apielinkės, vadovaujami V. Žu
ko ir dalyvaus Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonio.

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

July, 1929

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 
Orkestros

Lietuvių Judžių Korporacija Cineova ims 
šio pikniko filmas ir jos bus rodomos ne 
tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse

ĮSITEMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

Ulmer Park Music Hall
Gale 25th Ave., Brooklyn, N

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

J. ŠUKYS ir H. STANKUS

Bus svečių iš Chicagos, Detroito, Cle- 
velando, Pittsburgh©, Wilkes-Barre, 
Scrantono, Philadelphijos, Bostono ir 
iš kitų artimiausių miestų.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia 1-mą valandą po pietų
Draugas Balčiūnas, iš Long Island City, žada 

sulošti šachmatais by kurį iš pikniko dalyvių. Jis 
los vienas su dviem ar trim. Brooklyno kliaučiai 
didžiuojasi, kad čekeriais niekas jų nesuloš. Svei
ki sulatikę pikniko, matysime, kas ko vertas.

VALGIAI IR GĖRIMAI
Jau' paskirtas komitetas vedimui maisto de

partment©. Komitetas pareiškė, jog visą maistą 
gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų.

-I-

rruTiTrr L

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

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

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

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

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

įkauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
1 Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 

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

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

Įtų.
Taip-pat progresyviskas lietuvis, , 

iužlaikytojas general krautuves ir lai- 
, vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
j Park St., Hartford, Conn., nuo senai ; ■ 
I užlaiko Jono—John’s Hand Made

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant tonui 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j [ Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my- 
mane, o gausite tikrai profesionalę , ]į rūkyti ir sako be jų biznyje ne- 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: . galima apsieit!

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
i gresyvički biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliuhuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių iSdirbystfa 
draugu cigaru viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiemB patinka, jbg rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus nasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privati Akiem s žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 13- 
ias apmokame.

Adresas:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio, 
doleriu. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- • 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį: kalną parodytum, tai jam malo- 

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

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

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

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

M. ZUKA1TIS 
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti | 
automobiliais į trumpinusį 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 t 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L- 
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn SU N. Y.



PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

Puslapis Ketvirtas Penktad.,

pri-

PAVASARIO

Ta
ni-

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM! SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

Rūkyt Ar Ne Rūkyt?
Rašo DR. A. PETRIKĄ

(Tąsa) 
Tabakas veikiausiai turi savo mėgiamą kvapsnį rūkymą, 
bei skonį tik todėl, kad jame yra nikotino, 
bako “stiprumas” nieko bendra neturi su 
kotino kiekiu.

Lyginant įvairių šalių tabaką galima 
eiti prie sekamos išvados:

Virginijos tabakas turi nikotino 2.5—3.5%
__ Kitų Amerikos valstijų 2.0—3.0

Havanos ................................... 1.1—2.4
Turkijos .................................... 1.0—1.5
Jei nikotinas būtų liuosas tabake, tai„ gal 

•būtų galima jį visą pašalinti, nesugadinant pa
ties tabako. Bet jo liuoso ten labai mažai ran
dasi; didelė didžiuma jo yra susijungus su įvai
riom organinėm rūkštim, kurios sudaro pačią 
svarbiausiąją tabako esenciją. Išėmus iš taba- 
ko “liuosąjį“ nikotiną, kitose cheminėse kombi
nacijose esąs nikotinas pasiliuosuoja ir užima 
“liuosuojo” vietą. Tasai “liuosasis” nikotinas, 
sakoma, kanda-degina liežuvį rūkančiam: juo 
daugiau “liuoso” nikotino tabake, tuo jisai dau
giau degina liežuvį, nors, tuo patim kartu, ta
sai tabakas būtų savo esme ir lengvesnis. Kie
kis nikotino priklauso nuo žemės, trąšų, klima
to, apdirbimo, etc. “Liuoso“ nikotino .yra ta
bake sekamas nuošimtis:

Paprastas “Denikotinizuotas” 
tabakas

0.86 %
tabakas

0.14
0.26

'denikotiriizuotas
ar mažiau blėdingas

noj jau vėl buvo tiek pat bakterijų, kiek 'prieš 
Kitaip sakant, jokios pastovios dizin

fektuojamos ar antiseptiškos jėgos tabako dū
mai neturi, kiek tai liečia burnoj esamas bakte
rijas, tiktai laikiną.

Fiziologinė Tabako Įtaka
Retai kuris daiktas susilaukia tiek neigiamų 

ir teigiamų komplimentų, kiek tabakas: tūli jį 
aukština ir garbina, o kiti didžiausiu nuodu 
skaito. Bešaliam tabako studijavimui, 1918 me
tais susitvėrė Tabako Problemos Studijavimui 
Komitetas, susidedąs iš daugelio pasižymėjusių 
žmonių medicinoj, moksle, pedagogijoj, literatū
roj, mene, pramonėj ir kitose gyvenimo\ šakose. 
Komiteto užduotys labai plačios, bet svarbiau
siai jisai koncentruoja savo veikimą ekonomijos, 
fiziologijos ir psichologijos srityse. Kalbama- 
sai komitetas matė, kad visas tabako klausi
mas nėra tinkamai ir bešaliai nušviestas, kad vi
sa literatūra kalbamuoju klausimu yra tai tik
tai propaganda už ar prieš tabaką. Komiteto 
darbas tuo itin labiau vertinamas, kad jame 
yra susibūrę lygiom teisėm kaip rūkymo šalinin
kai, taip ir jo priešai. Iš tokios įstaigos visuo
met galimaztikėtis bešališkesnio darbo.

Pirmą veikalą minėtas komitetas išleido 
1923 m. pavidale profesoriaus M. V. O’Shea 
darbo, “Tobacco and Mental Efficiency,” antrą 

The Influence of 
Effie- 
Pierre 
Effic- 
pilnai

profesoriaus Clark L. Hull’o
Tobacco Smoking on Mental and Motor 
icncy” ir trečią 1927 m.—profesoriaus 
Schrumpf-Pierron “Tabacco an Physical 
iency.” Visi trys suminėti veikalai yra
bešalūs ir, autoritetingi, todėl sekamuose dvie
juose skyriuose pasinaudosiu juose > surinkta 
medžiaga.

Nuo perdidelio cigarctų rūkymo nervų sis- 
Tūliem nervingiem

Daugiausiai
Mažiausiai

* Bendrai
Ar taip vadinamas 

bakas yra kiek geresnis,
kaip kad jo proteguoto jai sako, negu paprasta- 
sai jo brolis, sunku pasakyti; tūlais atvejais ji
sai gali būti dar blogesnis. Įpratęs, senas rū
kytojas tik todėl ir sako negalįs atprasti nuo tema nukenčia pusėtinai, 
rūkymo, kad jo kūnas įpratęs gauti karts nuo i žmonėm būtų geriau suvis nerūkyti, nes jie su
karto tam tikrą kiekį nikotino. Jei jo rūkomam vartoja paprastai perdaug tabako ir tampa jo 
tabake bus mažiau nikotino, tai jisai turės dau- vergais, 
giau tabako surūkyti, kad pasotinus savo kūno vingą galvos skaudėjimą ar jos svaigimą, 
sistemą, trokštančią nikotino. Tik nikotinas į dakumas, 
įprotį ir išaugina, o ne kokia kita substancija, 

’esanti tabake. Įpratęs degtinę gerti girtuoklis 
juk nepasisotins stikliuku lengvo vyno, vietoj 
degtinės. Dar daugiau: tabako vergas, many
damas, kad jisai rūko “nekenksmingą,” “deni- 
kotinizuotą” tabaką, surūkys jo daug daugiau 
dar ir todėl, kad jisai pasiliuosuos nuo psichi
nės represijos (susilaikymo), nes manys, jog 
jisai nieko sau ne kenkia tokiu besaikiu rūky
mu. Reikia atminti, kad tabake yra dar kiti 
keli nuodai be nikotino, k. t., amonija, forma- 
linas, anglio monoksjgĮas ir t. t., kurių rūkoriui

Toksai rūkytojas tankiai gauna ner- 
Le- 

nemiga, nusiminimas, proto neveiki
mas ir atminties sumažėjimas neretai seka be
saikį rūkymą, kas priveda kartais dar prie blo
gesnių pasėkų, visiško nervų suirimo. Akim 
dūmai irgi kenkia, nes nuolatinė iritacija suke
lia didesnio ar mažesnio įdegimo, padaro vokų 
judėjimą tingesniu-, viena lėtutė tampa mažes
nė už kitą. Akiij peršėjimas ar raudonumas, 
tai gana tankus pasireiškimas pas džiug rūkan
čius. Kiti mato šonais akių lyg kokius tai plau
kiančius taškus, kurie rūkyt nustojus pranyksta- 
ta. Rūkant visuomet reikia stengtis, kad kuo- 
mažiausiai dūmų tektų akim. To išvengti ge- 

tenka proporcionaliaFdaugiau, kada jisai surū-1 iriausiai galima, cigaretą laikyti įsikišus į ata
tinkamą cigarnyčią. Toksai rūkymas apsaugos 
ne tik akis, bet ir pirštus bei lūpas nuo apsvi- 
limo ar įrudimo, nes kaip kas turi paprotį, ar 
ekonominį išrokavimą, rūkyti cigaretą tol, kol 
pirštai ar lūpos pradeda spirgėti.

Uostymo bei girdėjimo nervai taip pat ne- 
Be j išlieka nepažeisti perdideliu tabąko vartojimu. 

Kartais pasireiškia įvairių neuralginių diegimų 
ar raumenų trūkčiojimų nuo nuolatinio smegenų 
bei nervų erzinimo, žinoma, čia suminėtose li
gose tabakas perdaug tankiai tampa apkaltintas, 
nes būna kartais gilesnių priežasčių, kurių dak
taras nesurasdamas—apkaltina tabaką.

Tabakas, stimuliuodamas tulus nervus, ska
tina širdies smarkesnį plakimą, gausesnę kraujo 
apytaką (cirkuliaciją) ir didesnį kraujo spaudi
mą. Maža nikotino doza stimuliuoja gyslas kon
troliuojančius nervus, todėl gyslų sienos biskį 
susitraukia ir tuomi pakelia kraujo spaudimą 
jose. Gi perdidelė.nikotino doza veikia kaip tik 

tą jėgą turi bile dūmai, ne tik tabako, ir kacl priešingai: paralyžiuoja gyslas kontroliuojančių 
jie veikia tiktai paviršium: giliau skystime esan- nervų centrą smegenyse; nuo to išsiplečia gyslų 
čių bakterijų dūmai būk tai suvis nepasiekia, sienos ir sumažėja normalis kraujo spaudimas. 
Laike geltonojo drugio epidemijos buvo labai iš-! Tūli daktarai sako, kad daugelis širdies ligų pa- 
siplatinus teorija net tarp mokytų žmonių, kad , eina nuo rūkymo, nes širdis yrai tiesioginėj kon- 
rūkymas juos apsaugoja nuo drugio, nes dūmai trolėj nervų sistemos ir labai jautriai reaguoja 
būk tai išmušą jų burnon papuolusias bakteri-., į bile kokį nervų erzinimą. Bet tai tiktai teori- 

Rūkymas, žinoma, čia pagelbėjo, tik ne tuo ja ir jos įrodymui nėra pakankamai faktų. Nėra 
puliariai manomu būdu: viską ką dūmai gale- abęjonės, kad rūkymas, aplinkiniu keliu, paskati- 
padaryti, tai nuvaikyti nuo rūkorių uodus, 

perus, nes uodai dūmų ne-

ko daugiau tabako.
Kiek nikotinas yra nuodingas, galima spręs

ti iš to, kad užtektų kalbamojo nuodo iš trijų 
diktokų cigarų užmušimui nepratusio rūkyti 
žmogaus. Bet pripratusiam rūkyti tokia doza 
nieko nekenktų. Prie nikotino stebėtinai žmo
gus pripranta, jo sistema jį gerai toleruoja, 
to, tiktai maža dalelė nikotino rūkytojui tenka,! 
jeigu jisai neįsitraukia dūmą į plaučius ir nery
ja susidariusių burnoje seilių, ypatingai tas, 
kuris mėgia ilgai zysti cigarą. Didelė didžiuma 
nikotino išeina su dūmais laukan.

Tūli autoritetai tvirtina, kad tabako dūmai 
turi didelę dizinfektuojamą jėgą, t. y., naikina 
žalingas bakterijas. Kiti gi su tuo nesutinka. 
Faktų galima būtų pririnkti pakankamai iš abie
jų pusių. Pav., Cavallero tvirtina, kad tabako 
dūmai sunaikina ar bent sustabdo augimą bak
terijų džiovos, plaučių įdegimo, šiltinės ir šiaip 
įvairių įdegimų. Kiti gi mokslininkai sako, kad

s.

drugio

Universiteto Dentisterijos 
kokios dizinfektuojamos ar

mėgia/
Pennsylvanijos 

Kolegija tyrinėjo, 
antiseptiškos įtakos daro tabako dūmai į burnoj
esamas bakterijas. Bandymai buvo daroma se
kamu’ būdu: paimta seilių iš sveiko žmogaus 
burnos ir ištirta, kokių ir kiek tuo kartu ten 
radosi bakterijų. Tuo po paėmimo iš jo burnos 
seilių, kalbamam bandymui, duota jam surūkyti 
cigaretą: ir vėl paimta seilių tokiam pat bandy
mui;, kaip ir pirmasis.Surasta,1’ kad tuoj • po 
rūkymui- seilėse esamų bakterijų kiekis sumaž
ėjo’ 40-čia nuošimčių. Praėjus pusei valąndps 
po rūkymo, bakterijų kiekis seilėse' dar buvo 
nfažesnis 14%, bet už valandos po rūkymo—bur-

na tūlų šridies ligų pasirodymą, ligų, kurios po
tencialiai organizme jau randasi. Ar tos ligos, 
funkcinės ir organinės, pasirodytų, jeigu žmogus 
nebūty rūkęs, to dar niekas neįrodė ir tai įrody
ti būtų be galo sunku bile kam. Tam darbui rei
kėtų daug, ilgų ir labai komplikuotų bandymų. 
Ar vienas rūkymas, nesant kitokių priežasčių, 
yra pamatine priežastim kokios nors širdies li
gos, nesant tikrų faktų įrodymui, sunku pasa
kyti. Bet, iš'antros pusės, bile žmogui, turin
čiam kokią nors širdies ar nervų ligą, geriau vi
sai nerūkyti. Ne visos, širdies ir gyslų ligos, ku
rios tiktai pranoksta, nustojus, rūkyt, reikia skai
tyti esant prasidėjusiom nuo rūkymo, nes tokie 
pasireiškimai kartais pastebima ir pas suvis ne-, 
rūkančius. I

(Tąsa bus) .' ■ ■ ■■■<..

A.LP.M.S. II Apskričio Diri
gento Balsavimo Pasekmės

Edward J. Sugar gavo 124 
balsus; M. Pauliukaitis—35; 
M. K. Bolis—19.

1929 m. A. L. P. M. S. II 
Apskričio dirigentu pasilieka 
Edward J. Sugar.

Rugpjūčio 4 d. A. L. P. M. 
S. II Apskritys rengia pikniką 
Lawrence-Methuen, Mass.

A.L.P.M.Š. II Apskr. Sekr.,
Ig. Kubiliūnas.

HARTFORD, CONN.
Gegužės 8 d. Laisvės Choro 

mėnesiniame susirinkime re
zignavo abudu raštininkai—fi
nansų raštininkas V. Kasevičia 
ir prot. raštininkas M. Vaitie
kus. Jų. vietas užėmė šios ypa- 
tos: fin. raštininkas J. Naku- 
tis, 18 Lawrence St.; prot. raš
tininkas F. K. Masaitis, 177 
Park St. Organizatorius pasi
lieka senasis—S. Makaveckas, 
481 Hudson St.

Todėl visais choro reikalais 
kreipkitės nurodytais adresais.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų' 
Draugystė rengia didelį pikni
ką 23 d. birželio, Lietuvių Dar
že, Sta. 24, prie Glastonbury 
kelio. Todėl, gerbiamieji ir 
gerbiamosios, malonėkite daly
vauti šiame piknike, nes sma
giai laiką praleisite. šiame 
piknike dalyvaus ir Laisvės 
Choras, po vadovyste J. Plikū- 
no. Ir šiaip bus visokių pa
in arginimų.

Vienas iš Dainininkų.
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Sovietai Perka Arklius 
Lietuvoj

Gegužės pabaigoj į Klai
pėdą atvyko tam tikra S.S. 
S.R. komisija, į kurią įeina 
SSSR, prekybos atstovas,

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
"Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

ANO

HAARLEM OIL

Nuo Hartfordo iki Brooklyno Lietuviai Bus Šioje 
Milžiniškoje Iškilmėje

KETVIRTAS METINIS

1SVAZIAV1MAS
Rengia A. L. D. L. D. 3-čias ir L. D. S. A. 8-tas Apskričiai

Nedėlioję, 30 d. Birželio-June, 1929

KUHN'S PARKE
BRIDGEPORT, CONNECTICUT

Šokiai prasidės nuo pietų ir tęsis iki vakarui 
Programa bus plati ir turtinga;

veterinorius gydytojas ir supirkta 75 arkliai, 
ekspertas. Jie atvyko už- 48 supirktųjų arklių 
pirkti 200 arklių. Lig šiol jau išsiųsta Rusijon

Prakalbą pasakys Drg. R. Mizara, “Laisves” Redaktorius 1 fi 11
Dainų programą išpildys Lyros Choras iš Maspeth, N. Y. I Į

JACK VINSLOVAS, 5 pėdų, 9 colių, sveriantis 160, 
kumščiuosis su STANLY VISGYTIS, 5 pėdų, 11 colių 
augščio, sveriančiu 170. Abu nariai Brooklyno Lietuvių 
Atletų Kliubo ir puikiai išsilavinę kumštininkai. Bus po
ra Jaunųjų Darbininkų Kliubo Boxininku.

Draugai Darbininkai! Spauda yra labai svarbi įmo- 
" _ 1-1--’- Todėl dalyvaukite

šiame išvažiavime, pasilinksminkite ir paremkite darbi
ninkiškus laikraščius.

Nuo šio išvažiavimo visas pelnas skiriamas darbinin
kiškos spaudos naudai. Kviečia Rengėjai.

ĮŽANGA 25 CENTAI
Prie įžangos tikietų duodama $5/00 išlaimėjimui

KELRODIS: Atvažiavę į Bridgeporto centrą, iš Fairfield Ave., sukit 
tiesiai'Park Avė. iki North Ave.; North Ave. sukit po kairei ir va
žiuokite trolley tracks pro Mountain Grove kapinės < iki galui “trac- 
kių.” Tenai važiuokite po tiesiai į kalniuką Tunxis Hill Road, kur 
yra užrašai “to Danbury” ir, privažiavus kapinaites, -po tiesiai pikni- 

1 ko vieta.—'Nichols Road važiuojantiems, • pro Beardsley Park prava- 
žiayus ant Noble Av^., tuojaus sukit tiesiai North Aye. ir važiuokit 

j iki Jgalui, kaip augŠčiau pažymėta. Ant’ vietos pikniko bus ženklai 
Į aiškūs.'
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BROCKTON
630 N. Main

Brockton, Mas;
Tel. 228

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

CAMBRIDGE, MASS.
5-6-6 kamba- 

visi vėliausios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatves 
su visais įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie- 

parduoda tik už $10,000.

3 šeimynų «ųamas 
riai

Stą,

8 KARVĖS
šitos 17 akrų farmos, gera že- 
puikus pušynėlis, geri budin-

ant
mė,
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
les nuo Bostono.

"$5,500.
Parsiduoda už

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

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

visi 
gero

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

HYDE PARKE'
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, barnė del 8-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1|^.2 
į metus. Kaina $13,000, bet Ar
duos už geriausį pasiūlymą, ih-ie- 
žastis 
tėvo.

pardavimo—mirtis šeimynos

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

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

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

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

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom 
vien tik .su didelėm kompanijom. X3

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mt 1 
gausi geriausj patarimą, nes mes rfc tik perkam, parduodamaB 
mainom biznius, farmas ir namus. / • $

ir 
ir

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

Tel.J Greenpoint C682

K. AI. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTOĘIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną ■ar . • • « _ 1 V • • V . . _ 1— — 3 J J J. j iii *_/ v* Lz I 11 idlk 11 iy 1 <4. U L U V • IĮ 1 H XI Cl 1 <A 1N CXJ CX» JlA VAI ▼

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

g atliekame greit ir tinkamai.
2 'r »Tarkitės su mumis del

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės 
K. M. S.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N., Y. Į
Grove St. * !

Tai Tie Švelnūs Cigarais
Kuriy Jūs Pageidavo! 1

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba /

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarui 
per paštą išsiuntinėjame, 

užsakymus (orderius)■
lįi

— S!
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HAVERHILL, MASS

Graborius-Undertaker
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Dar dirboir Profesorius Roerich penke-

NORWOOD, MASS.
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ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuojaus pas:
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALIS
Parūpinant mortgičius namams irLėšas jam 

davė Sovietu vyriausybė.

Dainų programą išpildys septyni Mass, valstijos 
miausi chorai:
1.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgieių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim 
nių—namų, ūkių ir 
Meldžiam kreiptis pas 
sitikrinti.

Parduodam anglis
pristatėm į namus ne toliau 
12 mylių nuo Bostono.

• šių miestų 
M. Boston su 

lenktynės 
jyp mas tarpe 

jimus bus

ir malkas, 
kaip

VIETOS ŽINIOS Už Ką iš Partijos 
Išmestas Paul Krat

Puslapis Penktas

Margos Žinutės
Gegužes 9 d. pasimirė Alek

sandras Kazlauskas, vos pus
amžio sulaukęs. Paliko vieną | 
savo dukrelę virš 10 metų am
žiaus našlaitę ir moterį. Kaz
lauskas buvo laisvų 
darbininkas. Palaidotas L. U.! 
G. Kliubo laisvuose kapuose, fas yy Lindi 
be jokių bažnytinių apeigų.

Suėmė 5 Degtinės Trekus, 
o 2 Pabėgo

Riverheade, Long Islande, 
suimta 5 dideli degtinės tro- 

.i pažiūrų Į)e^ cju ųį(į su keturiais 
vežėjais paspruko, kada šeri- 
__  .. . ____say ir jo brolis su
sipešė su dviem 
blaivybės agentais.

i viliosi, kad mums 
23 d. gegužės padaugino (je areštantai su ju 

jaunutis kapas mūsų laisvus!,, viti <rinčii(>- 
kapus. Pasimirė A. Kaziuke- munls jie pl.ik|auSo. 
viėiūtė, vos sulaukus 15 metų j iml<) alk()h(,|io s:„ 
amžiaus. I $30,000.

Gaziukevičiai yra seni mūsų, 
miestuko gyventojai. Daugy-Į

visų kitų vainikų, puošė ir nuo I
Laisvės Choro gražus vainikas! Rusas mokslininkas N. Roe- 
jų dukters grabą. Įrichas davė New Yorke pa-

Palaidota be bažnytinių ap-Įskaitą apie kai kuriuos viduri- 
eigų L. U. G. Kliubo kapuo-! nes Azijos gyventojus. \ Sako, 
se. Pasiliko nuliūdime tėvai, Hose vietose moterys valdo vy-jakyje, 
trys seserys, Laisvės Choro 
rėš, ir jaunutis broliukas.

V 11

I Tegu sau tie išnaudotojų pa
kalikai loja. Jie nesutrukdys 
masinės kailiasiuvių, kovos už 

tapo Palaikymą 40 valandų darboIš Komunistų Partijos
išmestas Paul Krat, narys Lan- j savaitės ir už uždarbių pakė- 
gų Valytojų Unijos. Laike tos ' |įma.' 
unijos streiko, jis stojo Į pir-1 
miau susitaikiusią su streikie-l 
riais langų valymo firmą, nors 
jam buvo įsakyta stovėt kovos' 
lauke, visą laiką pašvenčiant, 
darbui tarp streikierių. Jis 
slapta veikė išvien su dešinini-i 
siais ir kitaip laužė komunis-' 
tinę discipliną ir taktiką. Už-j 

j tat ir liko iššluotas laukan iš1 
I Partijos.

federal iais
Vieni sa-
priklauso

kroviniais, j
jums, bet j
Verte su-į

skaitoma i>«> \ Kailiasiuviij Streikas ir
'Melagiai Bosą Pakalikai

New Haven.— Yale Uni
versitetas pereitais metais 
gavo nuo kapitalistų $10,- 
000,000, praneša to univer
siteto prezidentas James 
Rowland Angell.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVkŠKAS

ŽODYNĖLIS

Well Phone, Poplar 7MB

A. F. STANKUS

A!’ OIPQTIQ 332 WEST BROADWAY
• ikUl mIIm So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir ui žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje kauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioae vietose ir už žemą 
kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ii kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA ll.ŽBe

“LAISVE”
46 Ten Eyck 8t.» Brooklyn, N. Y.Du Geriausi Pirkiniai, kokių 

lig šiol niekur nėra buvę 
SOUTH BOSTONE

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

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

"LAISVI”
Melagiai vadai iš Darbo Fe

deracijos tauškia kapitalistinė
je spaudoje, būk tik 25 kailia-Į 
siuviai išėję į kairiosios Kai-j 
liasiuvįų Unijos streiką. So-1 
cial-buržujų vadovaujamas Jo-! 
int Council, su Stetskiu prieš- 

nusimeluoja net iki 10 j 
apsiveda su keturiais pen-'streikuojančių kailiasiuvių “iš i 

*kiais ir pakinko juos į darbąviso.” Ištikrųjų gi tūkstančiai i 
D kad vyrai besimeilinimu per-j tos pramonės darbininkų ap- 
daug neįkyrėtų, tai jos sten-įleido darbavietes tą dieną ir 

masinius pikietus. 
ir aklas matyti; bet 
su bosais Federaci- 
iš principo per akis

Vakare tą pačią j

I • • •Po giasi pasidaryt bjaurios, ir tuo išsivertė Į 
Tą. galėjo 
einantieji 
jos vadai 
melu o j a. 
dieną kelios svetainės užsikim
šo streikuojančiais kailiasiu- 
viais.

Birželio 10 d. rado iš 
nakties numirusį lovoj senelį' tikslu" tepasi’ sau veidus < koše, 
Baranauską, 73 metų amžiaus, padaryta iš kraujo ir kokio tai 
Jis buvo senovės tipo juokų1 dumblo, 
mylėtojas 
dirbtuvėj, atrodė geros sveika-' rįLls metus tyrinėjo Mongoliją 
tos. Bet senatve nuskynė jo';r vidurinę Aziją, 
amžiaus užbaigą. ! • - ■

Vaikai jau suaugę, ženoti, I 
visi pelno sau pragyvenimą. 
Bet seneliui prisiėjo dirbti iki' 
mirties. Net radus pasimirusį, 
rasta ir pietūs susidėti del pa-! 
nedėlio į darbą.

Palaidotas su bažnytinėmis : 
apeigomis airių kapuose.

Gegužės 30 d. Įvyko L. U. 
G. Kliubo piknikas, kaipo ati
darymas savo parko. Kliubas 
buvo kvietęs kitus piliečiu 
kliubus iš aplinkinių miestukų. 
Atvažiavo iš Lynn, Mass., net 
trys busai, Peabody, Mass., 
.vienas b ūsas, Lowell, Mass.,

Bet artimiausias mūsų kai- c I
myniškas kliubas iš Lawrence,! 
Mass., nebuvo, nors ir laiškus 
rašė, kad bus. Buvo priežas
tis lawrencieciams, nes naza- 
ležninkų parapija rengė ma- 
nievrus ant savo kapų ir kem
pėj minėtą dieną. Pirma mel
džias, paskui šoka. Tai reiš-! 
kia, kad Lawrence’o piliečių 
kliubą tautiškai nezaležnas 
kunigėlis nusivedė parapijos 
parengimam

Kas kaip permato Law ren- 
ce’o lietuvių progreso bėgį, bet 
aš sakysiu, kad atsiliko law- 
renciečiai 20 metų paskiaus 
kitų miestų lietuvių su visom 
savo bažnyčiom ir kunigais.

Parapijos suėdė visą progre-! 
są beveik visit partijų.

Birželio 2 d. L. U 
bo parke įvyko šv. 
Pašelpinės Draugijos 
Buvo neskaitlingas, 
menkutės. Šv. Juozapo Drau-!
gija mažutė likosi ir tolyn ma
žyn eina, vienas paskui kita 
miršta. / O jaunuomenė nesi- 
rašo į draugiją. Prisieis ir! 
pačiai draugijai likvidacijos! 
keliu baigti gyvenimas.

Birželio 9 d. S. L. A. 102 
kuopos atsibuvo piknikas L. | 
U. G. Kliubo parke. Taipgi 
buvo neskaitlingas, bet pelno 
liko apie $20.
H Mūsų kuopelė ne visai silp
nutė palei lietuvių gyventojų 
skaičių, nes turime 41 narį.

Aukuras.

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokio* kraujo Hros, skaudulių, 
akūros ligų, vidurių, Širdie* ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo. Šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iŠ mano keturių deSimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATIdKA AT Y- D AM 
DA IR PATARNAVIMAS 2h I IIIIII 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

▼ai. vakare. Sekmadieniai* nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

1114 BERGEN ST.. BROOKLYN. N. Y.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

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

Tel

NORWOOD, MASS.

SU ĮVAIRIA PROGRAMA
Repgia L. L. 11. Choras, Norwood, Mass.

Nedelioje, 23 dieną Birželio-June, w 1929 m.
Palei Fisher Street E’IIVJT P A R S7 Pradžia 2 v. po pietų 

Walpole, Mass. * Jt Programa 2 vai. po pietų

' Ke

Aido Choras, iš Worcester, Mass., po
Jablonskiūtės-Meškienės
Laisvės Choras, iš Haverhill, Mass., po
Pauliukaičio

Liuosybės Choras, iš Montello,
Ed. J. Sugar

Aido Choras, iš Hudson, Mass.
Permino

Laisvės Choras, iš So. Boston,
M. K. Bolio

Liaudies ' Choras, iš Lawrence,
M. Pauliukaičio.
L. L. R. Choras, iš .Norwood,
Ed. J. Sugar

Mass.
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone — Main
Bell Oregon

8669
5136

liautamDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

IlrhamA Cnllj PnwrJnrc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UlDcUlb VOIU 1 UVVUCid bijQi Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

IlrllD I 3Y TallS ccntai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU Lima &U.UO kitjį. amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
6102 Grand
Maspeth, L.

Kampan Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 979«

’S PHARMACY
;, Brooklyn, N. Y.

____________________  ORDER BLANK ---------------
Siųsdami pinigus fu savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašę*, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur) malonėkit man 
prisiųnti URBAN’S COLD POWDERS ir IJRBOI.A, »u visai* nurodomai*, 
kaip vartoti.
Vnrdas —........................... ........—..— -...............-........ ........... —•—............................ —
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vadovaujamas

vadovaujamas Ig. C.

Mass., vadovaujamas

Mass., vadovaujamas

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENTOINT 1411

FRANK A. URBAN’
151 Metropolitan Avenue

Avenue

St. or Ave.

Miestan State.

- ... - -, . -. .- r TH, - - - ,| | | ,,| .m . | , m | . . — n. i — »i~ —i -..i . - ■ — i —i ■»■■■«» ~ ' - — ■ I ' " ' I I I - I ■
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Taipgi sporto programoj, tai yra “Volley Ball” loš 
sportininkai-kės: Worcester su Montello, So. 
Lawrence, Hudson su Haverhill. Taipgi bus 
bėgimo vaikinų ir merginų. Virvės trauki-/ 
suaugusių choristų. Už geriausius pasižymė-, 

duodama dovanos.
Gerbiama visuomene! šis piknikas tai bus vieta, 

kur šimtai žmonių, jaunų ir senų, susirin&s linksmai lai
ką praleisti.

Todėl neatsilik nei tamsta neatsilankęs.
, ‘ Kviečia L. L. R. Choras.

Neturintiems savų v.mašinų, bus nusamdytas trokas, 
i kuris pradės (v<ažti žmones' nuo'*Lietuvių Svetainės nuo „11 

Mass., vadovaujamas i vai.\ryto'.; iki !2 vai; po pietų. Už važiavimą reikės mo
kėti 10c ypatai.' ‘ ’
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MOKYKLA SU REPUTACIJA

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
736 Lexington Ave., tarpe 5Slh ir 59th Sts., New York City

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

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

by li*A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA PAnhl 
GAliLrl. nuo g T r y j 0 jkį g v vajtt. p0 g vai.—75C jv vvulU

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies ^maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMU1 VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
'garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantudtu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debcvoise Sts.

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Suvažinėjo Vaiką ir 
Bandė Pasprukti

Anthony Johnson, 
43rd St., Brooklyne,

Smagus Centralbrooklyniečių 
Išvažiavimas <

Nedėlioj, birželio 23 d., For
est Parke, įvyksta Central 
Brooklyno A. L. D. L. D. 24 
kuopos smagus išvažiavimas. 
Dainuos Lyros Choras ir okte
tas Ufa, po vadovyste clrg. Žu
ko. Pasakys turiningą prakal
bą drg. Buknys. Prie to, bus 
įvairių skanių užkandžių, 
minkštų gėrimų ir šaltkošės. 
Iš rengėjų pusės dedama pa
stangos, kad atsilankiusiems 
tinkamai patarnavus. Kodėl 
šiame išvažiavime turėtų būti 
visi Brooklyno ir apielinkės 
darbininkai? Todėl, kad ren
giama mūsų dienraščio “Lais
vės” naudai. Dabartiniu laiku 
dienraščiui parama reikalinga, 
nes vasaros laikas, įplaukos su
mažėję.

Todėl, sulaukę nedėlios, visi 
būkite Forest Parke, čia tu
rėsite progą linksmai laiką 
praleisti ir tuom pačiu sykiu 
paremsite darbininkų dienraš
tį “Laisvę.”

Programa prasidės apie 5 
vaL po pietų.

Rengėjai.
(146-47)

l Nepamirškite Tag Days
Šį šeštadienį ir sekmadienį 

taip pat bus Tag Days, tai yra 
dienos, kur su dėžutėmis bus 
gatvėse ir vaikščiojant po na
mus renkamos aukos Gastoni- 
jos teisiamiems streikieriams. 

j Gaukite dėžutes iš Internation- 
• al Labor Defense centro,' 80 
E. 11 th St., Room 402, New 
Yorke. Teisiamiems gręsia 
mirties bausmė, jeigu negaus 

j greitosios finansinės pagelbos.

848— 
savo au

tomobiliam mirtinai suvažinė
jęs ketverių metų vaiką A. D. 
Phillipą, South Brooklyne; už
kūrė automobilių visais garais 
ir bandė pabėgti; bet buvo po
licijos suturėtas, areštuotas ir 
po $5,000 kaucijos pastatytas.

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

susirirkimas įvyks 26 d. birželio, 
Grdine.s svetainėj, 6021 St. ’ Clair 
Ave., 7:30 vai. vakare. Nariai ir na
rės visi būkime lĄiku, nes daug yra 
dalykų aptarimuiYiLnuveikimui. Pir
ma, turėsime rinkti delegatus į IV 
Apskričio konferenciją, kuri įvyks 14 
d. liepos Youngstown, Ohio. Antra, 
rinksim darbininkus mūsų bendram 
piknikjui, kuris įvyks 30 d. birželio 
ant policmano farmos (by Heck). Ir 
trečia, svarbiausia, turime ateiti už
simokėti mokestis už šiuos, 1929, me
tus. Gi pačiu svarbiausiu bus tas, 
kad atsilankę nariai gaus 
Kapsuko knygą. Būkime

PARSIDUODA vokiečių užeiga, lai
koma lietuvio, arba reikalingas 

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

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

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

T” Traukiniams Susikūlus, 
1 Užmuštas ir 34 Sužeisti

Važiuokite į Raudonąjį 
Pikniką Sekmadienį

Sekantį nedėldienį, birželio
23 d., Pleasant Bay Park, bus

drg. V.
100 nuo

šimčių visi šiame susirinkime, 
nizatorius.

Orga-

DETROIT, MICH.
'farpt. Darb. Apsig. 46 Kp. Nariams

Suimtoje, birželio 22 d., įvyks
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo 46 

Draugijų Sve- 
Michigan Avė.

Visi kuo-

12 Poniškų Būtlegeriy Statė 
Snapsą Milionieriams

Areštavo J. M. McCunn’ą ir 
vienuolika kitų poniškų deg
tinės ir šampano šmugeliuoto- 
jų. Jie per savo agentus paę 
sažieriniais laivais gabenosi 
brangiausius alkoholinius gėri
mus iš Europos ir pardavinėjo 
bankininkams, fabrikantams ir 
šiaip augštiems piliečiams. Pa
vyzdžiui, jų kostumeris buvo 

Į J. II. Ward, vice-prezidentas 
Bethlehem Plieno Kompanijos; 
Richard W. Hubbell, viršinin
kas Chemical National Banko, 
ir visa eilė kitų. Užgrėbta 
tūli čekiai, kuriais tie ponai 
užsimokėdavo būtlegeriams 
nuo $100 iki $700 vienu sykiu.

Vienas konduktorius tapo 
užmuštas ir 34 važiuotojai su
žeisti, kada trečiadienio vaka
re šešto Avė. elektrikinis trau
kinys drožė į užpakalį kitam 
traukiniui, ant Aštunto Avė; 
iškeltų relių, tarp 112 ir 113 
gatvių, New Yorke.

A. L D. L D. II 'Apskričio 
Delegatai j Konferenciją
Pašaliniai į Išvažiavimą

Birželio 23 d. įvyksta A. L. 
D. L. D. II Apskričio pusme
tinė konferencija * Mažeikos 
svetainėj, 185 Jersey Ave., 
Cliffside, N. J. Pradžia 10 
vai. ryte. Visi delegatai pasi- 
stengkite pribūti paskirtu lai
ku. žinote, kad dabar šiltas

Ką Turi Daryt Sukniasiuviai

International Garment Wor
kers, arba Sukniasiuvių Unijos 
social-m’ekleriai taipgi neva 
rengiasi paskelbt streiką. Bet 
kaip “Daily Workeryj” ir 
“Laisvėj” dokumentaliai buvo 
įrodyta, jie tatai daro su bo
sų žinia ir pritarimu. Gel
toniesiems vadams reikia pini
gų. Blofinant gi apie streiką, 
yra proga apkraut narius ne
paprastais mokesčiais, ases- 
mėntais, • o paskui, kiek del 
svieto akių pamanevravus, vėl 
parduot darbininkus. Kairioji, 
komunistų vadovaujama In
dustrinė Adatos Darbininkų 
Unija išanksto pasirūpino sve-

PARSIDUODA labai geras biznis— 
grosernė, lietuviais apgyventoj vie- 

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

141-146
417

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

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

kuopos susirinkimas 
tainčje, 24th St. ir 

milžiniškas Tarptautinis Rau- Pradžia 7:30 vai. vakare, 
donasis Piknikas.
žaidimų, darbininkų
šokių ir tt.

Kas tik važiuosite į šį pikni
ką, nusipirkite tikietus “Lais
vės” ofise. Įžanga tik 35c.

S.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“GYVENIMO RATAS” 
PARAMOUNTE

New Yorko Paramount Te
atre nuo ateinančio šeštadienio 
bus rodoma krutamasis-kalba- 
masis paveikslas “Thė Wheel 
of Life,” su Richardu Dix’u 
vadovaujančioje rolėje, kaipo 
oficieriu. Svarbiausia mergi
na lošėja yra plačiai žinoma 
aktorė Esther Ralstonaitė, su 
gerai tinkamu tokiems ju- 
džiams balsu. Darbininkiško 
turinio tokiuose veikaluose, su
prantama, nerasi; bet iš tech
nikinio atžvilgio, ir “nekaltam” 
laiko praleidimui šis veikalas 
(lietuviškai “Gyvenimo Ra
tas”) yra gana patraukiantis.

Paramounte griežia “džiaz- 
zo karalius” Paul Ash su savo 
“genge”; yra vikrių ir gražių 
šokikių ir šiaip vodevilinių pa- 
marginimų. Sk.

(Daugiau New Yorko Žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

oras, tai geriau anksčiau atlik
ti konferenciją ir paskui ga
lėsime pakvėpuoti tyru oru.

Važiuojantiems iš Brookly
no ir New Yorko, geriausia 
važiuot iki 42nd St. ferry, 
New Yorke, ten persikelti per 
upę, paimti gatvekarį su užra
šu Palisade ir išlipti ant Jer
sey Ave., paskui eiti po deši
nei.

tainąš. Kaip tik social-hum- 
bugieriai apšauks savo neva 
streiką, tai sukniasiuviai bus 
sukviečiami į kairiųjų svetai
nes; jie rinks savo darbininkiš
kus komitetus tikrai kovai su 
išnaudotojais, einant per soci- 
al-pardavikų galvas. Yra vil
ties, kad tuo-būdu socialpalai- 
kių generolams beveik visiškai 
neliks armijos, kuri traukia-

ŠV. VINCENTO DRAUGYSTĖS 
PIKNIKAS

šv. Vincento Draugystės 26-tas me
tinis piknikas Įvyks 23 d. birželio, 
Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspethe. Pradžia 2 vai. 
no pietų. Malonėkite atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti, šiame pik
nike rasite pasitenkinimo seni, jauni, 
dideli ir maži.

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

Cliffsidės ir visos apielinkės 
lietuviai turite dalyvauti išva
žiavime, kurį rengia vietos A. 
L. D. L. D. kuopa ir II Ap
skritys. Išvažiavimo vieta pla
čiai žinoma, tai palei Park 
Ave., girioj.

Kurie važiuosite iš Brookly
no ir New Yorko į išvažiavi
mą, tai važiuokite tais pačiais 
keliais, kaip ir delegatams nu
rodyta, tik išlipkite ant Park 
Ave. ir eikite po kairei į kal
nus, o ten rasite išvažiavimo 
vietą.

Visi ir visos įsitėmykite šias 
informacijas. V. P.

Reikalauja 10 Centų Už 
Važinėjimą Eleveiterių 
Traukimais

Interborough Rapid Transit 
požeminių ir iškeltų gelžkelių 
(eleveiterių) kompanija atsi
kreipė į Tranzito Komisiją, 
kad leistų pakelt nuo penktu
ko iki dešimtuko važinėjimo 
kainą iškeltais traukiniais. Po 
tuo reikalavimu pasirašo ir 
garsiausias trustų advokatas, 
buvęs Jungtinių Valstijų mi- 
nisteris Charles Evans Hughes.

3 Mirė Nuo Karščių
.1 * ■ ■ i 4

Trečiadienį Didžiajame JNew 
York?e nuo karščių mirė 3 žmo
nės, apalpo 13 ir besimaudy- 
dami prigėrė 3.

ma po vėliava bendros kairio
sios unijos visu siuvimo amatų.

Kr.

PRANEŠIMAI E KITUR

Atydai L. Darb. Susiv. 
I Raj. Kuopų ir Narių

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 23 birželio, Lietu
vių Svetainėj, 29 Endicott St., 10 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. ,Fin. raštininkas.

Kuopos malonėkite išrinkti 
delegates į I Rajono pusmetinę 
konferenciją, kuri bus Linden, 
N. J., birželio (June) 30 d., 
10 vai. ryte. Taipgi įvyks mū
sų piknikas tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj.

Delegatės, sdvažiuokite pa
skirtu laiku, kad užbaigus 
konferenciją anksčiau.

Visos draugės bei delega
tės, paagituokit savo pažįsta
mus, kad atvažiuotų į mūsų 
metinį parengimą rajono nau
dai, nes tai bus vienas iš di
džiausių piknikų šioj apielin- 
kėj.
Pasarga, Kaip Surast Pikniką

Iš New Yorko galima paimt 
traukinį Penn. R. R. iki Lin
den, N. J., stoties; ipaskiaus 
paimt busą num. 34, 36 arba 
44 ir išlipt palei Tqwnship 
Building, tenais bus žmogus 
su “Laisve’’ ir nurodys, kur

BRIDGEPORT, CONN.
Į A. L. D. L. D1. 63 kuopos labai 
svarbus susirinkimas bus nedėlioj, 23 
birželio, p6 num. 407 Lafayette St. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai bū
tinai ateikit, nes reikalinga prisi
rengti prie spaudos pikniko. Yra 
ir kitų svarbiu reikalų. Valdyba.

146-47

svetainė. Iš Elizabeth, N. J., 
paimt bile vieną iš viršminėtų 
busų; nuveš iki vietai. Sve
tainės antrašas: Mitchell Ave., 
Progress Hall.

L. D. S. A. I Raj. Sekr.,
B. Makuteniene.

1
Bus įvairių jP0S n<o'iai ir narės būtinai dalyvauki- 

qnnriir te šiąmc'susirinkimo, nes praėjusia- 
W bįjui iii, me- mėnesyjų neturėjome susirinki-

144-49

h

PAJIEŠKOJIMAI !

vyru

ir

145-47

J. LEVANDAUSKAS
145-47 1

MALONAUS PASIMATYMO

srityje del

SALES—PARDAVIMAI įsitėmykite

BHHH

NAUJA BUČERNE

N

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

pa- 
kad

Naudoki-
Broome 

146-48

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPIMH LIŲ DIAGNOZA

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

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

PARSIDUODA atskiras namas, 7 
kambariai ir maudynė, geram sto- 

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

PARSIDUODA kendžių štoras, biznis 
įdirbtas ir gera proga pirkti. Krau

tuve randasi po num. 101 Leonard 
St., kampas Montrose Ave. Kreipkitės 
pas L. Weber, 62 S. 2nd St., Brook
lyn, N. Y. 156-48

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA šapa ant antrų 
lubų; vienais tropais augštyn išsi- 

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

PARSIDUODA grosernė ir delikatos- 
. sen, biznis įdirbtas ir gera proga 

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

PARSIDUODA Chandler automobi
lius, 7 sėdynių. Kam reikalinga, 

kreipkitės po num. 386 Grand St., 
į kendžiu storą, Brooklyn, N. Y. 

146-48

Mikas, sekr. 145-46

namus, 
atlieka- 
taisome
Reika-

,_________ S., 114
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?

kad 
is, tai para.šy- 
galiu parvežti 

ir mažas dovanas. Aš išvažiuosiu 
su dviem vaikučiais, Lietuvoj būsiu 
trumpą laiką. U. Baranauskienė 112 
Elm Point Ave., Great Neck, N. Y. 

14.6-47

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 

j me gerai ir pigiai. Taipgi 
: stogus ir uždedame naujus. 1 
! laujant gerit pribūname. J.^

LATVINSK1UTĖ jieško savo seserį 
duktčs Magdės Pečiu liūtės, po 

vyru Steponavičienės. Girdėjau, kad 
gyvena Pennsylvani jos valstijoj, apie 
anglių kasyklas. Meldžiu ją atsi
šaukti arba kas žinote malonėkit 
pranešti. Marijona Domidavičiene 
(Latvinskiūtč), 303 1 
t e r, Pa

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

mo, tat yra daug reikalų kuopos ir 
tarptautinių. Jei galite, atsiveskite 
nors (po vieną naują narį prirašyti | 
prie kuopos.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. I). L. D. 10 kuopos susirin

kimas bus pirmadienį, 24 birželio, 
Liau(|ies Name, 1214 Spring Garden 
St., 18 vai. vakare. Visi draugai, 
kuopos nariai, malonėkite būti tame 
susirinkime ir pasimokčti už šiuos 
metus mokesčius. Taipgi turėsime 
naują knygą. Draugai, pameskit pa
šalinius darbus ir ateikit į susirin
kimą. Įsitčmykit dieną ir valandą 
ir susirinkimo vietą. Org. A. G.

145-46

PRANEŠIMAS
Aš, Uršulė Vainauskyte, po 

Baranauskienė,, iš Great Necko, 
einu iš Kauno rėdybos, Kupiškio 
rupijos, Gindvilų kaimo, pranešu, 
išvažiuoju 3 d. liepos į Lietuvą, 
iš mano kaimynų norėtumėte, 
parveščiau geras diei 
kit man laišką. Aš 

mažas dovanas, 
dviem vaikučiais,

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

PRANEŠIMAS VIETOS 
LIETUVIAMS

'Puriu pranešti vietos draugams ir 
pažįstamiems, kurie lankydavotės į 
barzdaskutyklą po num. 292 Metro
politan Avė., kad . aš persikėliau ki
tur, būtent, po num. 651 Driggs Ave., 
vienas blokas nuo Grand St., Brook
lyn, N. Y. Meldžiu įsitėmyti naują 
vietą ir atsilankyti.
chauskas).

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

141 — 165

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šahniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

Juniper 7646
RALPH KRUČU

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

' BROOKLYN, N. Y.
valandos :
1C-12- p-rieS piet; 2-8 no riet.
Ketvertais ir subatomis iki fi vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyt sutarties.

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. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS

PRANEšl MAS MOTER1MS 
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 
■vyrų.

Gerai

$10.00
specialistai 

merginų ir

Telephone, 8tag< 44M

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(l)ndertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2329

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.1

GRABORIUS

107 UNION AVENUE

UŽEIGA

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.

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue Maspeth, N. Y<

PITTSBURGH IR APIELINKĖ
A. L. D. L. D. IV Apskritys ren

gia šaunų pikniką nedėlioj, 30 bir
želio, ant K. Stankevičiaus farmos, 
Emsworth, Pa. Prasidės 11 vai. ry
te ir tęsis iki vėlumos. Bus įvairių 
žaislų, skanių užkandžių ir gėrimų. 
Šokiams yra gera sale, kur galėsite 
pasišokti prie geros orkestros. Tat 
kviečiame iš visų apielinkių atsilan
kyti ir pasilinksminti. Kelrodis: Ka
rais važiuojąnt. imkite iš Pittsburgho 
karą No. 13, išlipkite ant Miller St. 
Ten bus nurodyta, kur reikės pės
tiems paeiti. Važiuojantiems su ma
šinomis, reikia važiuoti Camp Harne 
keliu, po kairei Krebert keliais, kaip 
važiuojant į Kruklio farmą. Kviečia 
rengėjai. 146-47

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

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

. 145-46

DIDELIS išpardavimas gražiausių 
lietuviškų rekordų Victor ir Co

lumbia. Kaina 75c, o nTūsų kaina 
per 20 dienų tik 40c. Taipgi turime 
Columbia mašinų-gramafonų 3 
springs, pilna kaina $150,' mes par
duosime per 20 dienų už $26. Tas 
nupigintas pardavimas bus nuo June 
22 iki July 12 šių metų, 
tęs proga. J. Novickas, 122 
St., New York, N. Y.
KAS ČIA?

—Aha, tai paveikslinyčia!
THOMAS SAMAS 

204 Throop Ave., Brooklyn,

PARSIDUODA, registeris, visai ge
ras. Parduosiu pigiai, kam reika

lingas, kreipkitės po num. 38G 
Grand St. (klauskit kendžių store), 
Brooklyn, N. Y. Matyt galima bile 
laiku. 146-48

antrašą:
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St 
šalę aptiekos.

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

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

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlią 
Seneso ploklėlukią 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 1017. X16t, 1114.
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