
Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!

X

IBiooklyn, N. Y., Penktadienis, Liepos (July) 4, 1930Telephone, Stagg 3878

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

KRISLAI'
Lietuviai Vladivostoke 
Dirbkime Daugiau J. V. 
Kas Tie ‘Tikri Lietuviai’?
Biskis Skaitlinių apie

Chicagą
Ką Pagauna, Ko Ne?

Rašo P etniška.

"■r •Laisve
------- r

No. 157
Vienas draugas praneša “Rau

donajam Artojui,” kad jis lan
kėsi Vladivostoke ir ten sutiko 
nemažai lietuvių darbininkų, ku
rių daugelis “dar tebėra vieti
nio kunigo įtakoj ir visai atsili
kę nuo proletarinės kultūros 
darbo.” Tasai draugas (Janu
lis) sekamai charakterizuoja tū
lų žmonių tamsumą:

“Kai vienam žmogui pada
viau ‘“Raudonąjį* Artoją,” jis, 
pamatęs .lietuviška kalba laik
raštį, labai nustebo ir, apsidai
ręs, atsargiai pradėjo skaityt.

—Ko tamsta bijai?—užklau
siau aš.

-—Juk lietuvių kalba negalima 
skaityt, — atsakė man.

“Pasirodė, kad jis net neži
no, jog Sov. Sąjungoj visos tau
tos lygios ir kad Sov. Sąjungoj 
išeina lietuvių kalba laikraštis.”

Paaiškėjo, kad daugelis lie
tuvių gyventojų nežino rusų 
kalbos, sako rašytojas, seka lie
tuvį kunigą, o pastarasis viską 
geresnio slepia, laikydamas juos 
tamsumoj.

KAIP YRA SU SLA. PASKOLOM?
Italija Keršija Amerikai 

del Muitu
Prasidėsi? Derybos1 

Tarp Anglijos ir SSRS

>.

Jeigu panašiai protaujančių 
žmonių dar randasi Sovietų Są
jungoj, tai ar stebėtina, kad 
Jungtinėse Valstijose daug tų 
pačių kunigų įtakoj esančių lie
tuvių darbininkų prastai mano 
apie Sovietų Sąjungą? Turim 
nepaprastai susirūpinti juos ap
šviesti. Skleiskim brošiūras 
apie religiją, kunigus; platin
tam knygeles apie Sovietų Są
jungą; eikim į tūkstantines dar 
vis kunigam tebetikinčias ma
ses!

Greitu laiku tarpe Angli
jos ir Sovietų Sąjungos pra
sidėt derybos delei tų skolų, 
kurias Brįtanijos valdžia ir 

! kapitalistai kadaise suteikė 
caro ir Kerenskio valdžiom, 
bet kurių bolševikai neat
moka. Principe bolševikai 
sutinka atmokėti skolas, bet 
jie paduoda bilas Anglijai 
už tuos nuostolius, kuriuos 
padarė Anglijos kareiviai 
Archangelske ir kitur. An
glijos valdžia atsisakė nuo 
to mokėjimo savo skolų. 
Tuomet Sovietai taipgi atsi
sakė.

Kaip išeis naujos derybos 
—liekay palaukti ir pama
tyti. Vienas aišku, kad So
vietų Sąjungos atstovai nie
ku būdu nenusileis imperia
listinės Britanijos valdžios 
(darbiečių) atstovams.

ROMA.—Karališku pada- 
vadijimu einant, Italijon 
įgabenami automobiliai tam
pa apdėti- daug didesniais 
muitais, negu buvo iki šiol. 
Tarpeklio ir 120 nuošimčių 
pakelti automobilių muitai. 
Kadangi tos rūšies prekių 
ateina daugiausiai iš Ame
rikos, tai kiekvienam su
prantama, kad Italija ūmai 
muitus .pakėlė keršydama 
Amerikai, kam pastaroji ne
senai perleido muitų įstaty
mą, kuriuo nemažai južken- 
kiama Italu dirbiniams.

Šis Italijos valdžios ir ka
pitalistų žingsnis yra kerš
io liejimas prieš Amerikos 
kapitalistus.’ Sakoma, kad 
greitu laiku šituo pavyzdžiu 
paseks ir kitos Europos ša
lys.

Viso Yra Išskolinta Įvairiem Lietuviškiem KoJa W Fašistų ir Policija Užpuolė TDA , 
Biznieriam $313,800.00; Nuošimčių

Nesumokėta $14,964.58; Kodėl?
Komunistų Berlyne Raštinę Scrantone

Dešinieji Nukrypėliai Pri
sipažįsta Klydę ir Kenkę

10,000 Darbininkų De 
monstravo Flint, Mich.

I

Dvi Ypatingos Paskolos, j Kurias S. L. A. Nariai Turi Ūmai 
Atkreipti Savo Atyda; Yra/Neaiškumų

Kuomet nesenai Waterburio SLA 11-ta kuopa pradėjo tyrinėti 
SLA duotas paskolas vietiniam fašistų sėbram ir surado SLA 
narius nepatenkinančių dalykų, tai ir SLA 88 kuopos tūli nariąi 
pasekė minėtos kuopos pavyzdžiu—brangindami SLA narių tur
tą ir reikalus, ėmė tyrinėti kaikurias paskolas.

Apie visas paskolas, jų saugumą ir kitką čia mes šiuo tarpu 
nekalbėsime.’ Paimsime tik tūlas paskolas, kurios jau tapo 
ištirtos, ir trumpoj sutraukoj paskelbsime SLA narių žiniai.

Kiek Išviso Paskolų Duota?
Mes gavome iš New Yorko valstijos sostinės, Albany, nuorašą

BERLYNAS. — Pereitą 
trečiadienį čionai įvyko di
delių susirėmimų tarpe fa- 
šistuojančių gaivalų ir dar
bininkų, vadovaujamų ko
munistų. 100 asmenų tapo 
suareštuota ir devyni su
žeisti. Fašistai1 puolė darbi
ninkus, kam pastarieji kelia 
obalsius atsikratymo nuo 
Youngo plano ir už aprūpi
nimą bedarbių.

Salvador Respublika.—San 
Salvador spauda skelbia, 
kad pastaruoju laiku daug 
darbininkų (Salvadoro res
publikos piliečių), verčiami

SCRANTON, Pa.—Perei- 
tą trečiadienį policija už
puolė ant vietinės Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo raštinės ir suareštavo 41 
darbininkus. Be to, užgrie
bė įvairius rekordus ir lite
ratūrą.

Suareštuota J. Ptašinskis, 
Sylvan A. Pollack, D. H. 
Slinger ir John Little. Visi 
patalpinti Wyoming bara
kuose.

Biooklyno fašistų lapas džiau
gia;^'“ kad Lietuvių Auditorijoj, 
f"' -*goj, laimėjo “tikri lietu- 

**^aje, dabar žinosime, 
kas per vieni tie “tikri lietu
viai.” Tai žmonės, kurie viską 
gali laimėti tik smurtu, su po-

M ASK V A.— Sovietų Są
jungos kompartijos 16-tas 
kongresas dar ir dar sykį 
įrodė vieningumą, susiklau
symą komunistų partijos, 
šiame kongrese n.ė jokios

FLINT, Mich. — Pereitą 
trečiadienį • čionai streikuo
jantieji Fisher Body auto-

licijos ir mušeikų pagelba! Ta-J organizuotos opozicijos ne-
pasirodė. Dešinieji lyderiai, 
kaip Rykovas, Tomskis, Ug-

sai lapas, beje, pamiršta paša 
kyti, kad tuos “tikrus lietuvius’ 
(fašistus) rėmė ir juodveidžiai ]anovas ir kiti prisipažino 
įx)licijantai. Kuomet jie kalnus 
verčia ant komunistų,’kam pa
starieji draugauja su negrais 
darbininkais, tai patys bičiuliuo- dvejojimais ir klaidingomis 
jasi. su juodveidžiais mušeiko- teorijomis. Partija juos 
nūs! smerkia. (Del vietos stokos

į šį “L.” numerį negalėjo- 
Chicagos mūnšainieriai ir vi- me įdėti daugiau apie šį 

tu*.* «... kongresą žinių—tilps ryto
jaus “L.”—Red.).

darę didelę klaidų ir kenkę 
penkmetiniam planui savo

si kiti su tuo surišti (gengste- 
riai, kurie revolveriu praskina 
kelius ir apgina mūnšainizmą)

• į metus, sakoma, padaro $137,- 
000,000 gryno pelno. Profesio
nalių gengsterių Chicagoj ran
dasi apie 2,000. Iš minėtos su
mos pinigų kiekvienam gengs- 
teriuij metus tenka apie $20,- 
000 gryno pelno; kiekvienam 
policmanui — apie $20, ir dar 
lieka apie $86,000,000. Pasta
rieji milionai yra išdalinami ad
vokatams, teisėjams, politikie
riams, blaivybės vykintojams 
kitokiems valdininkams.

ir

išTai tiek gaunama pelno 
degtinės*, šampano ir alaus. Na, 
o kur gdiirbierystės, paleistuvys
tės ir kiti dalykai, surišti su 
“žemutiniu pasauliu?” Iš ten 
milžiniškos sumos, pinigų plau
kia. Ar tuomet stebėtina, kad 
jau trys savaitės praėjo kai bu
vo nužudytas “Tribūno” repor
teris L’ngle, bet nužudytojų vis 
n#r gaunama, nežiūrint, kad 
pagavėjui bei nurodytoj ui ski
riama $56,000 suma pinigų. Kur 
gi pagaus, kuomet jį nušovė 
govėda, kuri turi savo atstovus 
valdžioje^ teismuęse, politikierių 
kliubuose ir net bažnyčiose! An
tra, kaip dabar paaiški, pats 
Lingle buvo dalimi to “žemu
tinio pasaulio” ir jį nušovė> gal 
būt tie patys sėbrai, su kuriais 
jis kada tai drauge dirbo.

PHILADELPHIEČIŲ 
ATYDAI!

Roma.—Fašistų valdžia iš
leido griežtą drausmę par
davinėti vyriausybės žemla- 
pius be jos leidimo. Neklau
sančius šito padavadijimo 
vyriausybė sunkiai bausian-

to raporto, kurį SLA pildomoji taryba pridavė valstijos valdžiai/ bedarbės, nešdinasi į kaimy- 
už 1929 metus. Iš jo surandame, kad išviso SLA pildomoji ta-• nines respublikas jieškoda- 
ryba išskolinusi įvairiem lietuviškiem vertelgom ir idėjiniai sau 
artimiems žmonėms $313,800.00. Už tūlas paskolas mokama 
nuošimčiai, o už tūlas—ne. 1929 metais, gruodžio mėnesio 31 d., 
Susivienijimui buvo neužmokėta nuošimčių sumoje $14,964.58.

Perskaičius raportą, mums metėsi į akis pora ypatingų pasko
lų, kurias mes tyrėme. Tai paskola fašistų “Vienybei” (Brook- 
lyne) ir Lietuvos Atstatymo Bendrovei, New Yorke.

“Vienybei” paskola duota pirmu morgičium $25,000 sumoje, 
1925 metais, ant šešto nuošimčio. Visa paskola su nuošimčiais 
turėjo būti sugrąžinta birželio mėnesio 1 d., 1930 metais.

Ištyrus tąjį dalyką, kaip šiandien yra, pasirodė, kad “Vieny
be” išviso sugrąžino tik $1,000 dolerių Susivienijimui savo sko
los ir kad M#’1929 metus nėra ęumofyėjusi už paskolą $840.00

pažymėta, Kad viskas turi but su
grąžinta iki birželio 1 d., šių metų, tačiąus, kaip matome, net 
nuošimčių nesumokėjo $840.0(1 sumoje. Morgečius nėra atnau
jintas. ,

Susivienijimo pildomosios tarybos raporte į Albany yra pa
žymėta, kad “Vienybės” namas yra vertas $25,000, o žemė, ant 
kurios namas pastatytas—$30,000. Viso, vadinasi, $55,000.

Tačiaus, ištyrus tąjį dalyką Brooklyno miesto taksų mokėjimo 
biure, paaiškėjo sekantis: žemė verta $16,500, o drauge su namu 
—tik $28,000.

čia, kaip matome, 'didžiausias nesupuolimas. Pildomosios ta
rybos raportas valdžiai griežtai nesutinka su miesto aptaksavi- 
mo biuro nustatyta kaina.
/ Už 1930 metų pirmąjį pusmetį miestui taksų nesumokėta su
moje $371.00.

Atstatymo Bendrovei Paskola
Pildomosios tarybos raporte į Albany pažymėta, kad Lietuvos 

Atstatymo Bendrovės namui, kuris randasi po num. 294—8th 
Ave., New Yorke, duota, pirmu morgečium, 1920 metais, $40,000 
paskola. Ji turėjo būti sugrąžinta, sulyg pildomosios tarybos ra
porto valdžiai, 1928 metais, o sulyg paties morgečiaus—liepos 
mėnesio 1 d., 1925 m. Morgečiuj pažymėta, kad Bendrovė nuo
šimčių turi mokėti Susivienijimui 5% nuoš., o pildomosios tary
bos raporte—6 nuoš.

N.e tik už šią paskolą nėra sugrąžinta Susivienijimui paskola 
—nei 1925 neigi 1928 metais—ir nepratęstas morgečius, bet net 
$1,200.00 nuošimčiu nebuvo užmokėta pabaigoj 1929 metą.

Be to, už Atstatymo Bendrovės namą nėra sumokėta miestui 
taksai už 1928, .1929, ir dalį 1930 metu> Viso taksų nesumokėta 
arti šešių tūkstančių dolerių. 4 ' '

, SLA 83 kuopos nariai, tyrinėję šitą dalykų stovį, skelbia, jog 
jame< yra daug neaiškumų ir fiesutikimiį ;sti tuo, kas raportuota, 
pildomosios: tarybos' valdžiai,1 ir 'ką sako miesto taksavimo de- 
partmentas. L. į : • j ■ 1 . -, ,

Kodėl pildomoji taryba iki šiol nieko heskelbė apie neatmokėji- 
mą Šitų paskdlų nuskirtu laiku Susivienijimui, kodėl ji nebando 
išreikalauti nuošimčių iš minėtų nuosavybių—“Vienybės” ir At
statymo Bendrovės—mums taipgi neaišku ir nežinoma.

. Kaip yra su kifomis SLA paskolomis, kol kas nežinome. Beje, 
žinome tik tiek, kad Thompsonviljėj ir'Waterburyj panašių pa
skolų yra duota ir kad josios, kaip paaiškėjo iš pirmesnių 
pranešimų^ neša SLA nenaudą. • i . < (

Mes* kviečiame SLA narius šitud klausimu’ susirūpinti,’.nes tai 
mūsų, paskolos^ mūsų turtas, sudėtas SLA narių savo sunkiai už
dirbtais centais. Suinteresuoti SLA 83 Kp. Nariai.

P; S. “Laisvės” laidoj už birželio 16 d., š. m., J. Strižauskas 
buvo patalpinęs, tarpe kitko, sekamą pareiškimą:

“Ant Ė. i Main St. randasi namas, ant kurio SLA turi pirmo

mobilių darbininkai ’surlioše wošimčzV Nors sutartyj yra pažymėta, kad viskas turi būt su-
milžinišką demonstraciją, 
kurioje dalyvavo 10,000 
streikierių, jų žmonų, duk
terų ir simpatizatorių.

Jie kovojo prieš kapojimą 
algų, prieš greitinimo siste
mą. Peržygiavę prie Buick 
automobilių fabriko, di
džiausiom , miesto gatvėm, 
demonstrantai nuvyko į A. 
C. Plug fabriką, iš kur vė
liau išėjo streikan 400 dir
bančių merginų darbininkių.

Policija neišdrįso demons
trantų pulti.

Du Aliejiniai Garlaiviai 
Sovietų SąjungaiPėtnyčios vakare, 4 liepos, 

Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Ave., įvyks labai 
svarbus susirinkimas SLA 
klausimu. Delegatas išduos 
raportą iš SLA seimo. Kal
bės L. Prūseika. Tad kvie- laivų. Jie dabar jau gatavi 
čiame skaitlingai atsilanky- (jr lėšuoja Sovietų vyriausy- 

bei $1,200,000. Laivai už
vardinti: S p v į e t s k; a, j, a. 
Nėft” Jr, “Neftsyndikat.” 
Abu laivai turi, po 470 pė
das ilgio ir 5$ pločio. Abu 
turi Diesel’io inžinus. Kiek
vienas gaji painiai po 10,900 
tonų aliejaus. Sovietų inži
nierius Krylievas paruošė 
planą, sulyg kurio laivai bu
vo pastatyti. Šitiedu laivai 
tuojau bus pasiųsti į Juodą
ją jūrą, kur gabendinės alie
jų-

Panašūs du laivai yra už
sakyta Vokietijoj, bet dar 
neužbaigti. gtoka pinigų 
neleidžia Sovietų vyriausy
bei tatai greit padaryti.

tE ’ ; Komisija.
----------------- -----------.............  u----------- j----------------------------

žudeikų, gengsterių; žvagių 
Chicagos. policija nepagauna, 
bet ji moka ateiti pagelbęn lie
tuviškiem fašistam ir skaldyti 
galvas pažangiesiems $LA sei
mo delegatams. Tas pats ir 
New Yorke: Rothsteino nužu
dymo klausimas ir šiandien te
bestovi miglose, o “skabrioji” 
policija jau tris darbininkų ko
votojus nukovė—Katovisą, LeVy 
ir Gonzalezą.

Tokia tai buržuazijos “tvar
kos darytoja”!

Drg. Prūseikęs knyga apie 
Vytautą Mažąjį jau prese ir 
greit bus gatava. ALDLD kuo
pų darbuotojai ir knygiai ruoš
kitės jos platinimui! x

mi darbų. Iti.
-----------------------------------------------—?
morgičiaus $25,000. Miestas tą namą-apkainavęs $24,800. Ap- 
kainuotojai apkainavo ve kaip: žemė verta $25,000 ir namas 
$13,000, viso $38,000. Kazamėkas turi ant antro morgičiaus 
$10,000 ir trečią morgičių turi A. Sanditz and W. Trausin $6,- 
000. Taksos nemokėta už 1926 metus $692.17, Už 1928 metus 
$919.40. Paskui yra uždėtas atačmentas Jurgio Prasęvičiaus ant 
$13,700 ir F. Cohen ant $4,000. Kiek nuošimčių neužmokėta 
SLA, mums neteko sužinoti.”

J. Strižausko ir kitų SLA narių žiniai galime-pranešti, kad 
už minėtą nuosavybę Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, 
pabaigoj, buvo nesumokėta nuošimčių $2=,879.117. ’(Taip lafer
pildomosios)tarybos raportas valdžiai.) Dar vienas dalykai su
rištas su tuo: J. Strižauskas rašo, kad minėtą nuosavybę Wa- 
terburio valdžia yra apkainavusi ant $24,800. Apkainuotojai gi 
apkainavę žemę ant $25,000 ir namą ant $13,000. Labai nu
stebome pamatę, kad pildomoji taryba savo raporte tą nuosavybę 
smarkiai padidino: jos raporte žemė apkainuota ant $22,000, o 
namas—ant $38,000. Viso, vadinasi, $60,000.00! Kodėl tokis 
nesupuolimas? Kodėl tokis neaiškumas? Turime ir privalome 
žinoti, nes tai yra mūsų, o ne pildomosios tarybos, pinigai!

SLA 83 Kuopos Nariai. ‘ •

GonzakrGonzalez Laidotuvės Bus 
Vienos įspūdingiausių New Yorke

I ------------------------- .

TŪKSTANČIAI DARBININKŲ ATIDUOS REVO-
LIUCINĘ PAGARBA KRITUSIAM NUO 
POLICIJOS REVOLVERIO KARŽYGIUI!

*

PARYŽIUS.—Sovietų vy
riausybė andai užsakė Fran
ci joje porą aliejui gabenti

Tūkstančiai New Yorko ir apielinkės darbininkų ap
silankė į Komunistų Partijos svetainę, 308 Lenox Ave., 
arti 125-tos gatvės, New Yorke, aplankyti Gonzalo 
Gonzalez pašarvotą lavoną. Gonzalez, kaip žinome, 
yra nušautas policijos, kuomet jis bandė apginti užpul
tus ir mušamus savo draugus.

Tūkstančiai darbininkų atiduos savo revoliucinę pa
garbą tam karžygiui penktadienį, liepos 4 d., susirinkę 
į laidotuvių demonstraciją, kuri prasidės 9:80 vai. ryte, 
minėto j.; vietom

is ten demonstracija žygiuos į masinį atviram ore 
mitingą, kuris bus laikomas ant 110-tos gatvės ir Penk
tos Avė. Kalbės žinomiausi ir gabiausi kalbėtojai, at
stovaujanti Partiją, Anti-Imperialistinę Lygą, Negrų 
Darbininkų Kongresą, Jaunųjų Komunistų Lygą, Ispa
nų Darbininkų Kliubą, etc. Jie išdėstys tąsias kovas, 
delei kurių Gonzalez žuvo. *' *

Komunistų Partija šaukia visus darbininkus ir dar
bininkes dalyvauti šitoje demonstracijoje ir užprotes
tuoti prieš policijos brutališkumą ir visos kapitalistų 
klasės, puolimą ant darbininkų.

Lietuviai darbininkai, visj kaip vienas, privalo daly
vauti šitoj laidotuvių demonstracijoj I Gonzalez žuvo 
už mūsų visų reikalus! Jo nepamiršime! Jis bus 
mumsj dideliu pavyzdžiu ir įkvėpėju drąsos ir pasiau
kojimo už darbininkų klasės reikalus.

• Būkit minėtu laiku ir vietoj!
Ateikit visi!
Ne tik Didžiojo New Yorko, bet ir apieljnkinių 

miestų darbininkai privalo tatai padaryti!
-------------------------------- ?------------------- ;------ --- -------- ----------- ------------------- ------------------ į---------------------- ---- t--------------------------------- --------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- --

Kiekvienas Didžiojo New Yorko Lietuvis Darbininkas ir darbininkė Kviečiami Atsilankyti Dienraščio “Laisvės” Piknikan, Liepos 6 d. Ulmer Parke.
Piknikas Įvyks, Nežiūrint kokis BūtŲ Oras. Puikus Orkestras Šokiam. Žavėjanti Koncertinė Programa! • O
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APŽVALGA

Darbo arba Algos!”—-Kova Visos Darbi 
ninku Klases, Paskelbia Kom. Partija

Amerikos Kom. Partijos Centro Komiteto Pareiškimas 
Delei Visos šalies Bedarbių Suvažiavimo, 

Kuris Atsidaro šiandie Chicago j

Będarbė Jungtinėse Valstijose nuolat auga. Kapitalizmo kri- 
zis ęina aštryn ir gilyn. Kasdien užsidarinėja vis daugiau fa- 
brikį, kasyklų ir dirbtuvių ir darbininkai šimtais ir tūkstančiais 
yra mėtomi į gatves. Bedarbių sąlygos blogėja. Bedarbiai ir 
jų Šeimynos yra priversti badant.

Našta augančios bedarbės yra jaučiama visai Amerikos dar
bininkų klasei—bedarbiams ir dirbantiesiems. Labiau negu bet 
kada bosai naudoja bedarbius prieš dirbančiuosius. Darbavietė
se yra_ varoma pašėlusi kampanija, kur kapojama uždarbiai ir 
įvedinėjama padidintas skubinimas. Amerikos darbininkų gy
venimo laipsnis abelnai yra griežtai mušamas žemyn. Kova 
priėji bedarbę yra taipo pat būtinas reikalas ir dirbantiesiems. 
Tiktai per suvienytą veikimą darbininkų klasė tegali atsilaikyti 
prieš dabartinius užpuolimus iš bosų pusės. t

Vargai milionų bedarbių jau nebegali būt paslepiami. Patys 
bosai tyra priversti pripažint, jog šiose “gerai gyvenančiose” 
Jungtinėse Valstijose yra arti 7,000,000 bedarbių, vyrų ir mo-' 
terųi. Auganti be&arbė taip pat numaskuoja bosų melus ir pri- j 
gayijciškus jų siūlomus vaistus delei bedarbės pagydymo.

Kiekvienam darbininkui šiandie aišku, jog bosai su savo “sky- 
roais” (gudriais planais) neturi intencijos suteikti darbo milio- 
nams bedarbių. Bedarbė yra dalis kapitalizmo sistemos, 
nuvertus tą sistemą tegalima būtų išrišti tą klausimą.

Bedarbiai Atsisako IBiadauti
x7 Imilionai bedarbių atsisako badauti. Jie reikalauja darbo 

arba* algos, pilnos šocialės apdraudos pensijos bedarbiams. Į 
tuos darbininkų reikalavimus bosai atsako, užkurdami terorą ir 
priespaudą prieš darbininkus. Kad neprileist baltiesiems ir ne
grams'darbininkams susiorganizuot į vieningą kovą prieš ben
drąjį jų priešą, bosai pradėjo lynčiavimų kampaniją prieš ne
grus darbininkus Pietinėse šalies valstijose.

Kad užkirst kelią darbininkų klasės revoliucinėms organizaci
joms^ Komunistų Partijai ir Darbo Unijų Vienybės Lygai) kad 
suturžt jąsias nuo bedarbių organizavimo ir nuo vadovavimo jų 
kovai, bosai pradėjo teroro bangą visoje šalyje, žudydami ir į 
kalėjimus grūsdami narsiuosius .darbininkų klasės kovotojus.

Norėdami prigaut darbininkus ir sulaužyt jų griežtus pasiprie
šinimus, bosai pasikvietė talkon fašistinės Amerikos Darbo Fe
deral! jos vadus, kurie, sunėrę rankas su policija ir “apatinio 
pasaulio” kriminalistais, žudo darbininkus, drasko darbininkų 
demonstracijas ir gena geriausius kovotojus į kalėjimus.

Bosai išleidžia bilionus dolerių statymui naujų karo laivų, bet 
nei yieno cento neduoda maitinimui bedarbių ir badaujančių jų 
šeimfcmų.

Šr, teroro ir slopinimo banga nesustabdys darbininkų kovos už 
dArtįą arba algą, vadovybėje Komunistų Partijos ir Darbo Unijų 
Vienybės Lygos. Amerikos darbininkai turi stot prieš tuos su
sivienijusių bosų uždarbių kapojimus, kovot už pilną socialę be
darbiams apdraudą.

Tiktai per masinį veikimą darbininkai tegalės sumušti atakas 
bosų, jų valdžios ir fašistinės Amerikos Darbo Federacijos. Tik
tai per masinį veikimą suvirš miliono (Amerikos) darbininkų 
kovo 6 d. buvo atkreipta viso pasaulio domė į bedarbės klausi
mą šioje šalyje. Tiktai per platesnius masinius žygius ir geresnį 
masinį susiorganizavimą darbininkai tegali priverst, kad būtų 
įvykdytas jų reikalavimas apdraudos pensijų bedarbiams.

Vyriausias uždavinys bedarbių suvažiavimuChicagoj yra—su
siorganizuot kovai prieš bedarbę ir už socialės apdraudos pen-

Stoka organizuotumo, neturėjimas veikiančių bedarbių tarybų 
būtent ir yra didžiausia silpnybė toje bedarbės kovoje.

Šią suvažiavimas tūri padaryti energingiausių žingsnių, kad 
suorganizuot bedarbius į tarybas, įsteigt bendrus veikimo ko
mitetus dirbančiųjų ir bedarbių, kovojo prieš bedarbę.

Bedarbių judėjimas turi būti suvienytas organizaciniai; jis tu
ri but aprūpintas ^vadovybe ir kovos programa. Tebedirbantieji 
darbĮninkai turi būtį įtraukti į tą kovą. Turi būt padaryta 
specialių žingsnių, kad suorganizuot eilinius narius Amerikos 
Darhp Federacijos kovon jirieš jų reakcinius fašistinius vadus 
ir prieš ; - > j ' -

Mės turime organizavimu sutvirtint pasekmes didvyriškų A- 
rnerikos darbininkų kovų, pasireiškusių kovo 6 d., budavodami 
bedarbių tarybas, veikimo komitetus, organizuodami derhonstra- 
cijas-.ip statydami revoliucines darbo unijas.

I kovą prieš bedarbę turi būti įtrauktas kiekvienas Amerikos 
darbininkas; ta kova turi prasiveržti į kiekvieną dirbtuvę, fa
briką ir kasyklą.

Kaipo sekamas žingsnis toj kampanijoj, suvažiavimas turėtų 
paverst Darbo Dieną, pirmąjį rugsėjo mėnesio pirmadienį, į 
dieną kovos prieš bedarbę visoj šalyj. Jis turėtų panaudot Dar
bo Dieną, kaipo tęsinį kovos, pradėtos kovo 6 d., kaipo-dieną 
mobilizacijai milionų dirbančių ir bedarbių Amerikos darbinin
kų, už socialę apdraudą, ir tuo tikslu, kad sumušt suvienytas 
atakas iš pusės bosų, valdžios ir supuvusios Amerikos Darbo 
Fedefacijos. ,

-Ropokite už socialės apdraudos pensijas! Reikalaukite darbo 
arba algos! Priešinkitės bosų terorui! Iškelkite aikštėn išda
vystei, kurias varinėja Amerikos Darbo Federacija! Kovokite 
prieš;bosų karus! Teikitės apginti Sovietų Sąjungą! Kovokite 
už pilną vįsupmeninę ir politinę lygybę negrams darbininkams I 
Reikalaukite pa^liūosūot New Yorko bedarbių delegaciją! Buda- 
vokitę.bedarbių tarybas! Budavokite Darbo Unijų Vienybės Ly
gą! Btokitft į Komunistų Partiją!

........................... .

Susirėmimai Klerikajy 
Susivienijimo Seime; 
Besitąsymui po Teismus 
Išeikvota $16,000'

Klerikalų organas “Darbi
ninkas” No. 51 aprašyme 
apieHLRKSA 43 seimą pa
duoda štai kokių dalykų:

Prie mandatų komisijos ra- 
porto c. rast. J. B. galiūnais! 
daro pastabą, kad 62 k,p. į at
stovas kun. Pr. Garmus hėju- 
r^tų būt skaidomas teisėtu 
atstovu, kadangi jis esąs ne
užsimokėjęs lėšų fbndan' ko
kių ten 55c. * Kdn. Garmus 
pasiaiškina, kaj jis nėra sko
lingas ir kad prieš seimą tuo 
reikalu gavęs centro pirmi
ninko ir vieno Teismo Komi
sijos nario pranešimą, kad į 
seimą kuopos atstovu gali at
važiuoti, o atvažiavus c. rast, 
nori pasiųsti namon. Kyla 
smarkus susirėmimas—disku
sijos. Pavedam mandatų ko
misijai patikrinti dokumęų- 
tus ir patiekti savo rekomen
dacijas.
Ir vėliaus tą susirėmimą; 

mandatų komisija išrišo, nu- '■ 
į spręsdama, kad kunigas 
Garmus geras delegatas.

Skundu klausime štai kas
Tiktai

.vienijime Lietuvių Amerikoj 
eina kovą del to, k$d tą or
ganizacija bedieviška. Kleri
kalų vadai iš ‘“Draugo” ir 
“Darbininko” net dąyė pa
tarimus fašistams ir social- 
fašistams, kaip įvesti “ra- 
ųiybę” $LA oi;ganizącijoj, 
kaip atsikratyti nuo. bolševi
kų ir pąžangiųjų SLA narių 
darbininkų. “Darbininkas” 
patarė fašistams įvesti SLA 
organizacijoj išpažintį. Esą, 
bolševikai , nebijos žodžių 
“Taip man dieve padėk,” bet 
kuojnet būs įvesta išpažin
tis, tuomet visi bolševįkąį 
pabėgs. Bęt-kaip fašistai ir šistai nepriėmė ‘ naujosios 
socialfašistai galėtų tą;pa- SLA konstitucijos projekto;

1 -•1 ....... .
jo kaltiųąmuosius nubausti. 
Bet kadangi nebuvo už ką 
juos 'nubausti, tai net pats 
buržuazinis teisėjas nesi
skaitė su jų reikalavimu ir 
jšmetė bylą.

Tas faktas parodo, kad 
hiekad negalima tikėti tam, 
ką rašo socialfašistų laik- _  _
raščiai. Socialfašistai, suda-1 lėtumei ko nors patarti mano ‘preparatų, tai jau neta7p"drZ 
rydami bendrą frontą su fa- ■ dukteriai, kad ji geriau augtų. sus esu jų’patarti už akių. Ne- 
šistais prieš pažangiuosius J1 yra Jonmetų’ °6 cohų ugio ir 
darbminkus, slyksciaųsiU nesingmis sirgti, kai jai ėjo de-;

z-x 1 >■ /-m** l"v -VA /-J Z-X V\ FA /~l 4A MT T 4* 1 . ’ T* A 1 ^4 .. . 1*1simti metai, ir nuo to laiko ji 
nebeauga. Meldžiu duoti atsa
kymą mūsų dienraštyj “Lais
vėj.” Ačiū.

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lake St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 7964

Neūžauga Mergaitė \“cod liver oily Duokite po po- 
rą-trejetą šaukštų po valgio.Drauge gydytojau, ar nega-1, Kai del liauk<J _

melus' bando padaryti '“tei
sybe.”

Grigaitis Nesuprato, Kas
Dėjosi S.L.A. Fašistų Seime

Kiek Įniko atgal “Laisvėj” matęs jūsų mergaitės, jog jai 
šioj viet^ buvo nurodyta, 
del? l;o fašistai ir socialfa-

kurie tokių preparatų yra la
bai veiklūs, todėl, kad tinka- 

'mai nuskyrus jų dozę, reikia 
būtinai geriau panagrinėti ir 
tėmyti mergaitės padėtis, o tai 
tegali daryt gydytojas ten pat 
ant vietos.

Aš tik bendrai galiu čia tar
ti, kad tiroidinės liaukos tab- 
lėtėlės, gal | — į' grąnp,. tris 

yra koks aklųjų liaukų sūkriki- j kartus kasdiena, galėtų veikti 
mas. Endokrinines liaukos vi- !^e^ab jų galima prijung
siu ką nustato. Jos reguliuoja p D ^įau^®a P1*!6“
ir ūgį. "Kadangi jūsų mergaitė, 
nors ir nedidele būdama, bet 

i •• 11 • • ' 1 • j • 1 •

Galiu drąsiai tarti, kad ir ne-

O v ; x K, x „ j   X . W X XX xx X X X-V. X V. Xx M XX X, .. . X .
daryti, kuomet jie ' negali:kad naujosios konstitucijos yra pusėtinai svari, tai galima 
sudaryti seime ne tik dvieju'nričrmnia. atidėjo iki sekan- spręsti, jog jos ^pailgoji kaklo

dėjosi: ?
Skundų komisija daro pra

nešimą, kad laukia skundų. 
Centro Sekretorius šaliūnasioy 1r'”” .Tv .’T’V’*7
daro pastabą, kad komisija nėra bolševikų. Juk visi JOS 
negalinti priimti skundus iš nariai eina išpažinties. Ku- 
atstovų, nes tik tie skuhdhi nigab iš “Draugo” ir “Dar
bus svarstomi, kujie centrąn ųininko,’^ turėtų , išaiškinti 
yia prisiųsti pri^s 30 , dif^nų Į.otalfrini nhciksf/ 
prieš seimą ir’ tie1 skundai: bun 
šią . priduoti. Kyla triukšme-? 
lis ir karštos diskusijos. Ga
lop prieinamą prie Susitari
mo,: kad dabar šiuom klausi
mu nedaryti jokių nutarimų, 
bet ’tą klausimą palikti atVirū 
iki skundų komisijos raporto.
Su pildomosios tapybos 

raportais buvo taip: -

sudalyti seime ne tik dviejų priėmimą atidėjo iki sekan- 
trečdalių,vbet net legališkos čių seimo.
didžiumos?' Gal “Draugo” ir 
“Darbininko” redaktoriai ži
no kokius nors, “stebuklus,” 
kuriais SLA. fašistai ir so- 
cialfašistai galėtų pasinau
doti ?

Pas SLA narius kyla 
klausimas: /kodėl’klerikalų 
Susivįenijimo seime buvo di
deli susirėmimai? Kodėl 
klerikalų Susivienijimo va
dai susipjovė ir, besitąsyda
mi po teismus, išeikvojo 
$16,000 Susivienijimo pini
gų? Juk toj organizacijoj

.kaip 'šėtonas! .galėjo’ apsėsti 
Lietuvių Rymo katalikų Su- 
sivieriijirhą, kuomet tos or
ganizacijos visi susirinki
mai,, pradedant kuopomis |ir 
Įjpigiąnt ąėimųįj. pradedama 
ir baigiama ' maldomis, ’ po 
“dvasiškų tėveliu” vadovy
be? • • ” ■! ■

Pas Socialfašiste Melas
tas priimtas vienbalsiai. Gi Gali But “Teisybė” 
prie pirm. P. Muliolio rapor-.
to buvo daug paklausimų ir! Socialfašistai taip suniek- 
karštų ginčų. r~ 
tas perduotas skundų komi- • 
sijai patikrinti ir priėmimą 
svarstyti po skundų komisijos 
raporto.

Vice-pirm. raportas priim
tas be diskusijų.

Seka Pildomojo Komiteto 
narių raportai, kurie po dis
kusijų priimami, išskyrus c. suareštavus 
sekretoriaus, kurio raportas fus įg. gTĄ 
taipgi perduotas- skundų ko ' 
misijai.
Ir štai kokis skandalas ve- Bagdžiūnas visaip melavo 

liaus buvo klerikalų seime, teisėjui. Bagdžiūnas mela- 
“Draugas” liepos 1 d. laidoj • • * •
praneša:

Daugiau negu dvi dieni 
Seimo Skundų Komisija na
grinėjo nelaimingąją Lukoše
vičiaus bylą, kuri Susivieniji
mui atsiėjo $16,000. Komi
sija keturiais balsais prieš 
vieną apkaltino Lukoševičių, 
Sus-mo Centro Pirm, Muliuo; 
lį ir Rast, šąliūną.- ; ?

Vakarinėj sesijoj', kųriįūuo 
9 ■ VAI. vakaro ^nusitęsė ligi 5 
vkl.i ryto, svarstant Skundų 
Komisijos 'nutarimu Seimas 
nutąre' Lukoševičių išmesti iš 
Susivienijimo, o Muliuolį ir 
Šaliūną 64 balsais prieš 4|5 
balsus išteisino.
Tas parodo, kad ir kleri

kalų Susivienijime nėra ra
mu. Yra susidariusios kli
kos, kurios nori valdyti Su
sivienijimą. Eiliniai kleri
kalų Susivienijimo nariai, 
(įarį>ininkąi, neturi Vadovy
bės. Ant jų sprando joja 
kunigai ir- davatkos.

“Dievo tarnai” daug rašė 
‘“Drauge” apie pažangiųjų 
SLA narių darbininkų kovą 
su fašistais7 ir socįąlfašįs- 
tąiš, f^iŠkip^ini, tk.ad Sųsi^

bei to ąocialfašistas Gri-1 
gaitis “Naujienų” No. 1^ 
sekamai sušuko ant “Lais
vės:

“Laisvė” rašo, kad naujosios 
SLA konstitucijos projektas 
tapo atidėtas iki sekančio šei
ny) ... Visų-pirma, yra netiks
lu sakyti, kad naujos konsti
tucijos priėmimas esąs atidė
tas iki sekančio seimo (čia ir 
“N.” reporteris padarė klai
dą). ” ........................
atidėta, bet nepriimta.

k . Bet štai ką apie tai sako 
SLA fašistų seimo didžiau
sias “lyderis,” advokatas 
Bągočius. Jis ‘“Keleivio” 
Nd. 27 sako:i 1 i '

Apsvarstyta ir išdiskusuota 
daugybė1 naujosios konstituci
jos paragrafų (visos konstitu- 
ėiioj^*R»l laiko stdkos negali
ma buvo perskaityti, ir todėl 

■ buvo apdėta iki šokančiam 
' Seimui i ' , . ;

Kuris čia ' socialfašistas 
>męluoja? Ątrodo, kad Gri-! 
gaitis nesuprato, kas dėjosi1 
nelegališkam SLA seime, 
kurį vadovavo fašistai ir so
cialfašistai.

liauka.—tiroidinS nėra pakanka
mai veikli. O nuo šitos liaukos 
veiklumo daug • priklauso kūno 
augimas ir kitokie jo ypatumai. 
Kaulinių rėmų — grobių augi
mą nulemia po-smegeninės — pi- 
tuitarinės liaukos priekinė skil
tis. Veikiausia mergaitei ir ši 
liauka nekokia smarkininkė.

Be to, į šį klausimą įeina ir 
kitų liaukų padėtis: tyminės, pi- 
nealinės, antinkstinių, paratiro- 
'dinių ir lytinių liaukų—ovarų. 
Kad visa tai tinkamai ištyrus, 
gydytojas privalo tėmyti mer
gaitę tūlą laiką. Reikia dar giNaujoji konstitucija ne-igd7 u*4 u«h gi, , ... pridurti, kad ir maistas labaii hor nnnviimra x 7
daug čia reiškia, vitaminai 
ypač. Vitaminas A tiesioginiai 
veikia į liaukas ir tvarko or
ganizmo augimą.

Duokite,mergaitei daugiau ge
ro nevirto pieno, grietinės, 
sviesto, kiaušinių (ypač try
nių), po truputį šviežios mė
sos (jai geriau tiktų kepenys, 
inkstai, truputis raumenų su 
riebalais), įvairių daržovių, 
daugiausia žalių, lapuotų — sa
lotų, kopūstų, špinato, čėrukų, 
njorkvų, !ropių, ridikų ir tt., 
taipgi vaisių, ruųe^nės £uonos.

Duokite mergaitei, is vaisti
nės parsinešę, žuvies aliejaus—

kine skiltelė, po 1-0^15 gra
lių, tris kartus dienoje^ ‘ t .

Yra neblogų kombinacijų, 
pagamintų iš atatinkamų liau- ' 
kų. Vaistinėse jų galima gaū-‘ 
ti. Bet čia reikia gydytojo nu-' 
rodymo, artimesnio jo kontak
to su ligoniu. *

Beje, tegul mergaitė porą- 
trejetą kartų savaitėje varto
ja šviežių jūrų žuvų, kiaut- 
varlių, vėžių, nes jūrų maistas 
turtingas iodu. Galima ir gerų 
konservų, kaip “Icy point sal
mon”. lodo būtinai reikia or
ganizmo ekonomijai, ypač ti
roidinei liaukai. Be iodo ta 
liauka negali gerai veikti, ir 
nuo to paskui visa kas ima 
krikti organizme.

Mergaitė privalo sočiai vai- 
gyti visokių gamtinių, nenu
dailintų, nenudlintų, nepaga
dintų valgių. Turi miegot il
giau, dažniau pasilsėti, ant 
saules pabūti, nepersunkiai 
mygtis prie bet kokio darbo, 
nenusisėdėti perdaug Tvankia
me ore.

Jei neturite, gaukite iš lė
tinės ALDLD. kuopos knygį: 
“Darbininko Sveikata”, 
rasite ką apie liaukas, 
maistą ir šiaip naudingų 
lykėlių. Lehgviau galėsit^ 
sispręsti ir orientuotis sv 
tos dalykų paihiatvci, 
dukters klausime.

Ten* 
i pie 
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KLASIŲ KOVOS PAAŠTRĖJIMAS LENKIJOJ

ĮDOMUMAITad jo rapor- šėję, kad jie iš melo gali pa- 
1 daryti “teisybę.”- i

“Keleivis” No. 27 per
spausdino iš socialfašistų1 T
“Naujienų”- bjaurią melą- MIRTIES APAŠTALAI 
gystę apie bylą pažangiųjų - -------- - -D- -Lgystę apie bylą pažangiųjų Bucharešte atsirado keis- 
'SLA delegatų, kuriuos Ge-.ta sekta, kuri veda propa-/ Olurl. Cl V y, IXULlLlUb VJC" j VCA/ ikuia vvvavv |7 j. v j.7^

'gūžio fašistine klika buvo'gandą už mirimą. Sekta at-j
mėtant delega- 
eiino.

Laike bylos svarstymo fa
šisto Gegužio advokatas

gingai tvirtino, būk'kaltina
mieji turėję revolverius ir 
buvę pasirengę šaudyti. Pri
melavęs dar kitokių dalykų, 
fašistas Bagdžiūnas reikala- 
yo teišėjo iiųbąusti kaltina- 
.muosiuš j’h J-
D Bet fašistai tais savo me
lais ’ nieko nėatsiekė.’ Teis
mas panaikino, bylą. . • ' '

Todėl x po to “Naujienos” 
štai kaip bjauriai; pamela
vo: ° K ' ' ' •> '

Ir Jęl to, kąd prezidento 
advokatas ųeręįkalavo triuk
šmadarių nųbajdimo, tai tei
sėjas jups nuo bausmės pa- 
lįuosąvo..' Priešingam atsitiki
me jiems būtų biiVę surii.
,.Ir “Keleivis” tą “Naujie

nų” inelą pavadino teisybe, 
o tą, kas “Laisvėj”, buvo pa
rašyta apie minėtą > bylą/ pa
vadino melagyste ir nuo sa- 
ves pridūrė: !

“Taigi niekad negalima ti
kėti tam, ką rašo komunistų, 
tląikrąščiąi.
3 ( ■. • I i A / • ' ■

i Fašistas Gegužis ir jo fa
šistines advokatas ’Bagdžįū- 
Oj ^šsSiepę reikaJavčr-'teisei

kalavo pagelbos iš miesto savi- 
valdibės. Negavę jos, jie su
daužė miešto valdybos butą. 
Policija šaudė bedarbius. 4 
valandas ėjo mūšiai gatvėsą^ 
Darbininkai drąsiai ginė jsavo 
teisę del gatvės. Ir didžiai* 
reikšminga, kaip buvo privers
ta pripažinti net artima val
džiai spauda, buvo tas, kad 
bedarbių pusėj kovojo prieš 
policiją vietos garnizomrikarei- 
vių grupės.

Kada komunistų atstovas-“ 
žarskis iš seimo tribūnos kal
bėjo apie revoliucinius Lenki
jos kareivių nusistatimus, ka
da jis minėjo aktingo kareivį^ 
veikimo faktus revoliucinėj 
proletariato kovoj, buržuazi
niai atstovai ir buržuazinį 
spauda jo žodžius vadino 
’’šmeižtais ant Lenkijos armi
jos.“ Zevercos ivikiai dar sįkį 
parodė, kad darbinikupse jr 
valstiečiuose, suvarituose i Le- 

desnė Lenkijos ■ proletariato nkijos kareivines, givas rev^^ 
dalis badauja. Menkos drau-i[bucinis klesinis instink^s. 
Uimo pašalpos teikiamos tik1 nU0 RED^šis sUaipsnėlU' 
pęi; 17 savaičių.- O dalini be- paimtas iš “Balso” ir “per ze- 
dąrbiai, kaip praneša lenkų cerio neapsižiūrėjimą šustaty- 
spauda, uždirba ne daugiau 101ta tokia rašyba, kokia dabar 
zlotų per savaitę.

,Auga darbo žmonių pasipik
tinimas. Vis dažniau ir daž
niau masės išeina gatvėn. Fa
šistų valdžia sutinka juos švi
nu ir durtuvais. Neseniai bu
vo sušauditi Sanoko darbini- 
kai, demonstravusieji prieš 
vietos vagonų statibos zavodo 
uždarimą. Toliau pasruvo Ka- 
čanovkos kaimo valstiečių 
kraujas, kur buvo ’’pasiprie
šinta valdžiai“. Paskui kilo 
kruvini ivikiai Olkušoje, kur. 
darbinikai pasipriešino admi- Į 
nistracijos mėginimams riti-| 
mušti uždarbį per 20 %.

24 balandžio telegramos 
.pranešė visas Zaverco ivikių | 
smulkmenas. Tame Dombro- 
vos baseino pramonės mieste 
bąęįąujantiejį. bedarbiai, išsiė
mę draudimo pašalpas, parei-

Lenkijos ekonominė padėtis 
vis blogėja. Valstibinio ’’Ūkio” 
banko konjunktūrinė atskaita 
už kovo mėn. praneša apie to
limesnį anglies ir naftos ga
minimo puolimą, apie gilų už-, 
sįstovėjimą visose Lenkijos in
dustrijos šakose.

Grasiausias reiškinis — be
darbė. Nežiūrint to, kad pra
sidėjo statibos ir lauko darbai, 
bedarbių skaičius nemažėja. 
12 balandžio darbo biržose už-širado Amerikoje. Sektan

tai vadina save krikščioni- registruota buvo 289,000 be- 
mis. Jų yra Londone ir Pa
ryžiuje.

darbių. Dešimtis tūkstančių 
be darbo likusių darbinikų vi- 

Sekta moko, kad žmonės’sai neužregistruoti; kiek jų ira 
turi stengtis išmirti. Nesą 
nei gyvenimo, nei mirties

—nežinoma. Nėr pilnų davi
nių nei apie dalinu bedarbių 

. ' skaičių. Reformistinės profsą-
Vadinamas gyvenimas esąs jungos tvirtina, kad 150,000
tik iliuzija. Todėl esą reikia 
eiti prie išmirimo ir steng
tis tai propaganduoti. Sek- daug daugiau.
tos nariai negalį gyventi ly- y ’;- '• / i . ‘ u- -n- 
tišj<u gyvenimu. Valgyti esą to da ls aPimta bedarbes. Di- 
reįjkia 1 kuomažiausia. Juo 
blogiau žmonės valgysiu, juo 
grėičiąu ištniršią. Esą rei
kia nfiėl^tis jr balsiai skaity
ti:bibliją. į

Šitie “krikščionys” nege
riu ir nerūko. Jie gyveno 
atsiskyrėliais ir ruošėsi mir
ti— pareiškė sektos vadovė 
Elena Klote Vienos laikraš
čio korespondentui, kad, jos' 
nuomone, visi mokslai apie 
žmonių išsigelbėjimą yra 
tušti. Nei socializmas, nei 
ko}<s kitas moksla^-neišgel- 
bešiąs žmonijos 
neš vėl SrPta prie dievo. 
Žnlonęs turi ^išnykti, kad 
tuo pagerbti dievą. Nusižu
dymas nesąs tinkamas bū
das išnykti. Vienų nusižu
dymai gimdo kitų valią gy
venti. * Esą reikia iš lėto' iš-

žmonių užimti tik dvi-tris die
nas per savaitę. Tikrumoj jų

Didesnė Lenkijos proletaria-

per 17 savaičių.-
darbiai, kaip praneša lenkų cerio neapsižiūrėjimą' šustaty-

Vartojama “Balse.”

ei žmo-

Aukos “Daily Workeriui”
Aukojo šie draugai; Gar- 

bačauskas $1; V. Paukštys-ir 
J. Jankūnas po 50c; A. Bal
takis, M. Byla, J. Karpus, V. 
Baltrušaitis, V. šarelis ir J. 
Kalnietis po 25c. Viso $3.50.

■ # -UL
SOVIETŲ SĄJUNGOJ 6
Maskvoj bus suorganizuotas 

traktorių-automobilių institutas, 
kuris turės du fakultetų: trak
torių ir automobilių. Institute 
mokinsis 1,200-1,400 žmonių.

Bobruiske bus pastatyta nau
ja rajoninė elektros stotis 10,- 
000 kilovatų stiprumo. Elektro- 
stoties pastatymas kainuos apie 
8 milionus rublių.
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Kaip Amerikos Miestai 
Gavo Savo Vardus?

i, • vadindamas 
ą vietą Providence.

Santa Fe, Naujojoj Meksikoj,
yia antias seniausias miestas įvap jau buvome “Vilnies

LAISVEH s j

Niekas taip aiškiai nepersta- 
to Amerikos žmonių pradžią, 
kaip vardai Amerikos miestų. 
Kiekviena imigracijos vilnis pa
liko savo žymę ant Amerikos 
žemlapių, kartais neišpasakytai 
mažą, kaip šių dienji imigracija,
bet senovės ?atygl 
ispanai tvi 
liavas Ame 
nose.

Gal bū
šioje šalyj 
Floridos 

i i pradėjo
di£n gy/eritojų turi 7,000. Mies- 
tąį im
gustino,1 nes tos kolonijos vedė- :

, francūzai ir 
išstatė savo vė- 

i&As ankstyvose die-

ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš 

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centų. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centai >

SLIAKER1S
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA

Puslapis Trečias. ;

I THE IDEAL OPTICAL PARLORS

jūs

A. LUTV1NAS
Elizabeth, N. J69 So. Park St.

*

one,;
ruo-

Real Estate License 
C-2728.

PHONE 
. ' Stagg 8342

Mūsų ręko 
menduotojfci— 

virš 400 
Broo klyno 

daktarų, ku 
tiems mes

a k is egzami* 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

—---------- - —

' trisdešimts 
metų atgal.

J < VJisu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems > pasilinksmi
nimo vakarams.
Lu.tvinas yra pla
čiai žinomas Eliza
beth© ir apielinkės 
miehtų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

i
Taip pat užsiimame 
pirkimu, pardavimu 
ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

A. LUTVINAS
UŽLAIKO DIDELĘ SVETAINĘ

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch).

NĘPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome rėceptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS UŽ VIENĄ MOKESTI.

. Abieškite Mums Savo Akių Vargus . '
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skąityt 
bei rašyt, muiąs nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant' 'Retihoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų^ sulig šešėlių).

ATRASITE, i KAD MŪSŲ KAINOS (YRA LABAI ; ŽEMOS 
PĄGĄLięERŲMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI '

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
BROOKLYN, N.

$ta daktaro. prefęąiją ųęatsky- 
rė jį nuo darbininkiško judė
jimo. -

Dar vieną naktį peynaliyoję 
Chicagos Y. M. C. A. viešbu- 
tyj, grįžom atgal į Detrditą, 
kuriame dabar viešpatauja

b,ajsi' będąrį^! Sugrįžę jąįitę 
mes pavargę. ‘

([‘Svieto Pereiga.
° 1 NUO RED.—Tas viekas, ku
rios buvo polemiško pobūdžio, 
išbraukėme, kad' nesukėlus bė-' 
reikalingų /ginčų. ; .

Čhicagoj
Birželio 21 d., subatos ryte, 

pasiekėm Chicagą. Apie 9 :30 
i” sve

tainėj, kurioj prasidėjo A. L.
i P. M. S. suvažiavimas.1 Diena 
buvo labai šilta. Tarpe visų 
delegatų ir svečių, mes, vei
kiausiai, atrodėm prasčiausiai, 
nes buvom suvargę, nemiegoję 
ir nekaip jautėmės. / .

Apie patį suvažiavimą nėra 
reikalo rašyti, nes delegatai' 
raportuos, o laikraštininkai 
patys apie jį aprašys.

Laike pietų, aš ir kiti du 
draugai detroitiečiai nuėjome; 
į valgyklą, kurią kooperuoja! 
didžiuma vilniečių. Valgykla 
švari, valgiai kvepia, “koštu-! 
merių’’-delegatų prisikimšus. 
Vietos negavę, išėjome. Užė
ję kiton valgyklon pastebėjo
me, kad čia taip pat yeik visi 
delegatai pietus valgo.. Tik Į 
skirtingo tipo delegatai. Tai. 
Gegužio-VitąiČio klikos pase
kėjai. Jų tarpe daug pasipū
tusių biznierių. Nosis nukabi
nę, mažai kalbasi. Daug jų 
ypatiškai pažįstu. Kitados jie 

I būdavo pirmieji prie visokių i 
(juokavimų. Didelė atmaina 
i betgi dabar: vieton juokavimo

- . . —nusiminę. Gal juos sąžinė
i gyventojai jgrau^ja> kam jje> policijos pa- 

Bet tik 1873.m. Chi-(geĮba> išvaikė didžiumą dele- i iv\ zx int z\4-n n wiinnlii 1 V* '

Jungtinėse Valstijose, įsteigtas! 
1605 m. 25 metais vėliaus tu- J 
rėjo 250 ispanų ir 200 indijonų ! 
gyventojų, šiandien turi apie 
7,500 gyventojų.

Minneapolis, Minnesota, turi 
romantišką vardą. Vardas pa
eina nuo Minnehaha, indijonų 
kalboj “juokiantis vanduo 
graikui kalbos žodžio 
(miestas).

Seattle, Washington© 
joj, užvardintas po

ii- i 
polis” 1

valsii- 
Sealth, 

draugingo Si wash indijonų ve-seniausias miestas 
yra St. Augustine, 

^Estijoje. Tą miestą 
>panai 1605 m.; šian-

Spokane. Washingtone, apgy
ventas 1872 m., irgi indijonų 
vardas. $ “Spokane” buvo var
das indijonų šeimynos ir reiš- 

ikia “saulės vaikai.”
jas, Pedro Mėnedez de Avilis, i Philadelphiją pirmiausįa ap*

vardą nuo švento Au-

gyveno 1636 m. būrelis švedų. 
1681 m., kuomet William Penn

28 d., 1565 rh., Augustino diena. |buv0 vedėju, jis išsiuntė mažą 
TZ.’ , J . . . grupę kvakerjų kolonistų apgy-Ritąs labai senas nuėstas yra miest ų ku,.j jis\adin0

Richmond, Virginijos valstijoj. Philadelphia. ‘ Vardas graikų 
Pirmas nuolatinis apsigyveni- kalboj ,.eiškia .<miestas broliškos 
mas čia įvyko 1609 m. Vardą , mei]§s' i 
Richmond miestui davė kapito-j Chicago yra indijonų vardas.’ 
nas William Byrd, giminaitis(Louis Joliet ir Jacques Mar-! 
šiandieninio garsiojo admirolo; quette buvo pirmi 
Richard Byrd. 11673 m.

Bostonas tapo
1630 m. . .....
ritonu iš Lincolnshire, Anglijos., Cincinnati, Ohio valstijoj, bu- a 
Jie užvardino nauja vietą savojo New Jersey žmonių apgy-lg^ 
miesto vardu Anglijoj. jventas 1788 m. Vardą miestui

Buffalo įsteigtas 1780 i 
„Originališkai jis buvo indijonų 'mes Kai’bei revoliucinio karo 

kaimelis. < 
nn gyveno, pakol ją išnaikino p draugystė ėmė vardą i ( 
kita indijonų šeimyna vardu | Cincinnatus, rymiečio, kuris me- 
Iriquois. Šitie indijonai suėmė žagrę ir nuėjo tarnauti savo 
anglų šeimyną ir ta šeimyna 1 šaliai. _
tankiai girdėjo indijonus varto
jant vardą “Buffalo,” 1______
apie vandenius aplin-k tą vie
tą, ir tas vardas iki šiai dienai 
stovi..

Denver, beveik naujas mies
tas, aukso kasėjų įsteigtas 1858 i ukrainiečių apgyventas,.
m. Miestas turi vardą nuo ge-.gavo nuo didžiausio miesto U- 
nerolo J. W. Denver, 
valstijoj gubernatoriaus.

San Francisco, Kalifornijoj, i sostapilė ir svarbiausias miestas 
ispanų įsmeigtas ir buvo dalis turi užtektinai bendravardžių 
Meksikęs iki 1848 m.

5, Tie/ zokoninkai
Corner? ir A i, buvo pirmie- į Hampshire valstijose, 
ji nuolatiniai gyventojai, pasta-į a 1""’ x”"' ™
tę misiją Dolores.

Pittsburghui davė vardą Jur
gis Washingtonas, atminčiai 
Britų ministerių pirmininko. 
Tai buvo prieš Revoliuciją. 
Washingtonas, armijoKaficie- 
rius, buvo Virginijos britų gu
bernatoriaus siųstas persergėti 
francūzus, kurie buvo Fort Du
quesne toj vietoj, kur šiandien 
stovi Pittsburghas. Kuomet 
glai išvarė francūzus, vieta 
vardinta Pittsburgh.

New Yorko pradžia visai 
tokia. Sekant rekomendaciją 
Henry Hudson, kuris buvo pir- 

) mas perplaukęs upę, kuri šian- 
t dien turt jo vardą, maža pilis 

įsteigta ant Manhattan Salos,, 
prie Bowling Green, 1611 m. 
Katonas Christensen su puse 
tuzino vyrų išlaikė tą tvirtovę 
ir buvo pirmieji baltieji New I 
Yorko gyventojai. Vėliaus 
Dutch West India Kompanija 
pasiuntė trisdešimts šeimynų 
apgyventi . . _ . . . . ____ ____  v__ _____
Manhattan Salos. Peter Minu- lėšuoja apie $10 važiuojant pat^į draugą: paskęsta mi- 
it buvo vedėjas tos kolonijos./trūkiu. Bet mums kelionė bu-,njoje> Labai gailą, kad su tu- 
Jis .nupirko Manhattan Saląlvo Kana ilga ir nuobodi, nes ]ajs geraįs draugais neteko 

nei atsisveikinti, 'nes manyta 
buvo dar sueiti (turiu mintyj 
M. čiurlį ir kitus draugus).

Piknike programa man la
bai patiko. Drg. V. Andriu
liui pirmininkaujant, R. Miza- 
ra, H. Jeskevičiūtė ir L. Prū-: 
seika pasakė trumpas, bėt 
reikšmingas ir entuziastiškas 
prakalbas. Drg. K< Mehkeliū- 
niūte ir drg. A. P. Kvedero 
vadovaujami chorai sudainavo 
labai gerai kelias dainas. Tu
riu pripažinti, kad choras, ku
riame aš pats dainuoju, nesu
dainuoja taip gerai tų pačių 
dainų, kaip įrg. A. P: Kvede
ro vadovaujamas Kanklių Cho
ras jas sudainavo.

bekeliaudamąs1 vandeniu, pir
miausia pamatė žemę rugpjūčio

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINĖ
i GEOGRAFIJA 

. ; • . ; t ■ i i •Paraše R. Rasikas , (
. Aprašomi Sekanti Švarbūs Dalybai: 

Prigimties ir Visuomenės Sklygbs; žemėjS)^^;,, Pramo; 
Prekyba1; Susisiekimai;! Lietuvos Fjnan^ai jĄpendri Br: 
žai ir Perspektyvos. > ' • < '• . , . . • ■..vį,

Knyga , iš 112 Puslapių. JCainą, £0 Cbntų ,

„ apgyventas' cago inkorporuotas miestu ir!gatų lš s< L> A geimo?
Atvyko ten būrelis pu-Į kasmet stebėtinai augo. . Igal jįe> žiūrėdami į garuojan

čią sriubą, atminė mūsų drau
gi) delegatui pralietą kraują? 
Arba gal jie nusiminę del to,• v ucv Ji“ UUOllllAAię LlVl tu,

m.1 davė generolas St. Cleaves Sy- ^acĮ darbininkai jau pradeda 
m.es Kai’bei revoliucinio karo juos suprasti,- nepasiduoda 

Čia Kahkwas šeimy- i Cincinnati aficieiių draugystės. j jįems įr sprunka iš po jų fa- 
, pakol ją išnaikino jTą draugystė ėmė vardą nu0 išistinės diktatūros?

juos suprasti-,• nepasiduoda

Bismarck, North Dakota vals- 
kalbant tijoj, sostapilė, -įsteigta 1804-5 

Pirmas nuolatinis apgyve- 
nimas įvyko 1837 m. Vardą ga
vo nuo vokiečių kanclerio.

Toj gi valstijoj miestas Kieff, 
vardą

m.

Kansas .krainoj.
Beveik kiekviena Europos

JJ> •

j dalis1 turi užtektinai bendravardžių
1776 m. i Amerikoj. Turime “Berliną,” 

vardu • Wisconsin©, Connecticut ir New

an
tį ž-

ki-

Amerikoj turime Rome 
Yorke), Athens (Ohio), 
rence (Alabama), Paris 
nois), Moscow (Idaho), 
terdam (New York), Warsaw 
(Indiana), Petersburgh (Virgi
nia).

Labai daug miestų ima gat
vių vardus nuo Europos mies- 

!tų; net 33 miestuose randame 
“Berlin” gatvę; matome Vie
nos distriktą Detroite, 
delphijoj ir keturiuose kituose 
miestuose; Stockholm dalį mato
me Baltimorėj, Pittsburghe ir 7 
kituose miestuose, ir tt.

(New
Flo- 
(Illi- 

Ams-

Draugiškumas
Kadangi šimtai draugų iš 

visų kolonijų L buvo jau suva
žiavę Chicagon seimavoti, ku
riuos draugai chicagiečiai ap
rūpino - nakvynėmis, tai mes 
(trys) nei neturėjom vilties 
apsinakvoti pas draugus. Ir 
išvažiuodami jau susitarėm vi
si eiti ant nakvynės į Y. M. C. 
A. viešbutį. Bet, pasibaigus 
A. L. P.. M. S. suvažiavimo po
sėdžiams, du geri nuo senų 
laikų draugai, S. Vėšys ir J. 
V. Mileris užklausė, ar turime 
nakvynes. Nenorėdami .var
ginti draugų ii* taip jau nu-j 
vargintų, atsakėme, kad tu
rim. Kaip minėtų, taip ir; vi
sų kitų draugų chicagiečių 
draugiškumas linkui svečių- 
delegatų yra neįkainuojamas. 
Tą visi pripažino, kurie buvo 
suvažiavę Chicagon. Chica
giečių draugiškumas daug pri
sidėjo prie, išlaikymo gero ka
ringo ūpo delegatuose. To ūpo

Phila- nepajėgė nuslopinti nei krūvi-, 
‘ni policijos žygiai.

Antra Knyga Yra Sekanti:, ' ’
IŠ SENOJO KAIMO Į KOLCHOZUS

Joje plačiai kalbama a p j e tai, kaip naikinama senoji 
kaimų tvarka ir organizuojama kolektyviai ūkiai Sovietų 
Sąjungoje. Apie tuos dalykus labai daug rašo net ir 
buržuazinė spauda. Tai yra dalykas, apie kurį kiekvie
nas darbininkas turi kuo plačiausia žinoti?

Knygelė iš 50 puslapių. Kaina 15 centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
. , PARAŠU A. BIMBA 1 : '

Tai trumpa ir. aiški istoriją revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais įirie darbihinkų1 judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 

! Trockis nuo, pat, įsisteigimo Bolšęvikų Partijos Rusijoje. ik| pręletari- .
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
niniai; Trockib ‘pdnorėjd Įtikinti pa'saulj, jog jis 1 buvęs aUgščiau 
Lenino) bet svietą^ to nepastebėjęs. - ' ’ ’ ""I'-m--

S

r Knyga iš 64 puslapių, kainą 20c • ' ■
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ! ; :

Tel.: Trinity 1045

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoj^ ?
MES I$MOKINAM, kaip apsieiti su pasiniu automobiliu; dalinas | tris dalia: 

1. Mccharrtzmas. Kaip sustatyti anliff pfcpVt'* 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną 
denta praktiškai, po priežiūra instruktoriy.
• 2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikaUng*i«9« - • 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimap. Kaip pastoti ekspertu iožf* 
t Pabaigę mošų mokyklos kursą', turite pliUęf 

progą pasinaudoti vienu ii dviejų amatų--. 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama )aia» 
nius, ir, diplomą. Mokiname grynai li«turt*« < 
kai ir" angliškai. Kaina prieidama rietenų. 

Mokytojum yra žymus (ekspertas L. TIKNIAVT0US. Lekcijos dienomis ir vakarais. 
kito apžiūrėti mukų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 iki 2 P.M.

' NEW YORK AUTO SCHOOL - '-4 •’*’
228 Second Ąvcnuc Kampas 14th Street New York, N, Y,.

LIETUVIS GRABOKIUS 
IR BALZAMUOTOMS

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti naują, padidintą laidą.
Kaina 20c. 1

< . . •
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už ' žmągžudystę, bylą visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir šlepe pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

J. KAVALIAUSKAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas »• 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau » 

kreiptis prie manęs.“Vilnies’’ Piknikas į 
Birželio 22 d. “Vilnies” pik-! 

nikas atrodė daugiau į kokį' 
tai masinį suvažiavimą, negu, 

pikniką. Čia ne 
tūkstančiai suplau- 
Teko sueiti su kitų 

“ie^tų draugais, užsilikusiais! 
legatais; jų buvo daug. Ki

ti nematyti jau per 10-15 me
tų. Kaip tai malonu sueiti su 
senų laikų draugais ir pasida-

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.Dr. KaškiauČiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
I

Tai pirmutinė knyga • lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,”, 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šidje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

• *»>*>

Kelionė

APYSAKA “BADAS”
ŠEKIT LINDBERG

Kaina 25 centai.

lūs rėmėjas. T. Dundulio aug-

Louisianos 
francūzus 

1718 m. 
vartus

Isteijrta
26 metai

1 į paprastą 
šimtai, bet 
kė svieto, 
mię

| delegatais; jų buvo daug. Ki-

nuo indijonų už $24, užvardin- mes važiavome prasčiausiu au- 
damas miestą New Amsterdam, tobusu, užsimokėję tik po $2.- 
1664 m. anglai paėmė miestą ir 50; važiavome virš 10 valan- 
karalius Karolis antrasis pave- įdų.
dė jį savo broliui Jokūbui, Yor-1 Apie pusę keleivių sudarė

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVES” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street) Brooklyn, N. Y.

Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai
tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs ąugštesnės mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo.' 
Čia nupiešta jo svajonės apie pęrteklių ir saldų gyvenimą. 'Nevyks- 
tant taip, kaip, įsisvajojęs, įpuola ; į rūpesčius, atsiduria, skurde, ir; 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ii-. meilėje. ‘ Taip pat čia iria- ’ 
tysite, kaįp militariai žmonės . kuo ne prievarta' tvirkina varguose 
paskendusias moteris. - i t

Knyga 260 puslapių, 
Audinio viršais dabar 50c. ' <

TELEFONAI:
Bell _______________ Oregon 5186
Keystone-----------------Main 1417 ‘

----------- ----- j Trys šimtai mylių, tai jau }jn^į mintimis. Bet persiskyrus, 
Amsterdamą ant nėra taip ilga kelionė, kuri anįru knrtu jau sunku nueiti

" aPie $10 važiuojant įą paįį draugą: paskęsta
Rpt m n m c L-Plinnp hn-L • • -r , • , ...
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ko karalaičiui, kurio vardu 
miestas užvardintas.

New Orleans, 
valstijoj, primena 
Šiaurinėj Amerikoj, 
ten francūzai įsteigė 
apsaugoti |ą dalį Mississippi 
upės,/'Naujas miestas pavadin
ąs Nuovelle Orleans, po Fran- 
njos karalaičio Duke of Or
leans.

Tennessee valstijos didžiausio 
miesto vardas Memphis paeina 
iš Egypto, nes panašus į Mem
phis miestą Egypte, kuris stovi 
ant’ Niliaus upės.

Miestas Providence, Rhode Is
land valstijoj, primena kiek 
daug Amerikos miestų gavo 
vardus nuo persekiotų žmonių. 
1636 m. generalis teismas Sa
lem, Massachusetts išvarė Ro
ger Williams iš šios šalies del 
jojtikėjimiškų nucistatymų. Jis 
pabėgo ir apsigyveno ant Nar-

ĮSPŪDŽIAI CHICAGĄ 
BELANKANT

negrai. Nors važiavome nak
ties laiku, bet miegot nega
lėjome del ankšto susigrūdimo 
ir didelio kratymo. Autobu
sui sustojus prie “lunch roo- 
m’ių” ant kelių minučių “pa
silsėt,” visi išlipa. . . Balti ke
leiviai, kurie turi pinigų, čia 
išsigeria kavos bei užkanda, 
bet negrams ant šių stočių nei 
už pinigus neparduoda. Reiš
kia, žmogui, kuris gamtos su
tvertas juodu, nevalia nusi
pirkti valgyt! Kurie pirmu 
sykiu važiuoja ir nežino tos 
kapitalistinės “etikos,” eina 
sykiu su baltaisiais į “lunch 
room” ir prašo kavos ar šiaip 
užkandžio, bet jiems atsako, 
.kad čia tik baltiems galima: 
tai nusipirkti. Negras paže-l 
mintas ir alkanas, užkaitęs, |š-’ 
eina. <

NAUJA ĮDOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe 58th ir 5«th Sts, NEW YORK CITY

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs instruktoriai ■ 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių mechanikais, or
laivių inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir orlaivių stočių 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba ?60-100 j savaitę. Leidimai už
tikrinti; Už dyką sujieškome darbą savo studentams. Klasės dieno- . 
mis ir vakarais; vyrams ir moterims. Nedėliomls nuo 10-12. Kata- 

' logas užflyką. , ,

Grįžimas
Iš pikniko grįžome į miestą 

daktaro drg. T. Dundulio au- 
tomobįliuje. Iš pasikalbėjimų 
persitikrinau, kad dr. T. Dun
dulis, kaip daug metų atgal 

Graudu, pikta ir gaila buvo, taip ir dabar yra tas 
darosi, žiūrint į šiuos kapita- pats darbo klasės kovotojų uo- 
listinės ironijos papročius.

Parašė V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos ■ moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose-—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau-. 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvę, 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. , 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduli.ii—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZI NS 110EAST 16th ST. N.t
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Hj 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. NediUoJ 9 A. M. iki 4 P. M.



Puslapis Ketvirtas

Dar 4 metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

-----  Rašo Simonas M. Janulis- _______

(Tąsa)
Pagaliaus, apie rudenį, 1910 m., pribuvo 

iš Odesos partija politinių kalinių, kurių 
tarpe buvo daugybė nuteistų ant viso am
žiaus. Jų tarpe buvo keturi oficieriai. 
Tą dieną mane paliuosavo iš to kambarėlio 
ir atvedė į kitą dalį kalėjimo, o mano taip 
ilgai užgyventą kambarį atidavė vienam iš 
oficierių, kurį kažin kodėl skaitė labai pa
vojingu. Kambarys, kur mane atvedė, bu
vo No. 19, kuriame buvo apie 30 kalinių, 
jų tarpe politinių buvo 12, iš jų buvo 2. lie-1 
tuviai — P. Baniūnas ir J. Gasperavičius. 
Čia jau palyginamai man buvo “geras” gy
venimas. Galėjau pasikalbėti ir pasidalin
ti mintimis su idėjos draugais, ir šį tą su
žinojau iš laisvės, nes jie gaudavo groma- 
tas, nors ir per administracijos cenzūrą.

Pagaliaus ir man pavelijo rašyti groma- 
tą. Parašiau į Vilnių, tai mano geradėikai 
p. F. B., bet tik ant jos adreso, o adresa
vau ant sesers vardo, kad pavardė tiktų, 
ir nors nebuvo man smagu jai rašyti, 
“brangi sesute,” bet parašiau. Ji suprato, 
kad tai jai adresuotas laiškas, ir priėmė.- 
Ji suprato viską, ką aš norėjau pasakyti, ir 
atsakydavo, reikia pasakyti, gerai. Ji atsa
kydavo taip gudriai, kad aš žinodavau net 
politines žinias; administracija visai nieko 
neišskaitydavo, nors visuomet atplėšdavo 
ir prispausdavo antspaudą, kad skaitytas.

f Pagaliaus ir vėl žiema baigiasi ir artina- 
I si pavasaris, 1911 m. Per tą žiemą aš ne

sijaučiau labai prastai, nes turėjau draugų 
ii? susinešdavau raščiukais beveik su visais 

( politiniais kaliniais. Mes tarp savęs išsi
kalbėdavome be mažiausių paslapčių, ir ka
dangi laiko būdavo galybės, tai žinojome 
vienas kito biografiją smulkmeniškai'. Ir 
kas man paaiškėjo per tą laiką, tai “per- 

‘ lai” cariškos justicijos. Pasirodė, kad be
veik pusė politinių kalinių buvo nuteisti ne 
už tą, ką jie padarė, bet už keno kito dar
bus. Vieni iš to džiaugėsi, nes jei būtų 
buvę teisiami už jų pačių padarytus dar
bus, tai senai jau būtų buvę pas Abraomą. 
Kiti gi keikėsi, nes buvo žmonių, kurie bu
vo labai priešingi kokiem nors teroristi
niam aktam arba abelnai kokiai nors prie
vartai, bet kaip tik už tai ir buvo nuteisti 
ant viso amžiaus, arba ilgiems metams. 
Socialdemokratai nuo širdies smerkė soci- 
alrevoliucionierius, kurie vartojo tą takti
ką ir už kurių darbus jie tankiai buvo nu
teisti. Ypač Lenkijoj tokių atsitikimų'bu
vo galybės, kur abelnai ramūs socialdemo
kratai buvo nuteisti už P. P. S. darbus.

Tą žiemą aš nors ir jaučiausi geriau, nes 
nebuvau vienas ir mano rankos nebuvo jau 
surakintos, bet tas nelaimingas metimas 
duonos į tą pilvūzą ant mano sveikatos at
siliepė labai ir aš pradėjau džiūti. Taip 
Sudžiūvau, kad tik skūra ir kaulai bepa
liko. Aš mintimis jau buvau grabe, nes 
Tnaniau, kad pagavau džiovą. Tame ka
lėjime buvo 3 felčeriai, kuriuos galima 
buvo matyti kasdieną', ir daktaras, kuris at
eidavo 2 kartu į savaitę. Vienas iš felče
rių buvo lietuvis Kisielius, su kuriuom aš

sigrobti nuo manęs ir tą paskutinę plutą.
Bet velykos 1911 metų man buvo tokios, 

kad aš ir mirdamas jas atminsiu. Už ke
letą dienų prieš Velykas visus kalinius, po
litinius ir kriminalistus, kurie tik pagal po
pierius buvo užrašyti katalikais, išrinko iš 
visų pakampių ir suvarė į vieną didelį 
kambarį. Mum politiniams tai buvo di
džiausia šventė, nes turėjome progą sueiti 
su draugais iš kitų augštų ir kambarių ir 
galėjome, pasikalbėti, ’pasidalinti minti
mis ir naujienomis. “KątMikų” (politinių 
kalinių jie surihkp tik ąpie' 40, iš jų tarpo 
buvo didžiumai lenkai,, o . 14 mųsų buvo lie
tuvių; su nekuriais jų aš jau pasižmau 
anksčiau, o,su nekuriais-tik dabar. Lietu
vių tarpe buvo vienas jaunas vaikinas, apie 
19 metų, Kauno darbininkas, Juozas Gu- 
jis. Tai buvo nepaprastai gražus vaikinas 
ir labai apsukrus; su juo man prisiėjo 
“švęsti” tas velykas.

Mums čia besidžiaugiant pasimatymu, 
atėjo du kunigai; vienas senas su dideliu, 
beveik iki kelių nudribusiu pilvu ir labai 
storu kaklu./ O pagurklė buvo išdribusi ir 
atrodė, kad jis tik ką dabar prarijo kokią 
pusę avino ir tas paliko tam pagurkly. Ki
tas gi buvo jaunas, dailus kunigiukas, ma
tomai dar visai naujas,- dangaus “lotų” 
pardavinėjimui nepratęs agentas. Jis tik 
nuolankavo storuliui ir pats niekur nesiki
šo. Pilvūzas buvo lenkas, o jaunuolis lie
tuvis. Kaip tik atėjo, tuoj aus padėjo ant 
stalo savo “tulšis”, kurių jaunas kunigas 
atsinešė didelį pundelį. Jiems sargas pa
dėjo nusivilkti žiponus, o kitas tuojaus at
rišo ryšulį ir pradėjo traukti iš tenai bal
tas marškas, plačias plėškės, išsiuvinėtas 
gražiai, ir ant galų tų plėškių buvo prisiū-l 
ti kryžiavai du skudurai. Po tam: ištraukė' 
du kryžiavai sukaltus pagalius, ir viską tą! 
sudėjo ant čia pat buvusia didelio stalo, I 
kuris buvo apdengtas nepaprastai balta 
staltiese. 1 Tada pilvūzas, atsigrįžęs prie 
mūsų pasakė lenkiškai: “Šiandieną jūs vi
si eisite išpažintas, o, rytoj 8 vai. ryto aš 
čia pat atlaikysiu mišias, ir tada priimsite 
“šventą komuniją”. Tik žiūrėkite, iki ryt 
dienai nieko “negriešykite” ir rytoj nieko 
nęvalgykit ir negerkit.” Tą patį atkartojo i 
jaunas kunigas lietuviškai. Tą pasakę, ! 
tuojaus pradėjo traukti ant savęs baltas 
marškas ir užsikabino ant pečių baltas 
plėškės. Vienas iš mūsų politinių lenkas, 
pasakė jiems, kad mes norime pakalbėti su 
jais apie tai ir kad jis pavelytų mums 
trumpą laiką pasitarti. Storulis sutiko, 
tik ragino, kad greičiau. Kaip paprastai, 
nusprendėme neiti išpažinties nei vienas, 
ir išrinkome tris atstovus, kurie manda
gioje formoje turėjo jiem apie tai pasakyti 
ir, jei bus reikalas, nurodyti priežastį mū-! 
sų nusprendimo; Atstovais išrinko mane, 
lenką Malinovskį ir gražuolį J. Gujį. Mes 
jiems pasakėme, kad nei vienas iš mūsų į. 
jokius dievus netiki ir kad bažnyčią skai
tome didžiausiu ramsčiu dabartinės tvar
kos, kurią mes esame pasiryžę nugriauti, 
nors reiktų aukauti savo gyvybę, ir todėl

LAisye
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BOSTONAS IR APIELINKE
MAYNARD, MASS.

Čia tamsesnieji lenkai pa
statė bažnyčią arba, geriau pa
sakius, nusipirko daržinę ir iš 
jos perdirbo bažnyčią. Jie už
laiko ir jauną kunigėlį, kuris 
Važinėja puikiu automobiliu- 
mi ir padaro nemažai išlaidų. 
Kad padengus tas išlaidas, da^ 
vatkos surengė pikniką, nuo 
kurio visą pelną paskyrė ku
nigui. O kad pelno daugiau 
padarius, tai visos , aukojo į- 
vairių daiktų ir valgių. (Ir rei
kia stebėtis, ,kad kuomet su
rengia pikniką kunigui, tai tar
tum kas jas visas suvaro, suei
na ir vyrai parapijonai. Bet 
jeigu būna parengimas kokios 
nors draugijos, tai jų iiiekur 
nematyti. ( Pakalbink, kad pri
sidėtų su aukomis prie kokio 
nors dąrbipin^isko reikalo, tai 
atsako, kad pinigų neturi, bet 
kaip del žmonių mulkintojau— 
pas juos pinigų užtektinai 
randasi.

Reikia pastebėti, kad prie 
to mulkintojo palaikymo ne
mažai ir lietuvių prisideda.! 
Bet tie lietuviai niekad nepa- 
rems darbininkiškų reikalų.

Ten Buvęs.

dalis darbininkų . pasiliko^ 
Statė Fair Grounds'taiso senus 
budinkiis', tai čia galybės dar
bo žmonių suplaukia ir sten
giasi darbo gauti. Bet tik ke
letas desėtkų darbininkų ga
vo tą laimę. Bet ir čia dar
bą gauna tik amatnįnkai— 
karpenteriai, mūrininkai ir 
tam panašiai. Paprastiems dar
bininkams darbo nėra.

Anglių kasyklos, kurios dar 
neuždarytos, vos kruta. Jau 
pradeda užsidarinėti ir ju- 
džiai, kuriuos ,biednesni užlai
ko. Treji judžiai jau užsida
rė, neva apdegė. Kiti nupigi
no įžangas, Mat, laike bedar
bės lankytojų skaičius sumažė
jo. Laikraščiai skelbė gerus 
laikus, bet dabar išrodo, kąd 
viskas eina į kapus ir nieko ne
simatę. Darbininkai dejuoja, 
aimanuoja ir stebisj, /kas čia 
atsitiko, k.ad; . tdip smarkiai 
yiskas žengią blogoų pusėn, 
žmonės nusiminę, vaikštinėję 
nudėvėtais drabužiais ir pusba 
džiai .gyvena., , Jeigu būtų ge
resnė tvarka,, jeigu būtų aprū
pinta biednuomenė, bedarbiai

I ir seneliai būtų aprūpinti pen
isi ją, tuomet nereiktų žmonėm.' 
dejuoti, kad badas žiūri į akis

A. Čekanauskas.

WATERBURY, CONN.

per. pirštus, bet paskelbti strei-. 
ką ir pą^tatyįi pikiefą.

• / ’-j L • •';
29 d. birželio eastoniečių .A. 

L. D. L. D. 13 kuopa turėjo 
pikniką Hacketts Parke. Virš- 
minėtas parkas skiriasi tuom 
nuo pernykščio Hacketts Par
ko, kad dabar pieva dailiai iš
valyta, suolai, stalai ir vanduo 
ant vietos, miesto įtaisyta. Vi
si parankamai ant vietos. Die
na pasitaikė labai puiki ir 
žmonių buvo nemažai. Di
džiuma žingeidavosi S. L. A. 
36-to seimo įvykiais. Vienas 
žmogus, laikydamas rankoj 
“Keleivį,” klausia draugę M. 
Švegždienę: “Ar tiesa, kaip 
'Keleivis’! rašo, kad negrai .laz
domis išvaikė komunistus iš 
S. L. A. 36-to seimo?/’ Drg.< 
Švegždienė nusijuokė ir sako: 
“Gaila, kad'policija su blaivy
bės ■ agentais iškraustė iš ‘Ke
leivio’ namo mėnulio spindu
lius, ■ nes i po tų spindulių įta
ka jie būtų dar daugiau vi
sokių ;nesąmonių prirašę?? -Su
sirinkusieji pradėjo juoktis.

Piknike buvo ir iš kitų mie
stų draugų, tik iŠ mūsų mies
to lietuvių nesimatė. Veikiau
siai jie buvo užimti “svarbes- 
liais” reikalais.

Darsūniškio Vijūnas.

WORCESTER;^ M4SS.
_j. A. 57 Icuopos susirinkimas 

bus medSlioj,?6 liepoj paprastoj vie
toj Ir paprastu laiku, šiame susi
rinkime narai turės progą išgirsti 
mūsų skaitlingos, dęlęgącjjos raportą 
iš atsibuvusio Chicago j S._ L. A. 
skandalingo 
nariai 
labai svarbu išgirsti pilną raportą; 
kuris bus istorišku dokumentu. Pa
sakykite ir kitiems apie šį susirin
kimą. S. L. A. 57 kuopos narys.

* 155-7

ialingo įtf-to seimo. Tat visi 
i dalyvaukite susirinkime, nes

GYDUOLĖ, KURI .
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopnĮeriy 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus1. Suvikųįn- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medal į Į 
yardo kiekvienoje dėžutėje. ' /

WORCESTER, MASS
toPatarlė sako, kad nėra 

blogo, kas neišeitų ant gero. 
Taip ir pas mus atsitiko. Fa
šistiniams gaivalams pradėjus 
pulti S. L. A. 57 kuopą ir Chi- 
cagoj S.L.A. 36-tą seimą, mū
sų pažangieji darbininkai, iš
rinkti delegatais į seimą, pa
matė fašistų žvėriškumą ir 
tuomet pas juos atsirado dau
giau energijos kovoti prieš fa
šistus. Parvažiavę iš to seimo 
darbininkai jau pasižadėjo vi- 

isaiš galimais būdais įremti 
i Tarptautinį Darbininkų Apsi- 
: gynimą, nes-kuomet jdarbinjn-; 
kiški seimo delegatai, reika
laujant fašistų komitetui, prie
šakyje su St, Gegužiu, buvo 
arestiįųti, tai 'areštuotjeiįiš pirf 
midusiAii ^aįelbon atėjo) 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo vietos komitetas.

Taigi, brangūs darbininkai, 
’nepamirškite savo pažadų rčm- 
ti tą organizaciją, kuri' pir
miausiai pribuvo jums pagel- 
bon. Pas nius čia randasi tos 
organizacijos kuopa. Mūsų T.' 
D. A. kuopos pereitą mėnesį 
mitingas neįvyko iš priežasties 
penkių apskričių Surengto pik
niko. Dabar T. D., A. 13 kuo
pos mitingas įvyks 13 d. lie
pos, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St., 10:30 vai. ryte. 
Šiame mitinge turėsime daug 
svarbių dalykų, nes reikės iš
rinkti 
komite 
reikalų, kuriuos būtinai turėsi
me atlikti. Todėl visi nariai ir 
pašaliniai kviečiami paskirtu 
laiku susirinkti. Kurie dar ne
priklausote prie šios organiza-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Lietuvė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveiksimi

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

susi 
apie 
kač 
pa

Iš Vilijos Choro Veikimo

Nors šiuo laiku oras karštas, 
dušnus, vienok mūsų chorie 
čiai nesušyla perdaug, nesu 
iepšėja, bet ką nors veikia 
Paimkime kad ir pereitą 
rinkimą, į kurį atsilankė 
30 narių. Labai gerai, 
choro nariai nepamiršta 
mokų ir kitų dalykų.

Pereitame susirinkime laba 
daug kalbėta apie “dainų die 
na,” kuri įvyks 20 d. liepos 
Hartforde. ] Išrinkta komisiji 
organizavimui žmonių busai: 
važiuoti ir į nuramdymui busų 
Komisija hiano, kad iš Water 
buį’io .įjuv^žiups į dailių die 
nos pikniką trys bušai. Tai 
gi komisija darbuosis, kad tie! 
suorganizavus, bet mep'rivak 
,pęT pirštus • žiūrėti ,ir kiti na 

pajgelįjčtiį kopiišijai.
Buvo lirišimhiĮa'fr'aįiė pik 

niką, kuris įvyks 13 d. liepoj 
ir prie šio pikniko ruošiamasi 
Komisija deda pastangų, kač 
šis choro piknikas būtų gerai 
ir pasekmingas. Kaip greita 
bus įdėtos šviėsos i svetainę ui 
Lakewood ežero, taip grei 
choras surengs vakarinius šo 
kius.

Kadangi kelios choro narė' 
užbaigė mokslą, tai čhoriečia 
vaikinai, norėdami parodyt 
draugiškumą, nutarė surengt 
pasilinksminimo vakarą.

Choro Koresp. M. V.

YONKERS, N. Y.
A. L. D. L. D. 172 kuopos susi- 

inkimas bus trečiadienį, 9 liepos, 
Jngaru Kliubo svetainėj, 49 Jeffer- 
.on St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Zisi nariai ateikit laiku, yra svarbių 
reikalų aptarti. Pasirūpinkit ir mo- 
cesčus užsimokėti, nes laikas jau 
baigiasi. Sekr. Ig. Karlonas. 157-9

* BINGHAMTON, N. Y.
A. L. D. L. D. 20 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 10 liepos, Lietu- 
zių Svetainėj, 315 Clinton St., 7:301 
zal. vakare. Visi nariai ateikit lai-1 
:u, yra svarbių reikalų apkalbėti. 
?asistengkit ir mokesčius užsimokč- 
i, gausit naują knygą. 
Balčiūnas.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

ir LIETUVOS PREKIŲ
galima gauti kiekvienoje
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deė- . 
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, tre;ankų ir

susirinki-
Remkime Lietuviu*

midusiAi paįelbon atėjo Ta^pj- Ti^.i,} tūri

BETHLEHEM, PA.

iš

SPRINGFIELD, ILL

•>

t>

>

>

>

(♦>

>

Sekr. P.
157-8

išdirbinėja į- 
dol radio, vos

Platintojams, imant nemažiau 3 
egzempliorių duodame po 10 centų 

už kopiją

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Dar Yra 50 Kopijų
Darbuokimės, kad išplatinti visą 

NAUDOKITĖS NUPIGINTA KAINA

15 CENTU UŽ KOPUį-

A

4>

Nelinksmos Naujienos

šiame mieste didžiausia 
dirbyste yra, tai Charles’c

tris delegatus į miesto 
tą, bus ir kitų svarbių

sirašyti. Nes visi matote, kad 
ši organizacija gelbsti darbi
ninkams, kuomet juos valdžia 
persekioja.

Organizatorius.

>

bandžiau šiaip taip susidraugauti, kad per ^es neSe eki ir nasakvti visas uaslan 
jį įsteigti kokį nors susinėsimą su drau- mes nega-111?1® eiti u pasakyti visas pąslap 
gaįs< ant laisves, bet tas man nepavyko.; 
Šiaip gi jis žmogus buvo neblogas ir į lie-! 
tuvius, ypač politinius, kreipdavo domėsi 
daugiau. Kada aš jau labai sudžiūvau, tai i 
prašiau jo.apžiūrėti mane ir pasakyti tei-j 
sybę,ar aš turiu džiovą, ar ne. Jis ap
žiūrėjęs ir apklausęs pasakė, kad jis gerai 
nežino, bet kai bus daktaras, tai jis y par 
tiškai paprašys, kad mane gerai išegzami
nuotų.

Už poros dienų pašaukė mane į kalėjimo 
dgonbutį, kur. buvo ir daktaras—vokietis, 
xurio pavardės dabar nebeatmenu. Jis 
atydžiai apžiūrėjęs mane pasakė, kad aš 
džiovos dar neturiu, bet kad aš sergu tuo- 
mi, kam jis pagelbėti negali; man reikėtų 
ryro oro, gero maisto ir šiokią tokią viltį 
ateityj, ir aš, anot jo, būčiau visai sveikas.

Jau sniegas pradėjo tirpti ir pavasaris 
artinosi. Tai buvo jau man šeštas pava
saris, praleidžiamas akmeniniame maiše. 
Jau netoli buvo ir Velykos, kurios būk tai 
atneša^ visiems krikščionims meilę ir ramu
mą, mums gi čia jos atnešdavo kančias ir 
kai -kada mirtį. Pernai velykos buvo 
audringos, bet aš neturėjau progos daly
vauti tose velykinėse “iškilmėse,” nes bu
vau nubaustas karceriu ir tenai turėjau 
“ramumą” su žiurkėmis, kurios, nežiūrint 
“meilės fsventės,” buvo labai nedraugiškos 
linkui manęs, ir jei likdavo iš mano kam 
cerinio^ svaro duonos kokia plutukė, tai 
nors aš paslėpdavau ją po savo žiponuku, 
bet man užsnūdus jos atrasdavo būdus pa-

tis savo didžiausiems priešams, ir kad mes 
iš patyrimo^ ir. faktų žinome, kad kunigai, 
nežiūrint “šventumo” išpažinties, jau ne
kartą pasigavę kur nepilnai susipratusį 
draugą ir išgavę jo slaptybes, tuo jaus ati
davė jį į valdžios rankas.

. Reikėjo matyti jo piktumą: įneš ma
nėme; kąd jo storas pilvas truks iš piktu
mo; jis pajuodavo, ant kaktos išsipūtė di
delės mėlynos gyslos ir sunkiai įkvėpuoda
mas tūojausįatsisėdo, į :įędę; { žįncrįo- 
me, liad mus sunkiai nttbauš,* Jei1 jis pasa
kys viršininkui apie tai. Todėl norėjome 
eiti su juorrū ant kompromisd. Mes jam 
vėl pąsakemcį, kad jis. visai be reikalo pyks
ta, nes jo piktumas nei mūsų įsitikinimo, 
nei sprendimo nepermainys, bet delei ra
mybės mes sutinkame rytoje ateiti ant pa
maldų, kur prižadame užsilaikyti ramiai 
stovėdami. Bet per jokius tenai “pakėli
mus” neklaupsime nei karto.

Kaip tik mes užbaigėme, storulis pašoko 
ir suriko: “Laukan, šėtono vaikai,” ir at
sigrįžęs prie sargo liepė mus. tris delega
tus išvesti. Mus išvedė {"koridorių ir pa
statė prie dviejų sargų iki kokio nors pa
liepimo nuo ■•viršininko. Tada tas pats 
lenkas kunigas priėjęs prie politinių pasa
kė: “Aš netikiu, kad daugiau tokių.atska
lūnų čionai yra, bet jei randasi, tai tegul 
ir jie išeina.” Taip pasakius, politiniai ka
liniai visi kaip vienas apleido tą kambarį.

iSchwab’o įprivatiška nuosavy- 
ęijoss, malonėkite ateiti ir pn-|bg_Bethlehem Steel Co„ ku 

ri praryja savo karštose žio
tyse daug proletarų. Bet jai 
ir šitas plieno smakas užsprin 
go. Du menesiai atgal pradė
jo spjaudyt rankpelnius iš sa
vo vidurių. Katrie dar ir pa

siliko visai neišspjauti, tai ii 
'tie negauna daugiau išdirbti 
l.kaip tris savaites į mėnesį ar- 
■ ba po 120 valandų į mėnesį.

. 27 d’, birželio iron foundry 
“Bosas,” atėjęs su .šyijsa ąnt< 
veido, pranešė, kad turėsit 
“gerus” laikus pet devynias 
dienas. Reiškia, neapmoka
mas vakacijas nuo 27 d. bir
želio- iki 7 d. liepos. ' Į kurią 
pusę tiktai mesi akį, krautu
vės tuštėja, bankrutuoja “mū
sų” kandidatai į kapitalistus. 
Telegrafų stulpai papuošti su 
“advertaizm^ntaišy “Sheriff” 
ir “Constable Sale;” šios auk
so ir skurdo šalies galva Mr. 
Hoover 3 mėnesiai atgal pa
skelbė, 'pūtė i^ savo tribunolą, 
kad už 60 dienų viskas pasi
taisys. O komunistai sakė ir 
sako, kad jis, kaipo kapita
listų bernas,; meluoja! r

*> Girdėjau, kad kai kuriem 
bethlehemiečiam duonkepiam 
įr išvežioto jam numušė algas 
nuo $5 iki $10 į savaitę. Pa
sirodo, kad darbininkėj įturęs 
kovoti1 ir su: smulkia bufžua-. 
zija. Turėtumėte nežiūrėti

Mūsų mieste darbai visiškai 
japmirę, t ;Neminusiu kompani
jų vardų, tik tiek pasakysiu,. 
■kad dirbtuvė, .kurioj išdirbinė
ja automobilįamč dalis, dirbai 
silpnai ir su mažų darbininkų 
skaičiumi., Antra dirbtuvė, 
kurioj išdirba ūkio ir kitokias 
mašinas, daug atleido darbi
ninkų in dirba su mažesniu jų 
skaičiumi. Trečia dirbtuvė iš
dirbinėja visokius boilerius ir 
kaminus ir dirba nekaip. Če- 
verykų dirbtuvėj, kur pirmiau 
dirbo apie 700 darbininkų ir 
'darbininkių, dabar dirba tik 
apie 100. Laikrodžių dirbtu
vėje dirba darbininkai tik po 
4 dienas į savaitę ir nuo 3 d. 
liepos uždaro ant trijų savai
čių, darbininkams duodu poil
sį, bet kaip su pragyvenimu, 
tai jau kitas klausimas. Dirb
tuvė, kurioj taiso senus loko
motyvus, dirba menkai. Dirb
tuvėje, kurioje 
vairius dalykus

E ASTON? PA.
L. D. S. A. 14 kuopos 

nas įvyks utarninke, 8 d. liepos, pas 
Irg. B. E. penkevičienę,, 1545 I^e- 
ligh St.; prasidės lygiai 7:30 vai. 
pakarę.;; Į ‘ \

.• Drfeu^es, .būtinai visos dalyvaukite,t 
neš raiKlhši daug* svarbių reikalų .Ap
kalbėjimui. Reikia prisirengti prie 
V Rajono konferencijos, taipgi^ iš- 
inksime kuopos valdybą sekančiam 

pusmečiui. ? Draugės, nesnauskite!
Sekretore,

PITTSTON, PA.
A.L.D.L.D. 12,-kp. susirinkimas bus 

ledėlioj, 6 liepos, po num. 51 Butler 
klley, 7 valandą vakare. Taipgi ir 
P. D. A. susirinkimas įvyks užsi- 
>aigus A. L. ;D. L. D. kuopos susi

rinkimui. Nariai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų apsvarstymui, ypatingai T. D. 
k. Taipgi mokestis yra užsivilkus 
)o 6 menesius ir daugiau, o pini
gai šiuo laiku labai reikalingi, nes 
•eakcija siaučia visu smarkumu. Šia- 
ne susirinkime dalyvaus T. D. A. 
listrikto organizatorius S. Pollack, 
turis yra atsiųstas iš New Yorko. 
)rg. D. Gudišauskas. 156-7

GRAND RAPIDS, MICH.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia metinį pikniką pėtnyčioj, 4 
iepos, Darbininkų Kooperatyvo Pay
ee. Bus įvairių žaidūnų, skanių už
kandžių ir gėrimų. Tbdel kviečiame 
zisus atsilankyti ir smagiai laiką 
Praleisti. Važiuojant iš Grand Rap- 
ds, reikia imti kelią 131 iki M. 44. 
f mylios į rytus nuo Bostwick Lako. 
Rengėjai.
REIKALINGAS džianitorius del 

dviejų astuonių kambarių stubų. 
Randa uždyką ir $10 į menesį. At
sišaukite: J. Bassuk, 79 Tompkins 
Ave., Brooklyn, N. Y. 155-7

; LITHUANMĘ! 
iMPbR+n^ 

Vloi 
818 
SO. BOSTON, M

(AbalzamuojX ir laidoja nutniruatoa tat 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pu- 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliflntw 
valandoje šaukitės pas mane. Pas asuos 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo ' 
geriausiose vietose Ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

DARBININKU KALENDORIUS

. Kuo Greičiausia Siųskite Užsakymus ir Platin
kite su Didžiausiu Skubumu. Laukiame Pa* 
reikalavimų

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y<



LIETUVIS GRABORIUS

ekspedicija

PLATINKITE "LAISVĘ

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

AR STEBUKLAI PAGYDO?
PARAŠĖ R. MIZARA

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Laisvės’ Piknikas
lędelioje, 6 dieną Liepos-July, 1930

Atvažiuoja Laisvės Choras iš Haverhill ir

Liaudies Choras iš Lawrence. Tie

Du Chorai Dainuos Bendrai, Va

dovaujami Pauliukaičio
JOHN NAUJOKAS

kalbėtojai

GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR

Ulmer Park
Vardas

Street or Avenue

Miestas

Ave-
New

Du Bankai Uždarė Duris 
dėl Ekonominio Kuzio

vadint 
Tokių 
Reikia 
darbi-

ąpima 315,000,000
(Siekinių)

Išleido Dienraštis “Laisvė

ts, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėkit 
S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody-

Tik nepamirškite, drau 
Ig. Baches, 

A.L.D.L.D. Sekr

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!.

Traukiniais
kitų miestų 
važiuokite į 
čia imkite

General Electric Kompanija 
Gauna Mažiau Užsakymy

General Electric kompani
ja šių metų pirmuoju pus
mečiu gavo įvairių orderių 
$190,313,758 vertes. Perei
tais metais per tą patį laiko
tarpį gavo $220,716,456 ver-. 
tęs užsakymų. > Kaip mato
me, šiemet gerokai užsaky
mų mažiau, negu pernai.

, ne kitur 
kitos kuo 
tėj gyvuo 

pada

6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Artini) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper 8796

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NA, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
šaukitės p as i

Kalbės Drg. L PRUSEIKA ir Bus Svečiy, S. L 
A. Seimo Delegatu, Kalbėtoju

Tuojaus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

From Uptown 
take Subway, B.M.T. 
West End train, at
Square and get off Turėsime megafonus. Tad ęhoraii 

bus girdėt visapi parke

j MASKVA.—SSSR vyriau
sybe susirūpino konservavi
mu 'vaisių ir kitų dalykų. 

I Nauja gamybos programa 
“kianų” 

Iš ,to skaičiaus,

Aš, žemiaus pasi 
mąn. prisiųsti U RE 
mais, kaip vartoti.

Kaip Užsimokėjimas , Stovi 
Dabar

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y<

uz 
centru ir rū 
gyvuojančio 

Ištikrųjų ne 
daug ragini 
apskričių ko

, CONNĘLSVILLE, Pa.— 
Siame miestelyj pastaruoju 
laiku užsidarė du bankai del 
to, kad negulėjo toliau vers
tis, nes biznis susmuko. Tai 
vis dėka tam krizini, kuris 
turi apėmęs visą šalį. Ne
mažai darbininkų sudėtų 
centelių žus.

Kaip Važiuot
Atvažiavę iš 

į New Yorką, 
Union Square, 
požeminį traukinį su užrašu 
West End Express, Coney 
Island, ir juo važiuokite iki 
25th Avenue. čia išlipę, 
eikite po dešinei ir gale 
25th Avenue rasite Ulmer 
Parką.

Iš Brooklyno ir kitų dalių 
miesto geriausia važiuoti iki 
Chaihbers Street stofiės ir 
imti Coney Island ekspersą, 
persimainant ant 36th St., 
Brooklyne. Čia gausite tą 
patį traukinį — West End 
Express, Coney Island. •

Kurie važiuosite kitais 
Coney Island traukiniais, 
tan ant 36th Streęt stoties 
persimainykite ant West 
End Express, Coney Island 
traukinio.

Directions for Automobiles 
, From NeW York City, 
cross the Manhattan Bridge 
and ride down Flatbush 
Avenue to Prospect Park. 
Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay 
Parkway is - reached, then 
turn to the right and ride 
down to the end of the 
road. Seeing the water, turn 
to your left to Cropsey Ave
nue, to the car tracks and 
that will be 25th Avenue. 
There to the right will be 
found Ulmer Park.

DVI DIDELĖS PROF. RETIKEVICIAUS ORKESTROS BE PERSTOJO 
AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS *

Knygelė nedidelė, bet kupina fąktų. Čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie„ pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Sa“ntos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama. .

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
ta visa eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

Kaip Važiuot Automobiliais
Iš New Yorko miesto va

žiuoti per Manhattan Bridge 
(tiltą); pervažiavę tiltą, va
žiuokite Flatbush Avenue 
iki ‘ Prospect Park. Perva
žiavęs parką, pasukite į 
Ocean Parkway; privažiavę 
Bay Parkway, pasukite po 
dešinei ir važiuokit iki ga
lui. i Pamatę vandenyną, 
pasukite po kairei į Cropsey 
Avenue. Kada privažiuosi
te gatvekarių “trekes,” • tai 
tas ir bus 25th Avenue. 
Ten ant kerčios, po dešinei, 
rasite Ulmer Park.

likosi 
o da- 

kad atsi- JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W .

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopiją. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokestj, tien. nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, Siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

Vietiniai — LYROS CHORAS, vadovaujamas %
Retikevičiūtės, ir AIDO CHORAS, vadovauja
mas šalinaitės—tai jau rengiasi itin rūpestin
gai prie “Laisvės” pikniko. Smagu priminti, 
kad “Laisvės” piknike dalyvaus ir SIETYNO 
CHORAS, iš Newarko, vadovaujamas šalinai- 
tės, ir BANGOS CHORAS iš Elizabetho, vado
vaujamas Eremino.

Directions by Train
From Williamsburgh, 

take the 14th Street Sub
way at any station to Union 
Square, New York City, and 
Change for West End train 
to 25th Avenuo. Those tak
ing the Broadway “L” go to 
Chambers Street and the 
Coney Island train to 
Street, then change 
Węšt ,F<nd Line to 25th 
nue.
York, 
Line, 
Times 
at 25th Avenue. Then walk 
to the .right to the park.

Apsivertimas Orlaivy j
Nesenai panelė Marjorie Klin

ger užsimanė, kad jos “šliūbas” 
su D. Babcock būtų atliktas 
prie pat debesų. Jie nusisam
dę orlaivininką Mitchell Field’e, 
L. L, ir, žinoma, kunigą, ir iš
sikėlė apie 15,000 pėdų augš- 
čio, ir ten kunigužis surišo juos 
“moterystės ryšiu.” Kad apsi- 
vedimas būtų keistesnis ir gar
sesnis, jie abu iš orlaivio išsilei
do parašiutais.

- 'tApsivertimas po Vandeniu
Los Angeles mieste, Cal., ren

gėsi apsivest panelė Katherine 
Wilson su John F. Gutrick. Jie

|daroma nauja
'knygos “Politines Ekonomijos 
' Pamatai.” Sekretoriai, kurie 
I turite surinkę narinių duoklių, 
;be jokių vilkinimų siųskite 
centran, jei norite, kad su šia 
ekspedicija jie gautų, knygas. 
Taip pat nariai, kurie dar ne
sate užsimokėję, būtinai turi
te paskubėti užsimokėti; jei to 
nepadarysite, tai prisieis vėl 
palūkėti, kol bus daroma kita 
ekspedicija. Jei kas mano mo
kėti, tai kam vilkinti, kam 

[varginti kitus? Atlikai vieną 
sykį ir jau gali būti ramus per 
visą metą ir turi teisą para
ginti kitus, kad užsimokėtų.

IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N; J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

kitokio išėjimo ir nebus 
tik paskelbti jas. Su-

šia, 
kaip 
prantama, jos gyvena irgi Co 
lumbus’o žemėj, p 
Jei gali užsimokėti 
pos, toj pačioj žes 
jančios, tai tą patį 
ryti ir didžiosios.

Mūsų Apskričiai

Andai pranešiau, kad 
sužiūrėtas VI Apskritys, 
bar galiu pranešti 
šaukė III Apskritys, Conn, val
stijoj. Negaliu suprasti, ko
dėl apskričių komitetai tokie 
nerangūs ir nesistengia 
mėgsti ryšius su 
pintis jų ribose 
mis kuopomis, 
gražu, kad tiek 
mo reikia mūsų 
mitetams, kol juos prisimauki. 

• Dar sykį, draugai,' atsikrei
piu į jus. Kelkitės iš letar
giško miego ir sužiūrėkite sa
vo apskrityje gyvuojančias 
kuopas ir' prisiųskite Centro 
Sekretoriui jų numerius-ir vie
tas, 
gaiUžsimokėjimas šiuo laiko

tarpiu eina neblogai. Tačiaus 
jis galėtų eiti geriau. Mažo
sios kuopos mokasi viena po 
kitai, taip pat gauna ir naujų 
narių. Tik prasta istorija yra 
su didžiosiomis kuopomis. 10 
kuopa, Philadelphia, Pa., šiuo 
laikotarpiu dar užsimokėjo už 
22 narius. Tačiaus ir toj kup- 
poj randasi nemažai narių, 
kurie dar nėra mokėję už šiuos 
metus. Kitos didžiosios kuo
pos dar vis stovi blogai. Ne
sinorėtų tų kuopų stovį skelbti 
laikraštyj, tačiaus, jeigu daly
kai nepasitaisys, tai, ve.ikiau-

algąi mąstė, kaip čia apsivedus, 
kad pagarsėt po visą šalį, kad 
j ų paveiksią! j tilptų laikraščiuo
se ir apie juos Visi kalbėtų. Sū- 

. mislijo. Įtaisė tris guminius, 

. maišo pavidalo, apsivilkimus su 
didelėm metalinėm maskom ant 
galvos. Pasiėmė kunigą ir nu
ėjo vieno žymaus viešbučio 
maudymosi prūdan. Visi trys 
suėjo prūdan ir pasinėrė. Orą 
kvėpuot gavo pro gumines dū
das, pritaisytas prie maskų. Po 
kelių miliutų visi išlindo iš van
dens, jaunieji pasibučiavo — ir 
jau po “šliūbui. ”

Šliūbas Levų Klėtkoj
' * I . •

Apsivest vandenyj arba orlai
vy j, tai niekis, anot Berta 
Czapp ir E. GeFvain, kuriūodu 
rengėsi kaip, nors keistai apsi
vest. Pasitaikė vienam Nexy 
Jerse-y miestelyj apsistot cirko 
trauki Alui. Vieham vagone bu
vo klėtkoj trys lėyai. ši pore
lė nusprendė ant ‘žūt-būt apsi
vesi ‘keisčiau, 1 negu1 kiti. Jie. 
Jperštatė dalyką levų prižiūrėto-^ 
jui ir kartu užprašė;jį būt-jiem 
pabroliu. Na, ką;padarysi, pri- 

' Žiūrėtojas sutiko leist jiem, ap
sivest'toj pat vietoj, kur rado
si trys levai, čia buvo truputį 
nesmagumo gaut kunigą atlikt 
apsivedimo ceremonijas. Girdi, 
su levais negali šposų krėst, gi į 
bibliškus stebuklus, būk Danie
lius trjs dienas išbuvo su levais 
nepaliestas, kunigai netiki. Vie
nok, pažadėjus kunigui gerą at
lyginimą, tas sutiko eit ir į levų 
klėtką! Pirm ceremonijų pra
nešta laikraščių ręporteriam; 
prigužėjo daug žiopsotojų. Štai 
ir jaunavedžiai su kunigu išdi
džiai atėjo. Levų prižiūrėtojas, 
žinodamas savo žvėrių “karak- 
terius,“ pirmiau įėjo pats vie- 

. nas su geležiniu durklų, kurio 
levai bijo, nuvarė levus \į vieną 
kampą, paskui pašaukė jauna
vedžius ir kunigą. Kunigas, riš-

■ damas “moterystės mažgą,” vi- 
!są laiką žiūrėjo■ ne į zeniklius, 
i bet į levus. Pasakęs žodį “Am
en,” greit nėrė iš kjėtkos.

Važiavimas šliūban 
“ Puškamuose’'

/ . % . ,

Viena porelę Paryžiuj suma
nė pagarsėt važiuojant bažny
čion .’ “pokariuose” 1 (pedliorių | 

I ybžifnųkuose),. Surinko iš visų 
• skudurnihkų ir * kitokių biznie
rių ‘vęžimūkus, susodino į juos 

'motėris, o v.^rai vežė jas kelio
lika blokų į bažnyčią.

Apsivertimas per Įgaliavimą
Holandijoj įstatymai, leidžią 

apsivest per įgaliavimą. Pavyz
džiui, vaikinas gyvena toli nuo 
merginos. Suvažinėjimas vien 
tik del apsivedimo brangiai ap
sieitų. Gi merginos tėvai nori 
matyt dukters vestuves. Tada 
galima įgaliot bile vyrą, kad tas 
laike šliūbo atstovautų tikrą 
nuotakos vyrą, žinoma, jo “at
stovybė” turi pasibaigt, kai tik 
išeis iš bažnyčios ar teismabu- 
čio. Nuotaka nuvažiuoja pas 
vyrą, su kuriuo niekad nebuvo 
kartu laike apsivedimo, skaito
si jo legalė^pati. s' ‘ t 

Tai čia padaviau tik kelis pa
vyzdžius, kuriuos galima 
apsivedimo pajuokimais, 
kvailiojimų yra daug, 
žinot, kad taip daro ne 
ninku klasės žmonės, bet dyka
duonių. Stebėtis reikia, kad to
kiem keistiem ir net pavojin
giem apsivedimam visada gali 
gaut kunigą, bile tik duosi ge
rą atlyginimą. P. Š.

CHICAGA.—Lėkdami sa
vo ojįaiviu “'Southern 
Cross” iš New Yorko į Ca
lif ornij ą, Kingsford-Smith 
ir jo draugai apsistojo tū
lam laikui Chicagoje. Jie čia 
sustojo liepos 2 d. Greit 
miestą apleis.

Sov. Sąjungoj Konservavimo 
, Industrija Auga

Darbininkų priešų spaudoj 
tankiai matosi kritikos bei pa
šiepimai palengvinimo apsivedi
mo bei atsiskyrimo Sovietų Są- 
jungoj. Kiti net bando įrodinėt, 
būk Sovietų Sąjungoj einama 
prie panaikinimo šeimyninio gy
venimo ; einama prie praktika
vimo laisvos meilės ir t. t. Ąbel- 
nai, Sovietų Sąjungai primeta
ma už nieką pavertimą apsive
dimo akto arba paties apsive
dimo. Anot davatkų, “panieki
na moterystės stoną.” , 
, Bet pažiūrėkime, ‘į l^ą paver
čiama apsivedimo aktas kad ir 
pačioj Amerikoj, kurios' tūli 
“dorininkai” tankiai apverkia 
Sovietų Sąjungos' apsivedimų 
tvarką. Pamatysime, kad čia iš 
apsivedimo pradedama daryt 
kokie juokai; iš paties apsive
dimo akto daroma tikras cir
kas. čižt paduosiu tįk: kelis kei
stus ir gana kvailus apsivedi
mu s.

PENKI METAI
ALBINAS KUŠLIS, 622 Bank St., Water
bury, Conn., atsako šiaip: Jau 5 metai, 
kaip Jūs,' JOHN’S cigarus savo Restaura
cijoj užlaikau, ir juos visi giria, kad ma
lonūs rūkyti.

Jurgine draugyste, Union City, Conn., 
iš žymiausių Amerikoje, turinti savą parką 
piknikams ir salę baliams, Naujokų Ciga

rus nuolatos užlaiko, kad rūkytojams pa
tinka !

Lithuanian Liberty Hall, Elizabeth, N. 
J., 269 Second St., nuo senai JOHN’S Cigarus užlaiko, nes Cigarai 
geri. ' ♦

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 269 Front St., kai
po žymus politikoje, savo rūmuose, nuo senai su pasigerėjimu, 
JOHN’S Cigarus bizniavo ja. Taip pat visos švaresnės lietuviškos 
restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznieriai užlaiko JOHN’S 
po 10c. Visi rankomis padaryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, bet ir kituose 
miestuose bizniaus užvedimuose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur 
reikalaukit virš paminėtais vardais Cigarų. Ant pareikalavimo 
visur Amerikoje issiuntinėjam per paštą. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

LAISVE
46 Ten Eyck Street, •' n:,u Brooklyn, N. Y

Narinės Mokestys
Pagal A. L. D. L. D. kon

stituciją, narinių mokesčių už
simokėjimo laikas pasibaigia 
su paskutine diena birželio 
mėnesio. Kadangi yra iš kuo
pų reikalavimas, kad užsimo
kėjimo laikas būtų pratęstas, 
tai Centro Komitetas kreipia 
domę į tai ir užsimokėjimą 
pratęsia iki 1 dienai rugpjūčio. 

1 Kaip matome, laiko pasiliko 
Jisai nedaug, vos vienas mė- 
Auo. Todėl kreipiu visų na
rių domę, kad p'er šį mėnesį 
širdingai ir energiškai pasi
darbuotų, kaip užsimokėję, 
taip pat ir nėužsimokėję na
riai. Neužsimokėjusius prašo
me Užsimokėti tuojau, o užsi
mokėjusius pagelbėti iškolek- 
tuoti mokestis iš neužsimokė
jusių ir gauti naujų narių.

Kas šiemet apleistų’ Draugi
ją, neužsimokėtų narinių mo
kesčių, tas dikčiai nukentėtų, 
kaip materialiai, taip pat ir 
dvasiniai. Kaip jau žinoma, 
su knygomis šiemet bėdos ne
bus, nes bus išleidžiama trys 
knygos ir geros knygos, kurių 
vertė bus ąpie $5.

Tuojau Bus Daroma Nauja 
Ekspedicija

; Visų kuopų sekretorių ir ne- 
' įmokėjusių narių atkreipiu 

kad šiomis dienomis bus;

■ ........... ■■ i, m .1.1 1^1-

20G,000)000 “kianų” bus kon
servuota daržovių ir vaisių, 
7)5,000,000 kianų ( šviežios 
mėsos ir 34,000,000 kianų 
hjijbokios mėsos.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na' daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411



/ Puslapis šeštas LAISVE Penktadienis, Liepos 4,

VIETOS ŽINIOS
prieš juos dirbtuvės duris. 
Darbininkai gi paskelbė strei
ką, kuriam vadovauja kairioji 
Nepriklausoma čeverykų Dar
bininkų Unija.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS PAJIEŠKOJIMAI

II t f

Eastoniečiai su Tuzinu
Mašinų Atbirzgia j 
“Laisvės” Pikniką

Eastonas, Pa., visuomet
rėdavo žymią savo delegaciją 
metiniuose “Laisvės“ pikni
kuose. Bet šiemet eastonie-

Tūkstančiai Dolerių iš 
Iždo Golfininkiii, Bet Nei 
Cento Bedarbiams

Šokių Svetainių Merginos 
Verčiamos Paleishivaut

Rosalie Yashinskienė, 
Grand St., mirė liepos 2 
Kings County ligoninėj; 
palaidota liepos 5 d., šv. 
no kapinėse. Paliko savo
rą ir sūnų nuliūdime. Laido
tuves prižiūri graborius Mat
thew P. Balląs-Bieliauskas.

658 
d., 

bus 
Jo- 
vy-

JIEŠKAU pusininko į grosernės ir 
bučernės biznį. Geras biznis ir 

dailioj vietoj. Norintieji tuojau at
sišaukite: B. šilkauskas, 17 Burr 
St., Waterbury, Conn.

Telephone, Stagg 9910

LORIMER RESTAURANTLietuvių Valgykla
tu- Majoro Walkerio valdyba 

išeikvojo desėtkus ' tūkstančių 
dolerių iš miesto iždo, sureng
dama trečiadienį brangų pasi- 

čiąi žada pasirodyt “Laisvės“ Į tikimą Bobby Jones’ui, golfo
vasarinėje iškilmėje dar skait-j lošėjui, kuris sugrįžo Ameri- 
lingiau. Tik skaitykite, ką ra-ikon, laimėjęs golfo-čampiona- 
šo drg. P. švelnikas iš to mie-Įtą Anglijoje'.
sto: • j Vardu tos pačios valdybos,

“Easton, Pa., Liepos 1. j majoras Walkeris yra jau ke- 
“Brangūs Draugai Laisviečiai!! lis kartus pareiškęs, kad be- 

“Mes irgi ne juokais susirū-j darbiams nieko negalima skir- 
pinę ‘Laisvės’ pikniku. Jau ti iš miesto iždo; sako, nėra 
baigiame organizuot tuziną'tokio įstatymo, kuris leistų 
mašinų, šauti liepos 6 d., pa-i šelpti bedarbius.
remti darbininkų užtarėją TT" v 

’laikraštį, kuris visuomet tei
singai bombarduoja kapitalis
tinę ir socialfašistinę kriepas- 
tį.

“Nors Eastone siaučia šilko 
pramonėje didžiausia bedarbė, 
kokios dar iki šiol niekas ne
atmena, vienok eastoniečiai sa
ko4 nepasiduosią.
Lawrence’o ir Haverhill’io
Chorams

New Yorke padarė kratas 
trijose vėlybų šokių svetainė
se ; areštavo devynis asmenis, 
savininkus bei tarnautojus. 
Kaltina, kad jie ėmė iš kitų 

j miestų mergšes, kaipo svečių 
priėmėjas, bet paskui 
jąsias lytiškai parsid 
girtiems kostumeriams.

PARDAVIMAI

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Klimo 
Karlono, apeina iš Skrelių kaimo, 

Marcinkonių parapijos, Vilniaus rė- 
dybos. Meldžiu jį patį atsišaukti ar
ba kas žinote malonėkit pranešti. 
Jieško M. Vainauskienė, po tėvais 
Grigiūtė. Antrašas: M. Vainauskie
nė, 55 Miami St., Nashua, N. H.

166-9

vertė 
avinėti

PARSIDUODA kendžių krautuvė ir 
sykiu automobilius, visai pigiai. 

Pardavimo priežastis—išvažiuoju Į 
Lietuvą. Atsišaukit: Stanley Toto
raitis, 672 Driggs Ave., Brooklyn, 
N .Y. Tel., Greenpoint 9396. 

« 157-62

“Aš ypatiškai šiems cho
rams veliju geriausio pasise
kimo. Eastonas tuo klausimu 
yra teisingą nuosprendį 
ręs.

“Tai bus viskas.
“Draugiškai,

“P. Švelnikas.

pada

Už darbo bei algos reikala
vimą majoro policiniai kazo
kai žudo ir budeliuoja bedar
bius. Miesto valdybos polici
ja daužo šimtus ir tūkstančius 
bedarbių, kurie susirenka apie 
darbavietes, atsiliepdami į vie
no kito darbininko pareikala
vimą.

Tai vienintelė “parama,“ 
kurią bedarbiai gauna iš de
mokratų valdžios New Yorke. 
Panašiai bedarbius vaišina ir 
republikonų valdybos kituose 
miestuose.

Darbininkai!
Komunistų Partijos vėliava 
bartiniame rinkimų vajuj, 
viena iš visų partija, kuri 
voja prieš kapitalistus, už 
darbių ir dirbančiųjų reikalus.

Motinų Pilnėtas Prieš 
Mūnšaino Smuklę

Motinos vaikų, lankančių 
viešąją mokyklą num. 36, St. 
Albans, Queens’e, žada pikie- 
tuoti smuklę, esančią prieš tą 
mokyklą, jeigu federaliai blai
vybės valdininkai neuždarys 
iki pirmadienio tą alkoholio 
pilstytuvę.

PARDUOSIU restoraną arba priim
siu partneri į restorano biznį. Ga

lima padaryti i gerą pragyvenimą 
dviem. Vienam ‘ perdaug p - 
Kreipkite^ .po nurri. 41 Mesėrole St., 
Brooklyn, N» Y. ’ 15G-8

PARSIDUODA Great Necke bučernė 
ir grosernė, biznis gerai įdirbtas, 

lietuvių apgyventoj vietoj. Jeigu no
ri, gali pirkti su namu arba vieną 
bizni. Labai gera proga, pasinau- 
dokit. Del platesnių informacijų 
klauskite telefonu: Great Neck 1686, 
arba kreipkitės po num. 100 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y. 153-?

Menkeliuriiūtes Vakarienėj 
Pianu Akompanuos 

šalinaitė

Spieskitės po 
da- 
Tai 
ke
be-

J IEŠKAU kambario Brooklyno prie
miesčiuose,, tykioj ir ramioj vie

toj, iš kur paranki transportacija į 
New Yorką. Kambarys turi būti 
švarus ir šviesus, su geru įrengimu 
ir apšildymu atėjus žiemos laikui. 
Turintieji panašų kambarį, malonė
kite pranešti sekamu adresu: E. P., 
4G Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

156-8
PAJIEŠKAU partnerio į drabužių 

darbo. ; valymo ir prosinimo įstaigą—tokio, 
kuris mokėtų tą darbą, būtent:/ ant 
mašinos prosyti, drabužius sutaisyti 
ir tt. Gali prisidėti su visai mažu 
kapitalu., Taipgi gali pirkti visą biz
nį, įjei patinka. Parankiausia ma
tyti vakare, po’6 valandai.' Įstaiga 
randsi po num. 32 Scholes St., Brook

lyn, N. Y. • 155-7

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VĄLGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
f

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnozę
■ > . . Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS ■

Metalu 1 Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD Sfc.

Brooklyn, N. Y. ; '
' * rfjMūsų darbu patenkipti 

visi, kuriem tik dirban&ę.

f

Liepia Blaivybės Agentam 
Švelniau Daryt Kratas

New Yorko blaivybės admi
nistratorius Andrew McCamp- 
bell sako darysiąs kratas pas 
nužiūrimus mūnšainierius; bet 
jis davęs patvarkymą savo 
agentams,- kad nedaužytų ir 
hetriuškintų durų ir rakandų 
mimuose ir užeigose, kur įsi
veržia tie “blaivybės vykdyto
jai.“

Aidiečių Domei—Šiandie 
įvyksta Choro Pamokos’

Šiandien vakare, 4 liepos, 
choro pamokos bus taip, kaip 
ir paprastai būdavo. Neku- 
rie choriečiai mano, kad per
eitą seredą buvusios prakti
kos yra ir už šį penktadienį. 
Draugai, jūs matėt, jog buvo 
garsinta laikraštyj, kad jos 
bus ekstra. Todėl kviečiame 
visus dainininkus atsilankyti 
šiandien, 8 vai. vakare, nes 
turime gerai prisirengti su dai
nomis “Laisvės“ piknikui, ku
ris bus nedėlioj, 6 liepos, Ul
mer Parke.

V. Dvariškis, Choro Pirm.

savai-

Aido Choro ir Darbininkių 
Susivienijimo 1 kuopos rengia
moj vakarienėj, šeštadienį va
kare, liepos 5 d., ‘/Laisvės” 
svetainėje, pažymėjimui drg. 
K. Menkeliūniūtės išleistuvių į 
Italiją, siekti tolesnio dainos 
mokslo, bus išimtinai gera mu
zikais • programa, nekalbant 
jau apie gardžius valgius.

Dainuos pagarsėjęs rusas 
tenoras M. Lebedeff; M. Bu
tėnienė, F. Stankūnas, pati K. 
Menkeliūniūtė, Aido Choro 
Merginų Sekstetas, Radio 
Kvartetas ir Elena Aušriūtė; 
tikimasi, jog dainuos dar ir 
visas Aido Choras.

Šalinaitė ir Petrovas akom
panuos dainininkams.

Patartina įsigyt tikietus iš
anksto, atsimenant tūlas neto
limoj praeityj, vakarienes, į- 
vykusias “Laisvės“ svėtainėj, 
kur j pasivėlavusiems pritrūko 
tikietų bei vietų. O ši vaka
rienė, kaip matote iš progra-l 
mos, bus nepaprasta.

PARSIDUODA 12 kambarių namas, 
Sheepshead Bay, vienas blokas 

jūros, visi vėliausi įtaisymai; 
siduoda pigiai.

J. Domeniene
44 Union Ave., Brooklyn, N. 

153-8

nuo
par

laui Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia

Savo Savaitinį Laikraštį“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 /y t e iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I. 
Tel.: Juniper 6776

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslui 
Įvairiomii b p a 1- 
vomis. Atnaujina 
■enui tr krajavua 
ir sudaro iu 
anaerikonifikaii.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 14E0
Kreipkitči Šiuo 

adresu:

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

.............  ...................... """i ........

GERAI IR PIGIAI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) •

irJis
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraŠčių 
įr beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik------ $3; Pusei__ ._$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

relephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Telephone: Stagg 4401

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

PHONE
Stagg 
5043

Notary 
PnbHc

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Patarnauju visiem b< 
tumo. Tolumas del man< 
tumo nedaro. Mano ofi 
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale krei 
kites pas mane, o patams 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, JL Y.

Policmanas Susiginčijęs 
Nušovė Motormaną

Policmanas Raymond Mac- 
Farland, ties .Woodside gatve- 
karių daržine, nušovė gatve- 
kario motormaną Thomasą 
Healy, susiginčijęs su juo 
visiško menkniekio.

del

3,000 Suspito į Vieno 
Darbininko Pareikalavimą

"PanSapSę” 137 W. 14th St., 
New Yorke,. .per laikraščius 
pajieškojo vieno tarnautojo. Į 
pajieškojimą atsiliepė daugiau 
3,000 jaunų darbininkų, kurių 
armija išanksto apspis o tą vie
tą, trokšdami darbo, už kurį 
samdytojas žadėjo $16. į sa
vaitę. Kad išblaškyt šią be
darbių minią, buvo pašaukti 
policija ir mušeikos.

Nusižudė Bedarbis
Ilgą laiką bedarbis, negalė

damas surasti darbo, gaztr nu
sinuodijo Harry G. Galpern, 
40 metų amžiaus, 610 
ard Ave., New Yorke, 
ko žmoną.

How-
Palp

Pašykite Apie Darbus
Rašykitę “Laisvei“ apie 

vo daiįbus; uždarbius ir abel- 
nąsias sąlygas dirbtuvėse. 
Tapkite'tikrais darbininkiškais 
JcorespbhdėntaisJ • • • r •

sa-

Policinio Daktaro ir 
Kapitalistų Spaudos Melai 
Apie Drg. Levy’o Mirtį

Policinis miesto daktaras J. 
T. Walsh išrašė kiaurai mela
gingą paliudijimą apie mirtį 
drg. Levy’o (Luro). Levy bu
vo taip primuštas policijos 
buožėmis ir blekdžekiais, lai
ke masinio mitingo pereitą 
penktadienį, kad jis ant ryto
jaus mirė ligoninėje. Bet ka
pitalistinis melagis medikas 
Walsh stengėsi pridengt tą po
licijos žmogžudystę ir išrašė 
ve kokį paliudijimą:

Kad Levy mirė nu
mingo“ kraujo pratrūkimo 
smegenyse, ir kad prie to pri
sidėjo širdies padidėjimas ir 
sugležnėjimas ir’ kraujagyslių 
sukietėjimas.

Tikrumoj gi drg. Levy bu
vo sveikas, 34 metų amžiaus 
vyras, taip kad vidutiniai bū
tų galėjęs gyventi dar bent 20 
metų, jeigu policija nebūtų jį 
užmušus.

, Kapitalistiniai laikraščiai, 
bandydami nubaltinti žmogžu
dišką policijos darbą, pasklei
dė iš savo pusės melus apie 
Levy’o mirties priežastį. Sa
ko, būk Levy miręs nuo apo- 
plekcijos po to, kai “medžio 
gabalas, krisdamas nuo vieno 
namo, sutrenkė jam galvą.“

Ar galima tad pasitikėti ka
pitalistinei spaudai, kuomet ji TEATRAS-DAINOS-MUZIKA ; 
rašo apie darbininkus?

Skaitykite “Laisvę“ ir “Dąi-| - _ _ ______  _____
ly Worker,” kad gaut tikrų 
nių apie darbininkų kovas.

MENKELIŪNIŪTĖS 
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĖS 
TIKIETŲ PLATINTOJAMS

Draugai ir draugės, kurie Į 
esate paėmę tikietų pardavine-| 
ti, malonėkit grąžinti pinigus 
arba neparduotus tikietus ne 
vėliau šeštadienio, prieš piet. 
Kurie manote, kad jau neturė
site progos parduoti, tai at
neškit į Aido Choro praktikas 
šiandien, penktadienį.

Sykiu primename, kad šeš
tadienio vakare įvyks K. Men
keliūniūtės išleistuvių vakarie
nė. Kurie norite gražiai pa
sižmonėti, nepamirškit atsilan
kyti. Komisija. *

ži_ “NAUJOSIOS DIENOS 
.VAIKAI’’

“Naujosios Dienos Vaikai,“ 
Sovietinis judamasis paveiks-; 
las, dabar rodomas 8th Street 
Playhouse teatre, New Yorke, 
yra paremtas tikru atsitikimu. 
Autorius Boris Brodyansky pa
rašė J tą {veikalą jiš papasakoji- 
m6, kurį girdėjo 

jo JWvelyn Farry'aitė su savo^p(Viet'inį ‘VAikų’I 
kurčia mokine Mare Pless’aite. Įtūs giminės mažos mergaitės 
Per televizijos aparatą maty-j Aleksiejevos privertė ją elgė- 
damos viena kitos lūpų judė-'įauti gatvėse. Taip jinai susi- 
jimą, puikiai suprato, ką kat-Įtiko ir su Leninu. Pats veika- 
ra sakė, ir davė atsakymus.

Už Dviejų Mylią 
Susikalbėjo su Kurčia

New Yorke iš dviejų telefo- 
no-televizijos būdukių, dvi my
lios viena huo kitos, susikalbė
jo Evelyn Parry’aite su savo

Atgyja Šiaučiy Kova Prieš 
Skebinius Fabrikantus

telankęs į 
mą. žiau-

las rusiškai vadinasi “Lenino 
Adresas.“ Toj istorijoj piešia- 
si ne kokie didieji revoliuci
niai Lenino darbai, bet jo 
žmoniškumas delei vargšų vai-

Century čeverykų dirbtuvė, fkų ir abelnai skurdžių darbo 
7 St. Nicholas St., Brooklyne, 
spyrė darbininkus v pasirašyt 
vadinamą “rudo šunies“ sutar
tį; tai sutartis, kur bosai ne- 
-siskaito su jokia darbininkų 
organizacija, ir derisi su kiek
vienu darbininku atskirai apie 
uždarbį ir darbo sąlygas* 30 
darbininkų atsisakė tokią su
tartį pasirašyti.; tuomet bosai 
paskelbė jiems lokautą, vadi
nasi, pavarė iš darbo ir uždarė'

žmonių.
Adresas teatro, kur tas. kū

rinys rodomas—8th St’ Play
house, Filrpi Guild Cinema, 52 
W. 8th St., New Yorke.

SUSIRINKIMAI
> BROOKLYN, N. Y.

A. P. L. A. 22 kuopos susirinki
mas bus panedėlj, 7 liepos, “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit ir naujų atsiveskit. Valdyba, i 

157-8.'

DR. H. MENDLOWITZ

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Žinomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas; •

Tel., 0783 Stagg

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZI . * *

2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.
Tel.: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

i J ir O. VAIGINIS
214 Perąy Avė., Maspeth, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta i 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių mali 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir už 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ................................................... 60c, per paltą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia tr seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.
I **

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, • kreipkitės:KUNDROTO APTIEKA

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint' 2017-2360-8514 
likirpkit ii j skelbimą ir prisiųakit karta su užsakymų
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