
Prasidėjo Vokietijos 
Komunistų Partijos 

Kongresas
BERLYNAS. — Pirma

dienį atsidarė Vokietijos 
Komunistų Partijos dvylik
tas kongresas su didele de
monstracija. Masinis mi
tingas įvyko Sporto Palo- 
ciuj. Didžioji salė, kurioj 
telpa virš 15,000 žmonių, 
buvo užsigrūdus. Gatvės 
buvo užsikimšusios darbi
ninkais, kurie sveikino mai’- 
šuojančius komunistus dar
bininkus su vėliavomis.

Partija išleido specialį 
laikraštį. Socialdemokratų 
policija suareštavo kelis be- 
nus, vaduojantis tuomi, kad 
jie priklausė prie užslopin
tos Raudono Fronto 
tojų Lygos.

Atstovas Wilhelm 
atidarė kongresą, 
kiant pagarbą kritusioms 
revoliucijos didvyriams: nu
žudytiems darbininkams de
šimts metų atgal ir kritu-!

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

No. 139 Telephone, 878

Kovo-

Pieck 
išreiš-

Kunigas Povilas Miežvinis------ ----- c ------ - -- -- . X uvnoo AIllvL VILI 10) 
siems Berlyne Šių metų Ge-i buvęs lietuvių katalikų mulkin- 

Sustojusios tojas Harrison, N. J. Jis taip 
darbininkų masės tyla iš- įsimylėjo į Alenų Alytaitę, kad 
reiškė pagarbą.

gūžės Pirmoj. Sustojusios tojas Harrison, N. J. Jis taip

reiškė pagarbą. del jos net galą gavo. Birže-
Pieck atidarė antrą kon- įio,4 d- Jis kėsinosi Alytaitę nu- 

greso sesiją Pharus svetai
nėj, Wedding, Berlyno prie- 
miestyj. Prezidiumas tapo 
vienbalsiai išrinktas, ir tarp 
kitų išrinkta žymūs Parti
jos vadai, Thaelmann, Rem- 
mele, Heckert, Pieck ir Nie-' 
derkirchner.

Stalinas, Lozovskis, Molo
tovas, Kusinen, Manuilski ir 
klasių kovos kaliniai Terra- 
cini, Marty , Doblogheanu, 
Stoyanoff, Pashin, Margies 
ir Rakoshi tapo išrinkti pre
zidiumo garbės nariais.

Samer, atstovas Weddin- 
go darbininkų, pasveikino 
kongresą; delegatai jį pa
sveikino griausmingu delnų 
plojimu. Jis pareiškė, kad 
Weddingo darbininkai, ku
rie kovojo už proletarinį tik
slą Gegužės Pirmą, didžiuo
jasi, kad kongresas čia lai
komas. (Socialdemokratų 
policija daugiausiai darbi
ninkų nužudė Wedding dis- 
trikte laike Pirmos Gegu
žės demonstracijų).

Kongresą pasveikino Bitt
ner nuo Lenkijos Komunis- 
Partiįos, Boeck iš Belgijos, 
Blascio varde Italijos Ko
munistų Partijos. Austri
jos ir kitų šalių Komunistų 
Partijų atstovai sveikino 
kongresą.

Skaitė Socialdemokrato 
Darbininko Laišką

Pirmininkas Pieck per
skaitė laišką socialdemok
rato darbininko, kuris buvo 
delegatu Soči aldemokratų .

žudyti, kuomet ji atsisakė pa
laikyti su juo meiliškus ryšius, 
netekus jam parapijos. Peršo
vęs merginą, pats suvarė sau 
kulką j galvą ir atidavė “vel
niui dūšią.”

Be Rekordų įvažiavę Sve
timtaučiai Galės Tapti

WASHINGTON. — Dar
bo departmentas rengasi vy
kinti galion naują pilietys- 
tės įstatymą, išleistą kovo 2 
d., 1929, kuris įeis galion su

Sulig to įstatymo asme
nys, kurie atvyko į šią šalį 
pirma birželio 3 d., 1921 me
tų, tai yra, pirma kvotos į- 
statymo išleidimo, ir kurie 
del tam tikrų priežasčių ne
turi rekordų įrodymui, ko
kią dieną įvažiavo, galės pa
tapti piliečiais.

Sulig to įstatymo galės 
patapti piliečiais visi asme
nys, viso apie 25,000, kurie 
tinkamais dokumentais įro
dys savo atvažiavimą, ne
žiūrint kad ir nelegališkai 
arba nereguliariškai įvažia
vo.

LITHUANIAN OAIEM

Brooklyn, N, Y., Ketvirtad.,Birželio (June) 13, 1929

Hooveris Smerkia Sena
tą 'už “Debentures”

Planą
WASHINGTON. — Ant- 

radienį senatas 46 balsais 
prieš 43 atmetė senato ir 
atstovų buto bendro komite
to raportą, kuris taiko pa
naikinti “debentures” planą 
(teikimą dovanos farmų 
produktų eksportuotojams) 
farmų šelpimo biliuj. Se
natas stoja už palikimą “de
bentures” plano.

Antradienį p r e z i dentas 
Hooveris išleido viešą pa
reiškimą, kuriame jis smer
kia senato pasielgimą, ir sa
ko, kad senatas tuo būdu 
atideda ant toliaus farmų 
šelpimą. Savo pareiškime 
Hooveris ragina kongresą 
priimti komiteto raportą, 
ant kurio esą sutikę abiejų 
partijų nariai.

MEXICO CITY. — Ant- 
radienį netoli priemiesčio 
Mexicoae tapo sugautas 
beždžionžmogis. Labai 
juomi susiinteresavo moks
lininkai iš Meksikos švieti
mo ministerijos.

Negalėdami jį klasifikuo
ti (nriskirti prie tam tikros 
veislės), jie daro išvedima, 
kad tas gyvūnas paeina iŠ 
kokios tai užsilikusios seno
vės veislės, apie kurią nieko 
nežinoma.

Beždžionžmogis tik šau
kia “Va ū! va ū!” Kitaip 
jis nieko nesako. Vaikščio
ja ant dvieiu kojų kaip 
žmogus; beždžionės veidas. 
Platūs pečiai. Rankos sie
kia kelius.

Tas nepaorastas gyvūnas 
laikomas tolimesniam moks
liniam tyrinėjimui.

Tai Alena Alytaitė, del kurios kunigas Miežvinis pasidarė 
galą. Ji dabar randasi ligoninėj. Daktarai sako, kad jisau 

pasveiksianti

2,000 Meksikos Studentę Užgriebė Univer 
sitety; Iškėlė Raudony Vėliavą

MEXICO CITY. — Naci- 
onalio Meksikos Universite
to (streikuojanti studentai 
antradienį čia sukėlė didelį 
sujudimą* Apie 2,000 stu
dentų numaršavo į universi
tetą ir jieškojo universiteto 
vedėjo, Castro Leal parei
kalauti, kad jis rezignuotų; 
nesuradę jo, užėmė univer
sitetą.

Studentai suėmė

ko, kad jie laikys namą tol, 
kol rezignuos universiteto 
vedėjas, -i »■■ .

i • Streikieriai iškėlė raudo
ną vėliavą.

Studentai paskelbė strei
ką prieš įvedimą mėnesinių 
egzaminų; Prezidentas. Gil 
bando sutaikyti studentus 
su universiteto administra
cija, bet jam nepavyko. Gil

keletą atsisakė reikalauti, kad uni- 
profesorių ir laiko juos sa- versiteto vedėjas rezignuo- 
vo globoj.

Sargyba iš 1,000 studen
tų tapo pastatyta aplink u- komitetą, kuris laiko posė- 
niversitetą, ir studentai sa- džius universiteto name.

tų.
Streikieriai suorganizavo

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

■
Pavienio Numerio Kainą 4c Metai XIX, Dienraščio XI

POLICIJA IR KOMPANIJOS MUŠEIKOS 
NAIKINA STREIKIERIŲ ŠĖTRAS |

Suareštuoti Streikieriai Kankinami Kalėjimuose; Dedamos 
Pastangos Atsteigti Streikierių Koloniją ; |;Į

licija išdraskė streikierių 
demonstraciją, įsakė Vleųo 
Šimto Komitetui apsigink-

GASTONIA, N. C. — Iš 
šėtrų subudavota kolonija, 
kurioj gyveno iš stubų iš
mėtyti streikieriai, miesto Juoti ir išeiti iš dirbtuvės, 
policijos ir kompanijos mu
šeikų naikinama. Antradie
nį mušeikos su policija ne
mažai šėtrų sunaikino. Ga
stonijos miesto taryba, ku
ri yra po įtaka Manville- 
Jenckes kompanijos, davė į- 
sakymą sunaikinti šėtras.

Streikierių šeimynos, ką 
pirma gyveno šėtrose, da
bar gyvena netoli esamam 
miške.

Darbininkų T a r ptautinė 
Pašelpa paėmė advokatą ve
dimui kovos, kad atsteigti 
šėtrų koloniją, kaipo strei
kierių legališką gyvenimo 
vietą. Tos organizacijos se
kretorius Alfred Wagen- 
knecht praneša, kad deda
ma visos pastangos sustab
dyti policiją ir mušeikas nuo 
sunaikinimo šėtrų ir už
draudimo dalinti maistą 
streikieriams. Jis sako, kad 
pilnas trekas maisto jau 
čia, ir rengiamasi jį išdalin
ti. ’ j

Streikieriai pasiryžę to
liaus vesti kovą. “Mes pa
dėsime streikieriams or
ganizuotis ir kovoti prieš 
Manville-Jenckes komp a- 
niją, jos gaujišką taktiką ir 
lynčo įstatymą,” sako Wa- 
genknecht. “Sent imentas 
už uniją didėja visose dirb
tuvėse aplink Gastoniją, ir 
darbininkai laukia organiza
torių iš Nacionalės Teksti
lės Darbininkų Unijos.

“Didelės žinių agentūros 
ateina pas mus gauti infor
macijų. Visi jų laikraščiai 
iki šiol spausdino tik darb
davių pusės argumentus.

“Darbininkai ir net tGas- 
tonijos krautuvninkai yra 
draugiški streikieriams, bet 
Vieno Šimto Komitetas, 
darbdavių mušeikų 
organizuoja terorą 
mieste.

“Yra aišku, kad 
viršininkai drasko 
koloniją bandydami 
dyti tuos streikierius, kurie 
savo akimis matė kaip poli
cija ir mušeikos pradėjo 
šaudyti į streikierius perei
tą penktadienį, padarius už
puolimą.

“Darbininkai, kurie dirbo 
Loray dirbtuvėj įvykus su
sišaudymui, pirmadienį pa
reiškė prie trijų liudininkų, 
kad pirma ataka ant kal
bėtojų susirinkime šėtrinėj 
kolonijoj buvo suorganizuo
ta fašistinio komiteto Man
ville-Jenckes kompanijos bo
sų dirbtuvėj. Jie girdėjo, 
kaip bosai savo pakalikams 
įsakė męsti kiaušinius į kal
bėto jus streikierių susirinki
me, pereitą penktadienį, 
kuomet streikierių demon
stracija buvo suorganizuo
ta prie Loray dirbtuvės.
Policijos Viršininkas Liepė 

i Šauti
“Tie liudininkai sako, kad 

policijos viršininkas Ader- 
holt, kuomet jo pasiųsta po-

“Vienas darbininkų sako, 
kad jis girdėjo, kaip Ader- 
holt įsakė Vieno Šimto Ko
mitetui vykti į streikierių 
koloniją su policija ir “šau
ti, kad nužudyti.”

“Jis matė, kaip ta darbda
vių mušeikų šaika šaudė į 
streikierių koloniją, draskė 
šėtras, plėšė unijos raštinę, 
kuomet tapo peršauti poli* 
cistai ir streikierių vadas 
Harrison.”
Grąsina Advokatui, Kanki

na Kalinius j ;
Vienas Nacionalės Unijos 

narys pirmadienį teisme 
girdėjo tokį išsireiškimą: 
“Jeigu Jimison atvyks į Ga- 
stoniją, sugrąžinkite jį į 
Charlotte grabe” (Jimison 
yra Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo nusamdytai 
advokatas).

Iš kalėjimų ateina prane
šimai, kad ten laikomi sua
reštuoti streikieriai kanki
nami. Policija' juos muša, 
visokiais būdais kankina.

Po to, kaip pagaliaus bu
vo leista T. D. Apsigynimo 
advokatui Jimison pasima
tyti su Fred Beal, unijos or
ganizatorium, Monroe aps
kričio kalėjime, Beal tapo 
policijos išgabentas į kitą 
kalėjimą. Policija vėl jį lai
ko slaptai; kur jis dabar 
randasi, nežinia.

Suokalbiavo Nulynčiuoti
Beal papasakojo advoka

tui ir reporteriams, kaip jį 
fašistiniai elementai kėsino
si nulynčiuoti, kuomet jis 
buvo atgabentas į South 
Gastbniją po suareštavimo 
Spartanburg miestelyj.

Vidurnaktį būrys apsigin
klavusių vyrų apsupo auto
mobilį, kuris stovėjo šaly- 
gatvy, kuomet vienas iš po- 
licistų kokiu tai išrokavimu 
nuėjo į stubą.
*‘Po pasiginčijimo su poli* 

cistais Ivnciuotojai neėmė 
Beal. Manoma, kad ar jie 
nebuvo tikri, jog tai yra 
Beal, ar jiems policija užti
krino, jog jie galės jį pasi
griebti vėliaus.

Vienas iš atšakomingų 
apskričio viršininkų pareiš
kė advokatui Jimison pir
madienio vakarą, kad jeigu 
Beal būtų buvęs Gastonijos 
kalėjime bile laiku nuo 
penktadienio iki pirmadie
nio. tai jis, veikiausiai, bū
tų buvęs nulyčiuotas.
Atsišaukia j Darbininkus 

Pagelbos
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas atsišaukia į vi
sus Amerikos darbininkus 
ir jų organizacijas, prašy
damas teikti uolią paramą 
Gastonijos s t r e i kieriams. 
Ragina darbininkus stoti į 
pagelbą s u a r eš t u otiems, 
prieš kuriuos daroma suo
kalbis, kad apkaltinti juos 
žmogžudystėj. *

IE
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52 Aliejaus Komp. Kaltina
mos Laužyme Ariti-Trusto 

Įstatymo.
CHICAGO. — I n d i a na 

Standard Aliejaus Kompa
nija kartu su kitomis alie
jaus kompanijomis, kurios 
vra susirišusios su ja (viso 
52 kompanijos) tano apkal
tinta antradieni Jungtinių 
Valstijų distrikto teisme 
laužyme Shermano anti-tru- 
sto įstatymo ir sudaryme 
aliejaus mononolio. Trys 
federaliai teisėjai svarstė 
byla. ‘ ‘ ’1 ■ • •

Teisėju nuosprendis šutei*

Angflijos Monarchistinis 
Parazitas Vesis su 

Pussesere
LONDONAS. — Čia eina 

gandai, kad Anglijos sosto 
įpėdinis, Valijos kunigaikš
tis, 35 metų amžiaus, pla- 

m v a nuoja apsivesti su Švedijos
Partijos kongrese Magde-fcosto įpėdinio duktere, prin- 
burge. Laiške rašoma, kadfcesa Ingrid, 19 metų am

žiaus. Ji yra jo pusseserė 
. iš antros gentkartės. Jos 
- motina buvo princesa Mar
garet Victoria, duktė kūhi- 

. gaikščio’Conhaught ir puse- 
serė karaliaus Jurgio. In-Lkia valdžiai pastovu in-i 

. grid dabar čia1 su savo tė
vais baliavoja pas Anglijos 
karališką šeimyną ir kitus 

! Anglijos augštuosiūs para- 
. zitus.

socialdemokratai savo slap
toj sesijoj diskusavo apie 
Pirmos Gegužės įvykius ir 
policijos viršininko Zoergie- 
belio uždraudimą demonst
ruoti. Socialdemokratai bu
vo labai nusiminę, nes Pir
moji Gegužės katastrofjškai 
atsiliepė Soči aldemokratų 
Partijai. Zoergiebel buvo 
kritikuojamas. Socialdemo
kratų sesija pagalios nuta
rė, kad yra reikalinga at
šaukti demonstracijų už
draudimą.

Ernst Thaelmann šešias 
valandas kalbėjo apie tarp
tautinę padėtį ir Vokietijos 
Komunistų Partijos užduo
tis.

Washington. — čia pla
nuojama pastatyti naujas 
namas Jungtinių Valstijų 
aųgščiausiam teismui. Kai
nuos $9,740,000.

Hamburg, Vokietija. — 
Antradienį čia sustreikavo 
taksi vežėjai.

džionkšiną; s u s t a b dymui 
kompanijų laužyme prieš- trys buvo nugabensią 
trustinį įstatymą. Manoma., [ligoninę nesužeista; buvę įtik, 
kad komnanijoš apeliuos į sukrėsti, bet vėliau: galėjo; 
J. V. augščiausią teismą. apleisti ligoninę. .•• ,1 ;

Orlaivis Nukrito Ant MacDonaldas Planuoja 
Gubernatoriaus Namo Atvykti Liepos Pabaigoj
SEA GIRT, N. J. — Ant

radienio naktį orlaivis nu
krito ant New Jersey vals
tijos gubernatoriaus Mor
gan F. Larson namo, persi- 
mušė per stogą ir lubas į 
gubernatoriaus k a m b a rį.. 
Orlaivyj buvo trys asmenys. 
Gubernatorius nebuvo ma- 
mie. • • •

Orlaivis buvo Waco,( prį-. 
klausantis Williaxm Fatt iš 
Red Bank. Su juo buvo; mo
teris Allan Jainniene ir jos 
sūnus Danie, 3 metų. icVisi

apleisti ligoninę. .* i , ■

LONDONAS. — Praneša
ma, kad Anglijos imperia
listų atstovas Ramsay Mac- 
Donaldas, Darbo Partijos 
vadas, kurį karalius pasky
rė premjeru, planuoja at
vykti į Jungtines Valstijas 
liepos pabaigoj. . ■

Anglijos imperialistai la
bai patenkinti, kad MacDo- 
naldąs yyįks Amerikon pasi
kalbėti su prezidentu Hoo- 
yerįUi apie abiejų imperiali
stinių šalių bendrus intere
sus. ., Sakomą, jie,du tarsis 
apie , abiejų šalių laivynų 
spėkas.: kaip prieiti prie šio
kio tokio, susitaikymo laivy
nų klausime.’ Del to klausi
mo vis labiau ir labiau blo
gėja santikiai tarp Ameri
kos ir Anglijos. MacDonal- 
das mano, kad jam pavyk
sią tie santikiai “pagerinti.”

Šaika, 
visam

miesto 
šėtrinę 
išsklai-

Kad paversti Amerikos Dąrbo Federaciją įrankiu rėmimui Amerikos militaristinių planų, 
William Green, federacijos prezidentas, bendrai su tos organizacijos pildančios tarybos na
riais nesenai aplankė J. V. Militarinę Akademiją, West Point/ N.Y-. Apžiūrėjęs kadetus, Green 
pasakė militaristinę prakalbą. Paskui jam ir jo sėbrams militaristai f iškėlė balių., Paveiks
lėlis parodo, kaip Green marguoja su militaristais.

Sako, Šių Laikų Merginos 
Augštėsnės ir Storesnės 

' CHICAGO. — Moteris 
Katherine Blunt iš Chicar 
gos universiteto sako, kad 
šių laikų merginos auga 
augštėsnės ir storesnes. Ji 
tuo^ klausimu rašo knygą, 
surinkus^ rekordus iš Vass
ar, Smith kolegijų, Stan
ford, Chicagos ir kitų uni
versitetų, ; ’ ‘ ‘

t
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Daugiau Kaip Karališka Pagarbą
Lyg karaliai ir kunigaikš

čiai, buvo priimti Wm. 
Greenas, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, ir 
penki vice-prezidentai, kuo
met jie atsilankė į West 
Point karišką akademiją, 
“Decoration” (arba Memo- 

\rial) dienoje. Jiems buvo 
padaryta paradas visų mili- 
tarizmo studentų, būsimų 
karų oficierių ir generolų. 
Tie “darbininkų vadai” bu
vo, beje, šauniau pagerbti, 
negu Rumunijos karalienė 

Marė, kuri pirm kelių metų!__
atsilankė į tą akademiją. nLrniiž i L I PąPelJ<ama.

cionalę gvardiją,” kaip 
vadinama Amerikoje.
ar Greenas yra priešingas 
naudojimui karino menės 
spėkų prieš kovojančius 
darbininkus? Nelabai. Jis 
sako, kad esą “teisingi darb
daviai” ir neteisingi; ir ne
teisingiems darbdaviams ne
reikia duot kareivių prieš 
streikierius. O kas spręs, 
kur darbdaviai teisingi 
prieš streiklaužius, o kur ne
teisingi? Ar Greenas su 
savo sėbrais? Bet jo nuo- 

jmonė, jo sprendimas yra 
. Tai viena, o 

kita Greenai bile kurį darb
davį pavadins teisingu, jei
gu darbininkai prieš jį rim
tai kovoja, ypač jeigu tiems 
darbininkams v a d o v a uja 
komunistai bei kairieji.

Imkime, pavyzdžiui, Gas- 
itonijos streiką. Ten audė- 
' jai buvo kiečiausiai prispau- 
|Sti; buvo verčiami dirbt 54 
i ir 60 valandų į savaitę, už

kad
Ką,

Pažymėjimui k a r a 1 i š kos 
Marės atsilankymo, nebuvo 
išduota joks manifestas. O 
pagerbimui Greeno ir jo lei
tenantų akademija išleido 
manifestą: dviem savaitėm 
sumažino bausmes arba vi
sai jas panaikino įvairiems 
oficierystės studentams, ku
rie buvo nusikaltę. Darbo 
Federacijos vadams buvo iš
kelta toks šaunus pokilis, . v <. . . - .
kurio galėtų pavydėt ir mo-; vidutinę algą savaitei, sie-

Gerai Vaišinasi
Širvydukas su Grigaičiu 

ne juokais pradėjo rietis del 
botago. Pirmasis, aišku, 
pilniausiai sutikdamas su 
sureakcionėjusiu Dr. Jonu 
Šliupu, tvirtina, kad “žmo
nes tik botagas” gerais pa
darys. Grigaitis nenori su
tikti su tuo. Todėl Širvydu- 
kas per savo fašistinį lape
lį rėžia:

“‘Naujienoms’ nepatiko, 
kai mes į dulkes sukritikavo
me jų mintį, esą, politinė prie
spauda arba tas; ką' Dr. šliu
pas vadiila ‘botagu,’ tik ‘ver-

■ gus išauklėja.’ Prirašiusios 
'prięš mus keturias * špaltas 
nonsensų, jos dar taip žemai 
nukrito, kad drįsta ‘Vienybę’ 
kaltinti ‘falsifikavime’ Šleže
vičiaus minčių, cituodamos vi
sai ne tuos žodžius, kuriuos 
mes iš Šleževičiau 
vome!

mokratai nuo to išnaudoto
jų klasės neišgelbės. Iš vie-, 
nos pusės nepakenčiamas1 
darbininkų išnaudojimas, išj 
kitos pusės reakcija, jų bai
sus .persekiojimas privers 
darbininkus griebtis už vi
sokių priemonių ir vyti lau
kan parazitus.' Bet tai bus 
ne ta revoliucija, apie kurią 
kalba Mr. Raskob, ale so- 
cikle revoliiicijh.

tą valgių, arba visai susita
rėt nuo maisto porai .treje
tai dionų. Tuo būdu apsiva
lys virškinimo organai ir 
pagerės jų dirbimas. Pasi
taisys ir kraujas, pasidarys 
grynesnis ir sustiprės.

Tada atgims jums gyvy
bė; pasijusite smagesnis, 
gyvenimas pasidarys mielas. 
Nors, žinoma, darbininkui, 
ypač bedarbiui, gyvenimo 
linksmybę pakerta rūpes
čiai ir abelnas savo ir šei
mynos vargas, ir tamsi įžiū
rima ateitis, tačiaus, reikia 
saugotis bent tų nesmagu-

— ’ prisilaikant kūno sveikatos 
įstatymų..

Laukite apetito, susilai
kydami nuo maisto tam tik
rą laįką, bet nebandykite 
apetitą sukelti su pagelba 
visokių, daugiau ar mažiau 
kenksmingų, vaistų bei toni
kų.

Sykį kitą arba dieną kitą 
susilaikant nuo valgio, bet
gi, visuomet reikia gerti 
daug vandens, į kurį yra pa
tartina įleisti lemo no bei 
orindžio. syvų.

narchiškos veislės žmonės kiančią tik nuo $4 iki $12. Ar 
kompanijos buvo teisingos, 
kuomet jos, apart ginkluotų 
mušeikų ir specialių policis- 
tų, dar samdė milicijos kar
eivius, mokėdamos jiems 
$1,000 į diena, priedan prie 
to, ką jie gauna iš valstijos 
iždo? , Darbo Federacijos 
vadai tas kompanijas skaitė 
“teisingais” darbdaviais to
dėl, kad jos su kariuome-

Už Ginklavimąsi
Federacijos galvai Gree- 

nui buvo duota pirmam pa
sakyt prakalbą, kurioje jis 

• pasirodė karštas šalininkas 
imperįalistinio ginklą vimo- 

. si.
Greenas pabrėžė, kad jo 

Federacija remia vasari- 
nius piliečių kariško muštro ;“g‘s’ talka‘’kovojo 'prieT ko- 
liogerius. Jis primine Fe- ;munistu vadovaujama Naci- 
deracijos palankumą fašis-[ onaię Audėjų Uniją ir krū
tiniam Amerikonų Legionui.[ šino streiką. “ Tiems vadams 
Jis reikalavo šaliai tokio ap-j atrodo jau teisingi ir Eliza- 
siginklavimo, kurio užtektų| bethtono audyklų savinin- 

. apsiginti. į kai. kurie naudoja dabar mi-
Bet kur jūs šią gadynę iliciją prieš audėjus. Mat, 

girdėjote imperialistą, ku-i Elizabethtone, po du syk pa
ris būtų tiek atviras, kad kartotam streiko pardavi- 
viešai prisipažintų, jog gin- mui iš Darbo Federacijos 
kluojamasi užpuolimui? Vi-i lyderių pusės, vėl pradeda 
si kapitalistiniai grobikai j atgyti audėjų kova, kurios 
per savo valdžias čiauška j fronte atsistojo komunisti- 
tiktai apie reikiamą “apsi-'Uiai elementai.
gynimui” ginklavimąsi, pri- Į Minėtose vietose Greeno 
dengdami savo užpuolamuo-, agentai “organizatoriai” ne 
sius tikslus. Taip ir Gree-į tik pakenčia kariuomenės 
nas su savo vice-preziden- i naudojimą prieš kovojan
tis. ičius darbininkus; jis ir jie

Greenas drąsiau akis mui-į dar stačiai kursto nepalikt

s rašto cita- 
Ir, taip pat, tvirtinda- 

mos, buk mes sakėme, jog Šle
ževičius yra ‘botago garbinto
jas!’ šiaip melais švaistytis 
gal tik ‘N.’ socialistams ir pri
tinka.”

Kaip matome, šitiedu bro
liukai tarpe savęs truputį 
pasipeša. Grigaitis prieši
nasi botagui, bet užgiria ku- 
lipkas, kuriomis jo sėbras 
Zoegriebel Berlyne vaišino 
darbininkus pirmąją gegu
žės. Užtikrinam, kad jiedu 
susitaikys ir pasibučiuos, 
jei ne anksčiau, tai bent.lai
ke sekamo S. L. A. seimo,.

Tarpe socialistų ir fašistų 
gali būti ginčų ir skirtumų 
tik ligi tol, kol jiem prisiei
na'kovoti prieš komunistus. 
Kovoje prieš pastaruosius 
beridrai'vartoja'ne'tik bota^ 
gą, bet šampolus ir kulip- 
kas.
nas akordas.

Tuomet pas juos pil-

Koks Ponas, i 
Toks Lakmdnas

Fašistų lapas “Vienybe” 
praneša:

“15-tam .Sandaros seime čia 
dalyvavo 16 delegatų ir daug 
svečių. Pirmininku buvo iš
rinkta A. Mikalauskas. Sekr. 
K. J. Paulauskas. Reikalai 

! svarstyta gyvai. Iš raportų 
paaiškėjo, kad Sandara gerai 
suorganizuota Chicagoje ir at
eitis šviesi.

“J Centro valdybą išrinkta: 
prez. P. Bukšnaitis, vice-pres. 
Grisius, sekr. Biekša, ižd. Dr. 
Zymontas.” .

Šešiolika delegatų! Tai 
bent seimas! Ir tas yra po 
penkiolikos metų Sandaros 
gyvavimo! Tai įrodo, kaip 
susmukę tie mūs “vidurines 
sriovės” demokratai.

Dar didesne karikatūra 
pasidaro, pažvelgus į išrink
tąją centro Valdybą. P.Buk
šnaitis padėtas, prezidentu. 
Tai tas pats Bukšnaitis, ku
ris andai Brooklyn e
nuogo pilvo’bačką buvo už
simovęs, kad pašiepti komu
nistus. Tai žmogus, -turįs 
mažiaūsį supratimą apie pb- 
litiką, ir .be ‘ jokio paątovU-1 
mo> ir takto. ’

Iš visko matoši, kad San
darą apleido visi b’erit kię|< 
įtakingesni ir žįnoniesni “vi
durinės .sriovės” ’ žmones. 
Palikta rankose tu, kurieC 7 

niekuomet neturėjo ir netu
ri jokios įtakos politiniame 
gyvenime. Taip vadinamie
ji “kairesni” sandariečiai 
liejasi su menševikais, o de
šinieji—atviri fašistų gar
bintojai—yra dideli neišma
nėliai ir todėl jie greit San
darą palaidos.

int

Svarba, Priešimperialistines Konferenci
jos, New Yorke, Birželio 15 d.

I ' ■ I . ; ■
|niai pasiskirsčiusius darbinin-Jeigu kurie netikite > komu

nistais, tai ’galėjote patirti iš 
pačių socialistų MacDonaldų 
ir republikonų Hooverio, kad 
sparčiais žingsniais artinasi 
naujas pasaulio karas. •

Darbininkai negali, rankas 
ant krūtinės susikryžiavoję, 
ramiai laukti naujos pasauli
nes mirties rugiapjūtės. Jie 
turi krūvon telktis ir organi
zuotai kovoti prieš tą pavojų. 
Tuo tikslu ir šaukiama Visa- 
Amerikinė Priešimperialistinė 
Konferencija, kuri įvyks New 
Yorke, birželio 15 d., Irving 
Plaza svetainėje, 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke. 
Prasidės 2 vai. po pietų.

Kokiais būtent ypatingai

rišku smarkumu ginkluojasi, 
delei ruošiamo naujo pasauli-* 
nio susikirtimo.

Eina varžytinės tarp * Ame
rikos ir Anglijos delei įsivyra
vimo Piėtinėj Amerikoj. Jau 
buvo ginkluoto susirėmimo 
tarp Bolivijos ir Paraguayjaus. 
Anglijos imperialistai rėmė 
vieną, o Amerikos imperialis
tai—kitą. Eina Chinijoj try
nimasis tarp Anglijos, Japoni
jos ir Amerikos imperialistų 
delei viršenybės toje šalyje. 
Pastarasis Meksikoj karas tarp 
klerikalų ir dvarininkų, iš vie
nos pusės, ir prezidento Gilo 
vyriausybės, iš antros pusės, 
taipgi buvo netiesioginis šusi- 
rėmimas tarp Anglijos ir Ame
rikos interesų toje šalyje. An
glai rėmė klerikalus ir dvari
ninkus, o amerikonai socialis
to Calleso įpėdinį Gilą, kuris 
dabar jau visame kame vykdo 
valią Amerikos imperialistų,< 
susitaikydamas su klerikalais, 
terorizuodamas komunistus ir, 
revoliucinius darbi įlinkus- 
ir valstiečius ir duodamas A- 
merikos kapitalui beveik ne
apribotas “teises” išnaudoti 
Meksikos gamtos turtus.

Kuomet Amerikoj Darbo 
Federacija ir visose šalyse so
cialistai pučia į savo imperia
listų ragą, tuo pačiu laiku ei
na platyn ir gilyn darbo minių 
ir kolonijų vergų judėjimas iš 
apačių, apie ką liudija, pav., 
masiniai Amerikos streikai, ke
lių desėtkų tūkstančių planta
cijų darbininkų streikas Co-

lino, negu paprasti kapitali
stų politikieriai, kuomet jis 
giedojo, būk Amerika nie
kad nevedus užpuolimo ka
ro. Argi jis mano, kad 
nieks nežino apie užpuoli
mo karus prieš Meksiką, 
karą su Ispanija del zCubos, 
karą, per kurį Amerika pa
sigrobė Filipinų salas, ir da
bar dįr tęsiamą karą prieš 
Nicar^guos darbo žmonių ir 
valstiečių revoliuciją?. O 
kas pamiršo, kaip preziden
tas Wilsonas siuntė ameri
kiečių pulkus prieš Sovietų 
Sąjungą, po bolševikiškos 
revoliucijos toje šalyje ?

akmens ant akmens, kad tik 
išnaikint tenai kairiuosius. 
Ak, beje, jis West Point ka
riškoj akademijoj ir atvirai 
pareiškė, kad esąs griežtai 
nusistatęs prieš visus komu
nistus ir jų veikimo*būdus.

Kad Amerikos imperialis
tai per tokius pokilius ir 
taip augs tai pagerbia 
darbininkų priešus, tai 
tuom puikiai įrodo, jog se
nojo plauko unijų vadai da
rosi labai naudingi, nepava
duojami kapitalizmui rams
čiai ir įrankiai del didesnio 
darbo masių engimo ir pri-

Prarijęs visokia pėda, vv- spaudimo.. , Bet darbinin- 
— . _ Rams tatai turi būt aiskiau-

P sias ženklas trenkt šalin to- 
jieškodamas k*us išgamas

riausias Darbo Federacijos 
streiklaužis nesidrovi per 
akis meluoti, 
žioplesnių už save.

Už Kariuomenę Prieš 
Darbininkus

Greenas ir jo sėbrai žino, 
jog kariuomenė buržuazijai 
reikaljnga ne tik karams su 
užsieniais, bet ir naminei 
kovai .prieš darbininkų kla
sę. čia kalbama ne tik apie 
re'niliąrę armiją, bet ir apie 
valstijų miliciją,, arba “na-

i nuo savo 
sprando, organizuot kairįjį 
sparną senosios unijos ir bū
davot naujas kovos unijas.

RABAT, Morocco.—Tre
čiadienį čia tapo sužinota, 
kad morokkiečiai sukilėliai 
nužudė 13 Franciios karei
vių mūšy Atlas kalnuose; 
suvirs 80 Fraricijoš karei
vių dingę. •. •:

Kapitalistas Pranašauja 
Revoliuciją Amerikoje

Kai-kada ir patys kapita
listai pripažįsta, kad Ame
rikoje bus revoliucija. Aiš
ku, jie tai kalba apie skir
tingos krypties revoliuciją 
nei ta, prie kurios ruošiasi 
proletariatas, būtent socia
listinę revoliuciją. Pereitą 
pirmadienį Washingtone sa
kė prakalbą Demokratų 
Partijos pirmininkas, galva 
General Motors Co., Ras
kob. Jis lietė demokratų 
pralaimėjimą ir republiko
nų laimėjimą pereitais ša
lies rinkimais. Mr. Raskob 
mano, kad republikonai per
daug sucentralizavo valdžią, 
perdaug varžymų ir todėl ji 
negalės ilgai šitokiu būdu 
valdyti. Prie to Mr. Ras- 
ikob pranašavo:

“Stoka pagarbos tokiai vy
riausybei ir tyronija, pp ku
ria mūsų žmonės turės gyven
ti, gali privesti* prie revoliu
cijos (may rfesult in a ’ revo
lution),. kuri padalins šį kraš
tą į dvi arba tris respubli
kas, ir mūsų gerbūvis, skau
džiai nukentės, kaip yra ken
tėję Europos kraštai del pa
vydo, stokos pasitikėjimo, pa
laikomų airnijų, ir t. t. per ne
suskaitomai gentkarteįj, ”« J 
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Matot, kada kapitalistas 
pranašauja revoliuciją! Na, 
o kada darbininkai pasako, 
kad čia, Jūrfgtihėšę Valsti
jose, bus revoliucija, tai tie 
patys kapitalistai ne tik 
bando išjuokti, ale persekio
ja, kalina pranašautojus, 
darbinjnkų veikėjus.

Taip, Mr. Raskob, Ameri
koje revoliucija bus! Ją 
skubina pati kapitalistų kla
se. Nei republikonai/nei 
demokratai, nei social-de-

Kas Daryt, Kad Atgaut 
Sveiką Apetitą

Vasaros taiku daugelis 
nusiskundžia neturį apeti
to, tai yra noro valgyti. Jie 
mano, kad nori ar nenori, 
vis tiek turi tris kartus į 
dieną pilvą prisikimšti. Toks 
manymas yra klaida. Nuo 
valgymo prieš norą kui’ kas Į 
daugiau žmoniū mirė ir' 
miršta, negu nuo girtuokly
stes. . , ? . / '■ ,

Kada , ,vidutinis žmogus 
pasijunta / neturįs apetito; 
jis hūsimena ii* dažnai bėga 
pas: daktarą. >O daktaras ' 
priprastai dubda jam 'kokio ■ 
skystimo gerti, 'kad padil
gintų norą prie valgio. Tai 
yra klaida.

Geriausia susilaikyt nuo 
yalgio,; jeigu :nęnori valgyti,; 
Vis ' tiCK,. dr t^i, būtų pusry-> 
čių, pietų ar Vakarienes lai
kas. Niekad nevalgyk, kuo
met Jiesijatiti alkanas. EĮdok 
skilviui pdšilset. ’‘Gamta, lai
kinai . .$ustabdy(įama , apeti
tą, pati nori duot skilviui ir 
kitiems' vitškihimo orgiV 
nams tą poilsio pVoga.

Valgyhlaš prieš norą ap
sunkina žmoguj daro jį su
niurusiu, atbukusiu;, ,:iam 
tuomet pats gyvenimas lie
ka nemielas. • -i > Y • ■ ‘ <*' 

• *■ Tokiame ' ’rftfeitikime ge- j

kus į bendrą būrį (streikuose, 
unijose, politiniame veikime), 
taip ir priešimperialistiiiis ju
dėjimas turėtų suvienyti visus 
į bendrą talką. Naujo pasau
linių karo giltinės dalgis grę- 
sia visiems lygiai.

Lietuviui darbininkiškos pa
šalinės organizacijos turi 
rinkti delegatus į New Yorke šį 
šeštadienį Įvyksiančią priešim- 
perialistinę konferenciją. Lie
tuviai darbininkai gi, kurie 
priklauso unijoms, privalo pa
kelti balsą, kad tos unijos iš- į lombijoj, nesiliaujanti audrin- 
rinktv delegatus į konferenci-Į gi Indijos darbininkų streikai 
ją. Jeigu tuo tarpu nesama ir masių kovos įvairiose kitose 
regu barių mitingų arba nega- šalyse.
Įima jų sušaukti, tai komitetai organizuotą 

greitais tikslais ta konferenci- privalo atstovus paskirti. riųjų vado^j
Šią konferenciją remia ispa-ine tiktai prieš naminį kapita

lui darbininkų centras, čiliečių | lizmą, bet ir prieš pasaulinį 
centras, Maiti’iečių Patriotinė 
Sąjunga, Amerikos Negrų 
Darbo -Kongresas, Chinijos 
Darbininkų ir Valstiečių Revo
liucijos Rėmimo Susivieniji- 

j mas, Venezuelos Revoliucio
nierių Partija, Industrinė Ada- 

jtos Darbų Unija, Viešbučių ir 
i Valgyklų Darbininkų Unija, ir 
desetkaS; < kitų darbininkiškų 
organizacijų Jungtinėse Vals
tijose.

Netikėkite kapitalistams ir. 
jų prieplakoms socialistams,! 
kurie aušina burnas, prigaudi- 
nėdami jus, būk galima būsią 
karus panaikinti per taip va
dinamas nusiginklavimo kon
ferencijas arba taikos sutartis. 
Pirm kelių mėnesių buvo pasi
rašyta “nekariavimo sutartis,” 
sumanyta Kelloggo, Jungtinių 
Valstijų ministerio. O dabar 
prezidentas Hooveris užgyrė 
naujų šarvuotlaivių statymą, 
kuris lėšuos $1,170,800,000. 
Pati tos sutarties sumanytoja 
Amerika pasiliko sau “teisę” 
ginklais daryti savo tvarką 
Nikaraguoj, teriodama tos ša
lies darbo žmones, kovojančius 
už gimtojo krašto nepriklau
somybę nuo Jungtinių Valstijų 

____________ ,______  imperialistų.
priešimperialistinio judė-! • Visos kitos 1 kapitalistinės 

Kaip . kasdieniniai kla- [šalys, nežiūrint savo šnekų a- 
o įv.ykicii, noroms ne-jpie nusiginklavimus ir taikos 
traukia lig šiol tauti-1 sutartis, kiekviena su praga-

ja šaukiama?
Bendrasis tikslas, žinoma, 

yra budavoti bendrą darbi
ninkų sieną prieš grūmojantį 
imperialistinį karą. Bet ypa
tingas, speciąlis tikslas—tai 
kad nuo Amerikos išrinkt ir 
pasiųst' delegatus į Antrąjį 
Pasaulinį Kongresą Prieš Im
perializmą. i Tas kongresas) 
suvažiuos ■ Paryžius! liepos mė
nesio 20’ūr tęsis .-iki 31 d. Jį 
šaukia Tarptautine Lyga- Ko
vai Prieš Imperializmą ir Už 
Tautų Nepriklausomybę. Pir
masis tos pasaulinės organiza
cijos kongresas buvo pereitais 
metais Berlyne.

Paryžiun suvažiuos atstovai 
nuo darbininkų ii* pavergtų 
kolonijų gyventojų iš visų pa
saulio kampų.

Amerikos delegatai, nuvykę 
Paryžiun, atstovaus įvairiau
sius šios šalies darbo žmonių 
sluogsnius su jų reikalais. Čia 
bus atstovai nuo Amerikos 
spaudžiamų kolonijų, nuo 
negrų, nuo ateivių darbininkų 
ir nuo tikrųjų amerikonų, nuo 
Centralinės ir Pietų Amerikos 
šalių, kurias smaugia bei ruo
šiasi smaugt Jungtinių Valsti
jų imperialistai.

Amerikos lietuviai darbinin
kai negali nuošaliai pasilikti 
nuo 
jimo. 
šių kovos įvykiai, noroms ne-jpie nusiginklavimus ir taiko 
notoms

Keli jauni maini’eriai, Itovojanti nė tik su savo išnaudo
tojais, anglies baronais, bet ir su jų lekajais, Lewisu ir kom
panija. JiČ'ėina su Nhcioiiale Maiifiėrių Viliją/kovinga mai- 
nierių orgąifitacija. ~ z . ■ i ■» t t. r t

O tai vis rekrutai į 
, komunistų, kai- 
au.jamą judėjimą

ir 
imperializmą.

New Yorke įvyksianti prieš- 
imperialistinė konferencija bus 
vienas iš tų tvirtų organizuotų 
žingsnių, kuriuos daro visų ša
lių sąmoningas proletariatas 
prieš aršiausią darbininkijos 
nevidoną, prieš imperializmą 
su jo pasaulinėmis skerdynė
mis, jr mobilizuota darbo mi
nias su bbalsiu “karas kariii,” 
kad nuverst pačią kraujgėrin- 
gą buržuazijos tvarką.

Sovietu Sąjungoj

duonos 
Drauge 
boikotą 
iš pik-

Baltarusijos Valstiečiai 
Kolektyviai Perduoda 
Valstybei Duoną.

Valstiečių biednuomehė or
ganizuoja kolektyvį 
perdavimą valstybei, 
biednuomenė skelbia 
tiems buožėms, kurie
tos valios slepia duoną. Gome
lio apskričio lenkų selsovieto 
visi kaimai kolektyviai per
duoda duoną. ČBobruisko ap* 
skrity daugely kaimų buožės 
pardavė duoną privatiniams 
pirkliams, bet, nemėgdami 
boikoto, bandė dėtis į raudo
nuosius “obozus”, duodami vi
sai mažai duonos. Biednuome
nė, matydama tą buožių gud
rybę, atsisakė priimti buožių 
duoklę ir boikoto nuo jų ne
nuėmę. Per biednuomenės ak-. 
tyvumą šimtai Baltarusijos 
kaimų kolektyviai perduoda 
duoną.
Fosforitas Valstiečiams.

Nesenai įsisteigęs 1-asis vai- ,' 
stybinis fosforito trustas paė
mė savo žinion 4 fosforito, ma
lūnus, kurie pagamina 40,000 
tonų fosforito miltų. Bet Val
stiečiai reikalauja daugiau 
fosforito. Taigi dabar skubiąją, 
statomi dar du malūnai, kurnflr 
pirmais metais pagamins^ po 
100,000 tonų fosforito miltų, ' 
o toliau po 300,000 tonų.
Fabrikų Darbininkai 
Valstiečiams.

Uljanovsko fabrikų darbi
ninkai nutarė dirbti pirmą Ve
lykų dieną (5 gegužės) ir už
darbį skirti galingos traktorių 
kolonos įsteigimui. Išeįevsko 
G a jo Vardo gelumbės fabriko 
darbininkai nutarė atidirbti 
vieną šventadienį ir už tai nu
pirkti traktorių bi 
lektyviam ūkiui,
rajone velykų dienos 
mos bendros visuomeninės 
(arimo) ( šventė.

“Raudonasis Artojas’
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Puslapis Trečias

THE YOUNG

COMRADE CORNER
—dited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

WORKER CHILDREN’S PROBLEMS
~*From May 19th to May 

26th the working class all 
over the world was celebrating 
the NINTH INTERNATION
AL CHILDREN’S WEEK.

The Ninth International [attack planned on the S. U. 
Children’s Week found the 
conditions of the workers’ 
children growing evert worse 
thruout the-world. The pre

workers’ children in prepara-1 
tion for the coming war. Like
wise the systematic attacks on 
the Soviet Union in the schools 
point to the preparation of the 
children for the imperialistic

International Children’s Week 
and the Working Class

It is the duty of the revolu- 
parations for imperialist warsitionary proletariat to take up 
by the capitalist countries Į the fight for the improvement 
thruout the world leads to an 1 of the conditions of the work- 
in3įt;nsification of the militari-[ er’s children. The working 
zation of the children, as part class must take up the strug- 
of these preparations. The i gle for the abolition of child 
rationalization in industry ' labor, for the feeding and 
finds its reflections among I clothing of the children of the 
the workers’ children in the [striking and unemployed

workers, for the improvement 
of the miserable conditions of 
the worker’s children, against 
the militarization of the work
ers’ children, against the na-

worsening of the living condi
tions of the children, in the 
increase of misery of the mil
lions of unemployed workers 
and in the drawing in of more
and more children into the!tionalist, anti-labor and anti
processes of industry itself. [ Soviet Union propaganda in 
Furthermore, the schools in [the schools.
all countries are being “ra-j
tionalized” to meet the re-1 Workers’ Children Militant 
quirements of capitalist in-'
dustries, of capitalist produc- The growing resistance on 
tion needs. the part of the workers and

1 growing readiness to stuggle 
against their miserable condi
tions finds its reflection among 
the working class children. 
One has to call to mind the

these processes are 
work (in America, 

that there are in 
3,5’00,000 children 
age of 15 working

factories

Ali 
clearly at 
We find 
America 
under the
in the mines, mill 
and on the streets and that 
in the past period the draw’- 
ing 
into 
We 
ing

the 
bil- 
for 
for 

war

in of even more children 
industry is increasing, 

find especially a worsen- 
of the conditions of the 
ęer’s children, not only 
pg the children of the 

4,000,000 unemployed work
ers in America, of the chil
dren of the striking workers, 
but the workers’ children gen
erally. Investigations by the 
U. S. Children’s Biuro reveal 

i the fact that 3 out of over 4 
children going to school are 
undernourished, that an over
whelming majority of children 
go to school morning without 
breakfast or with only black 
coffee. These facts prove the 

I tren^ndous rate of the dete
rioration of conditions of the 
workers’ children in America, 

i the richest country in 
i world—America that has 
, lions of dallars to spend 

the building of Čruisers, 
i the building of a mighty 

machinery.
The effects of rationaliza

tion on the schools is very 
marked. We find in the last 

Į few years a tremendous ex- 
i tension of the Junior High 

School system. The Junior 
High School is being built as 

**be means to turn out the 
* luRiren for industry in a 
^h^rter period. The ’ Junior 
High School, which lasts but 
one year, is the substitute for 
the regular four year High 
School term. The tendency 
for the transformation of the 
school system in America into 
the most efficient forms need
ed by capitalist production is 
also clear in the tendencies to 
eliminate from the curriculum 
all fiftieral cultural subjects 
altogether and to substitute 
actual manual training, and 
preliminary experience 
the practical work in the 
dustries in the particular 
gions where the schools 

| located.
I The introduction of

for 
in- 
re- 
are

ation to the Soviet Union. The 
delegation is being mobilized 
under the slogans of the de
fense of the Soviet fatherland 
and the struggle against the 
bourgeois opponent organiza
tion—the Boy Scouts. We are 
planning to send a Negro 
child, a child worker, a child 
of a needle trade worker, of 
a textile worker, an 
worker and a miner, 
delegation will express 
volutionary solidarity < 
workers’ children and 
workers for the Soviet Union. 
This delegation must be made 
a success! Only with the 
support of the workers will it 
be possible for us to send ac- 
cross to the Soviet Union our [ 
delegation.

skanių užkandžių ir minkštų 
gėrimų.

Važiuojant į išvažiavimą, 
imkite busą Morristown, kuris 
eina nuo Broad St., Washing
ton Park, kas pusė valandos 
ir išlipkite ant Sycamore Ave. 
Paėjus tiesiai kelias miliutas 
rasite ir išvažiavimo vieta. 
Automobiliais važiuojant iš 
W. Orange vienas kelias 
Northfield Ave.

Užkviečia Rengėjos.

OPERETE “SYLVIJA”
NEWARKO SCENOJE

............... .................. .............. .................— 1 ' 11

ras. Todėl neužmirškite pa
žymėtu laiku užsistatyti radio 

pasiklausyti mūsų dainų.
M. L. L.

ir

MEXICO, ME
kuriePadėkos žodis tiems, 

atsiuntė vainikus numirus ma
no vyrui.

79 Chicago, Ill., J. Griškėnas 17.00
192 Bulpitt, Ill., B. Sharnaus-

kienė 12.10
125 Harvey, Ill., F. Slėnis 9.20
134 Royalton, Ill., J. Audiejai-

tis 12.00
74 New Kensington, Pa., M.

Nacajus 9.00
Pąv., J. Lieponis, St.
Louis, Mo. 1.60

26 Collinsville, Ill., P. Kuo-
sevičius 12.20

218 Custer, Mich., J. Juodaitis 5.35
209 Trenton, N. J., A. Jakš-

tonis 3.00
19 Chicago, Ill., J. Elmanas 25.00

104 Chicago, 111., J. šermukš
nis 10.70

64 Moline, Ill., J. Julius 21.40
52 Detroit, Mich., L. Jonikas 32.15

Auka Lietuvių Socialio Kliubo, 
Newark, N. J., per J. Ru- 
secką 60.00

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušerė

A. L. D. L. D., Mr. ir Mrs. 
John Casper, Steam Plant 
Employees, Mrs., Joe Watson 
ir Family, Mr. ir Mrs. Prom- 
skaitis, Kimball School, Mr. 
ir Mrs. P. L. Roberts, Walter 
Šileika, Mr. ir Mrs. E. S. Ken
nard, Jerry Stonkus ir Family, 
Oxford Welfare League, Mr. 
ir Mrs. Lawrence Deroche, 
Mr. ir Mrs. John Arsenalt, 
Mr. ir Mrs. Charles Rašytinis, 
John Bunker ir Family, Pad- 
gaskas, Louise Sharko, Mr. ir 
Mrs. Frank Jurgelas, William 
Kuras, Naujokas ir Mainorius 
ir L. U. K. Draugystė.

Aš, pasilikus su savo dukre
le Juze, 15 metų amžiaus ir 
sūneliu Williamsu, 11 metų, 
tariu širdingiausį ačiū visiems 
tiems, kurie čia pažymėti, už 
atsiųstus vainikus ir tiems, 
kurie kuo nors pagelbėjo ma
no

Viso Įplaukė bal. men. $838.65
Balansas iš kovo mėn. 2,336.68

Baigus mokslą ir praktikavusi 
prie Dorpato universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje praktikavosi di
džiuosiuose miestuose Euro
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

Geriau vėliau, negu niekad! 
Laukiau, manydamas, kad kas 
nors iš pačių newarkiečių pa
rašys apie šį perstatymą, bet 
nesulaukiau, todėl griebiausi 
pats už plunksnos ir palinu. 
Operetę “Sylvija” suvaidino 
“Sietyno” (newarkiškis) ir 
“Laisvės” (Patersono) chorai 
gegužės 18 d., 1929, Lietuvių 

'Svetainėje, Newarke. Pats 
1 veikalas, tikiu, didžiumai “L.” 
[skaitytojų yra matytas ir jau 
girdėtas, todėl ir nebandysiu 
nieko apie tai sakyti. Tiek 

wnrL-ora priminsiu, kad veikalas I nėra 
darbininkiškas ir mūsų scenai 
tinkamas, bet, neturint geres
nių, lošiamas ir jis, ir del to 
negalima kaltinti lošėjai, ale 
mūs rašytojai ir kompozitoriai, 
kad nepagamina geresnių.

Man rodosi, kad veikalas 
vaidintas pilnai gerai. Ypatin
gai chorai sudainavo gražiai 
ir choristai atliko savo minios 
rolę pavyzdingai. Lošėjais 
buvo: J. šimelevičius—Bertra- 
mas Lacey, dvaro poetas; J. 
Druseika—Kunigaikšfis Tob-I 
bytum; Kaškiaučius-—Vincas; 
M. česnavičiutė—Sylvija; L. 
Kavaliauskiūtė—Elzė; K. žu- 
kauckienė—Arabėlė; Jean
Sinkauckiūtė—Araminta; M. 
žolyniūtė, O. Stanelienė, ir T. 
Stočkienė—Elzės Draugės.

Geriausiai, neginčijamai,' 
vaidino ir dainavo M. česnavi
čiutė. Puikiai pasižymėjo ir 
Kavaliauskiūtė, Druseika, ši- 
mulevičius, Kaškiaučius. Kitų

auto
This 

the re- 
of the 
of all

Build the Young Pioneers

every class conscious work- 
to become an active build- 
of the Pioneer movement, 
recruit the workers’ chil-

The American 
must resolve to give their sup
port to the only fighting chil
dren’s organization — the 
Young Pioneers. It is the duty 
of 
er 
ei
to
dren for the Pioneer move
ment. It is particularly impor
tant for the workers to sup
port the workers’ children in 
their struggle against bad con
ditions and to stand behind 
them and defend them when 
the capitalist courts and the***••-' VW aixiaiu Vliv I LHC VCtjJl Lev A10 L LvUIlO LLllVl LlLt>

militant role of the -children capitalist schools attack them 
in the Passaic strike, in the and try to break their fight
miners’ struggle, in the strug- ing 
gle of the textile workers in against and prosecute the best 
New Bedford and now in the fighters. 
South to realize the tremen
dous reserve force that the 
working class has among the j 
children. One has to recall i 
only the militant struggle of 
the children in the schools 
against the rotten school con
ditions, against the anti-labor 
propaganda, or for the mobili-

spirit and discriminate

The concrete 
[the support of 
movement at 
must be the

expression for 
the children’s 
this moment 
whole-hearted

support for the Workers’ Chil-į artistų rolės buvo trumpesnės, 
dren’s Delegation to the Soviet bet taip jau gerai suvaidintos. 
Union. We have not at our’ Veikalą sumokino ir diriga- 
command the resources of the vo chorvedys W. Žukas, o pi-

zation of the children for the Boy Scout movement which ps janu palydėjo E. Retikevičįū- 
fitting out a boat that will tė.solidarity action with me, , _

working class as the School' carrY f° the International Boy 
Strike on May Day, the ex- Scout Jamberroo this summer 
cellent relief activities carried L500 American Boy Scouts, 
on, to realize that the work- On>y the workers will support 
er’s children also are reflect-;the funds for our delegation.

'The workers must send in 
their contributions immediate
ly to help make this delega
tion a reality—the success it 
must be.

BUILD THE YOUNG PIO
NEERS OF AMERICA!

FULL SUPPORT TO THE 
W O R KE R Š’ CHILDREN’S 
DELEGATION TO THE SO
VIET UNION!

All funds should be for
warded to the Young Pioneers 
of America, 43 E. 125th St., 
New York, N. Y.
Young Pioneers of America.

ing this mood for struggle in 
a very sharp manner and that 
it requires only the leader
ship of the revolutionary work
ers to organize this sentim
ent into a mighty force for 
the working class.

The Young Pioneer move
ment in America has proven 
itself capable of leading the 
worker’s children in America. 
The Young Pioneers have as
sumed leadership in every im-j 
portant struggle and have 
succeeded in mobilizing thous
ands upon thousands of chil
dren in these struggles, build
ing their class consciousness, 

(fighting the poison of the cap
italist schools and making 
these children important and! 
at times decisive factor in the 
struggles of the workers.
Forward to a Worker’s Chil

dren’s Delegation to the 
Soviet Union

Upon the invitation of the 
Soviet Union Pioneers the 
Young Pioneers of America 
are sending a worker’s deleg-

LIVINGSTON, N. Y

Birželio 16 d. įvyks LDSA. 
10 kuopos išvažiavimas ant 
M. Fiske farmos. Pradžia 10 
vai. ryte.

Visus ir visas kviečiame at
silankyti į šį išvažiavimą, nes 
jis bus dar pirmas šioj apie- 
linkėj. Atvykę smagiai laiką 
praleisite. Rengėjos turės

Sunkiausiose valandose.
Marijona Kuriene.

A.LD.LD. ŽINIOS
A.L.D.L.D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 

APYSKAITA UŽ BALANDŽIO
MĖNESĮ, 1929 METŲ

Kp.
121

73

160
1

203

147

212

87

136

44
218

Publikos atsilankė daug— 
artiplinė lietuvių svetainė, ne
žiūrint, kad 'oras buvo labai 
dušnus ir šiltas. Tas parodo, Į 
kad “Sietyno” Choras turi di- , 219 
dėlės įtakos darbininkuose.

Brooklynietis.

PHILADELPHIA, PA.
Gegužės 5 d. mažas jauni

mo būrelis susirinko . Frank- 
fordo lietuvių salėje ir sutvė
rė Frankfordo Lietuvių Chorą, 
kuris gerai gyvuoja.

Bėgiu poros pereitų metų 
mes rengėmės prie tokio dar
bo, bet tik dabar jį gyveniman 
įvykdėme, nes tik dabar gavo
me gabų choro mokytoją P. 
Vitkauską, kuris mūsų chorą 
'gerai išlavins, nes jis sugabus 
[muzikoj.

Dabar mes norime vietos ir 
apielinkių lietuviams pranešti, 
kad 15 d. birželio, tarpe 4 ir 
4:30 vai. po pietų (dienos 
šviesos laiku), mūsų choras 
dainuos per radio Station 
WIP Gimbel Brothers. Mūsų 
choro keli nariai sugrieš lie
tuviškų polkų. Manau, visiems 
vietos ir apielinkės lietuviams 
bus žingeidu išgirsti, nes čia 
dar pirmu kartu dainuos cho-

150

12
190

2

69
13

88

132

54

43

140

145

56
112
223

198

14
225

31

72

92
5

76
146

229
10

Viso sykiu $3,175.33
Balandžio mėnesĮ išlaidų jokių ne

buvo, tat 1 d. gegužės ižde buvo pi
ni gų $3,175.33.

A.L.D.L.D.

A.L.D.LD.

J. ALEKŠIS, 
Centro Sekretorius.

IG. BACHES, 
Centro Iždininkas.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimo. Dusuli, Galvos skau
dėjimo, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas apHckorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Dokenis Oiatmont Co. 
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRAB0R1US

Norintieji ge 
riausio patar
navimo ir ui 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitė* 
pasi

CASTON ROPSEVICH

Ig-

K.

San-

Miko-

Mazi-

15.25

15.45

13.95

16.70

3.35

15.20
21.60

25.85

1.50

13.70
10.80

13.90
1.50

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1718 So. 10th St.. Camden. N. J.

■a-, , , , -------- ---------

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

SIS W. Srd Street 
So. Boston, Maus.

Tel., Bo. Boston 0304 W.

Na-

Ta-Mass., J.

K. Povilaika
B. E. Senke-

Įplaukos
Miestas ir kas prisiuntė. Suma. 

Braddock, Pa., G. Urban $19.80 
Summerly, W. Va., J. Rau- 
linaitis
Benld, Ill., M. Bartkus • 
Brooklyn,. N. Y., K. Ta
mošiūnas 
Inkerman, Pa., 
dargas
Brooklyn, N. Y., 
lėnas
Bayonne, N. J., 
liauskas
Sheboygan, Wis., A. Ka- 
tayskas
N. S. Pittsburgh, Pa., H. 
Bogužienė <
Harrison, N. J., J. Blažiū- 
nas
Lowell, Mass., V. Mikalo- 
pa
Custer, Mich., J. Juodaitis 
Plymouth, Pa., M. D. Sta- 
nislovaitienė
Pay., J. Podjun, Luther, 
Mich.
W. Pullman, Ill., S. Tilvi
kas > .
Pittston, Pa., A. Valinčius 
Cleveland, O., V. Karšo-

Forest City, Pa., J. K. 
valinskiene 
So. Boston, 
mulionis 
Peoria, Ill., 
Easton, Pa. 
vičienė
Chicago Heights, Ill., B. 
Gatch
Tacoma, Wash., V. Kava
liauskas
Elizabeth, N. J., Ig. Šal
kauskas
Wilkes-Barre, Pa., F. Kuk- 
lis
Waukegon, Ill., J. A. Da
mijonaitis
Los Angeles, Cal., J. Pau- 
liukonis
Milwaukee, Wis., A. Sa
vickas
Tamaqua, Pa., K. Sungaila 
Oregon City, Oregon, W. 
Morphy
Oakland, Cal., K. 
niene
Minersville, Pa., J. 
Southbury, Conn., 
kush
Lewiston, Me., A. 
leis
Great Neck, N. Y., 
landzevičius
Cicero, Ill., J. Paulus 
Newark, N. J., V. Šima- 
nauskas
St. Clair, Pa., A. Kaunas 
Chicago, Ill., J. Budrevi- 
čius
Lee Park, Pa., J. Grigas 
Philadelphia, Pa., J. Vait
kus 
Westville, Ill., per K. P. 
Yokubaitį

Mugia-

Zilionj
J. Pa-

Kaula-

A. Ta-

23.20
24.30

18.90

10.80

23.45
7.50

9.20

6.25

20.35

13.60

9.00

7.85

9.40

21.65
6.10

17.95

4.60
5.20

14.40

40.50

7.70
37.15

17.00
7.80

11.25
12.00

11.00

18.30

Laisves Piknikas, 7 d. Liepos-July, 1929

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

S043

GRAB0R1US
Patarnauju visiems be skirtumo 
Įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
, Brooklyn. N. Y.
—■U.,. .... ....................... T

all 
forms of military training in
to the 
of the 

i create 
crease
Igpist propaganda in the 

and especially the 
'n fusion of the Boy Scout 

govern- 
of the 
of the

schools, the utilization 
press and movies to 

a jingo spirit, the in- 
of nationalist and jin-

nization with the 
c—all are proof 
1 i t a r i zation

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

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

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

Dalyvaus seni darbininkų judėjimo darbuotojai J. ŠUKYS 
stovi pirmose eilėse kovojančių darbininkų.

ir

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

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

H. STANKUS, kurie nuo žydinčios jaunystės iki žilos galvos 
“Laisves” piknike girdėsime jų prakalbas.

SKAITYKIT “LAISVĘ”

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

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

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

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

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

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

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

OR. Z I NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

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

...Mrmrcrg
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HUNTINGTON, N. Y.
Pavykęs ALDLD. 231 Kuopos 

Išvažiavimas

Birželio 9 d. įvyko vietos 
ALDLD. 231 kuojos išvažią- 
vimas. Vieta graži, erdvinga, 
nes farmukė turi virš šešių ak
rų žemės ir visa buvo pavesta

išvažiavimui. Surasti irgi ne 
tokia kląidinga, kaip pereitais 
metais buvo. Todėl žmonių 
privažiavo labai daug, virš 
trejeto šimtų ir kaip del vie
tos kolonijos, tai jau skaitlinė 
labai didelė.

Rengėjai buvo savo vietose 
anksti. Aidiečiai busu pribu
vo dar pirma vienuoliktos.

Apie, tų patį laikų pribuvo da
lis Richmond Hill gyventojų. 
Paskui pradėjo važiuoti ir ki
tų kolonijų lietuviai. Labai 
daug buvo iš Great Necko. Jei 
neklystu, tai 16 ar 17 automo
bilių. Buvo nemažai iš East 
New Yorko, Brooklyn©, Flush
ing© ir kitų kolonijų. Pasiro
dė ir Port Washingtonas, ku

E. Voltenberg

Revoliucionieriaus Kraujas
T

—Ei, kų jūs dar ten sugavote ?!... 
Pribaigti ant vietos tą spartakišką šunį!

—Vilkite jį čion, surengsime jam kąro 
lauko teismą!

—Kam dar čia veltui laikas eikvoti, 
reikia čia jį ant vietos pribaigti!

—Ei, pasitraukite, aš suvarysiu jam 
kulką!—ir ilgas, biskį šlubuodamas, grū
dosi oficierius iš šiaur-bavarų kontr-revo- 
liucines armijos priekyn prie belaisvio 
raudongvardiečio, apsupto kontrrevoliuci
onierių lanku.

—Traukitės 'iš kelio!—kriokė oficie
rius,—leiskite man suvaryti jam kulką!

Belaisvis tėmijo besiginčijančius. Kas 
darėsi aplinkui jį, jam atrodė kaip sap
nas... Jis jautėsi taip, kaip žmogus, ku
ris važiuoja valty j ir ją blaško galingos jū
rų bangos grūmodamos apversti kiekvieną 
minutę.

Iš karto laike to pasiutusio riksmo jis 
nei patsai nepajėgė apkainuoti reikšmę re
volverių, atkreiptų ant jo. Bet štai mintis 
prasiblaivė.—Tai mirtis! Viskas, viskas 
baigta. Gyvenimas turi baigtis mirčia, pa
silieka gamta, nematysiu daugiau/ saules, 
brolių, seserų, motinos ir draugų... Vis
kam galas. Prieš jo akis tartum gyva at
sistojo motina su užraudotomis akimis... 
O sesutė, kuri tik vakar, kada ėjo ant bari
kadų kartu su draugais kovoti po raudonę 
vėliava, meiliai išlydėjo...

Ir argi tai buvo tiktai vakar? Gat
vė, draugai, kova, puolimas ant priešo, pra
džia pergalės; paskiau išlindo prakeiktai 
šarvuotas automobilius, užpylė kulkų lietu
mi, sušaudė revoliucijos karžygius. To- 
liaus bėgimas, slėpimasis ant tvartų, areš
tas ir dabar mirtis....

Gyventi, vėl kankintis, vėl dirbti iš 
naudotojams ir badauti, vėl kentėti šaltį ii 
pergyventi skurdą; vėl girdėti verksmą bą 
daujančios motinos; vėl kankintis, kad? 
vaitoja badaujanti senutė. Badas, vargas 
skurdas. Ne, geriau mirtis, negu vergavi
mas.

Baltagvardiečiai, kurię grūdosi aplin
kui su plikais revolveriais, kiek pasitrauki 
nuo belaisvio. Ant valgyklos balkono pa
sirodė diktas oficierius.

—Užkimškite savo gerkles!—riktelejc 
jis plonu balsu,—kas ten pas jus darosi 
kas atsitiko?

—Spartakietį sugavome, ponas leite
nante. Mes radome jį miegantį ant tvarto 
Prie jo buvo ir ginklų.

—Tempkite jį į karo lauko teismą ii 
greičiau.

Leitenantas vėl įvirto į valgyklą, ( 
kontr-revoliucionieriai belaisvį nuvilko į 
kiemą, kur buvo karo lauko teismas. Ter 
už stalo sėdėjo keli oficieriai, o ant žemės 
sėdėjo bei gulėjo kareiviai. Pranešė ofeie- 
riams apie belaisvį, o jie susėdo iš eilės 
Sekretorius pasidėjo kelis popieros lapus 
prieš save; vyresnis oficierius pasakė kelis 
žodžius; kontr-revoliuciniai kareiviai ap 
spito stalą, ir viskas gatavą teisumui.

—Kaip tave vadina, vardas, pavardė? 
—paklausė vyresnysis oficierius.

Belaisvis pažiūrėjo į savo kiaurus ba
tus ir mano sau: '>

—Kas gi tam kontr-eroliucijos šuniui 
per reikalas prie mano vardo? Argi tie 
budeliai, sušaudydarni šimtus darbininkų, 
klausėsi jų vardų?

—Kalbėk gi, greičiau!—vėl pakartojo 
vyresnysis oficierius.

—Spartakas!... mane vadina Sparta
ku!—piktai pažvelgęs tarė belaisvis.

—Iškrėskit jį!—suriko pašokęs oficie
rius. Du baltagvardiečiai puolėsi ant belai
svio ir, viską iškrėtę, surado: pakelį ciga- 
retų, nosinę, mažą peiliuką, raudoną vėlia- 
vukę ir seną piniginį krepšelį, ir viską tą 
sudėjo ant stalo.

Oficierius pirmiausiai pasigriebė pini
gų krepšelį; išsikrėtė iš jo ten dar esamus 
kelis centus, rado partijos bilietą ir pagal 
jį sekretorius viską užsirašė. Belaisvis sto
vėjo ramiai.

Pilnas kiemas buvo baltagvardiečių; vi
sų jų akys atkreiptos į belaisvį, piktos akys,

tik kai kurie iš jų tartum užjautė belaisviu.
Belaisvis nereikalavo užuojautos... 

Tuom kartu: pasigirdo oficierio žodžiai:
—Tave atrado miegantį ant tvarto. 

Prie tavęs gulėjo užtaisytas šautuvas. Ta
vo kišeniuose atrasta šovinių. Ką gali pa
sakyti savęs apgynimui sąryšyj su tuom?

Belaisvis Alois neatsakinėjo.
—Tie ginklai prigulėjo tau?—vėl pik

tai paklausė oficierius.
—Žinoma, kad tai buvo mano, o ką, ar 

tu manai, kad aš juos pasivogiau?
' Baltagvardiečiai pasileido juokais; 

jiems patiko drąsus atsakymas; oficierius 
dar rūsčiau susiraukė.

—Tu šaudei? Turėk mintyj, kad yra 
įsakymas nuo karo ministerio p. Noskes, 
pagal kurį kiekvienas spartakietis, sugau
tas su ginklais, turi būti sušaudytas. Reiš
kia, jau vien tik dėlto, kad tu turėjai gink
lą, tu turi užsimokėti mirčia. Tu negali iš
sisukti jokiais melagingais prirodymais. 
Geriaus kalbėk tikrą tiesą.

Iš visos oficieriaus kalbos belaisvio i 
omenin įsmigo tik žodis Noske. Noske— 
menševikas, kruvinas šuva, užmušėjas K. 
Liebknechto. Noske—budelis revoliucinio 
proletariato.

—Suprantama, kad aš šaudžiau. Kam 
gi dar turėti ginklai, kad nesiginti nuo 
buržujų bernų?

Oficierius atsisuko linkui kitų oficie- 
rių,—Aš manau, kad tardymą galima ro
kuoti baigtu. Dalykas pilnai aiškus. Su
gautas su ginklais rankose ir prisipažino, 
kad šaudė. Bet dar vieną jam klausimą:

—Teisiamasis, kiek kartų tu naudojai 
ginklus ?

—Labai gaila, kad neganėtinai,—pasi
girdo belaisvio atsakymas,—labai mažai te
ko naudoti. Kitaip, tu, niekšiškas kapita
listų šunie, jau negalėtum kvosti ir teisti 
mane.

—Sušaudyti!...
v Kietu lanku apsupo belaisvį kontr-re- 

voliucijos kareiviai. Jo galvoj greitai min
tis bėgo apie gentis, apie partiją, kovą, re
voliuciją ir draugus, kritusius ir kovojan
čius už pasiliuosavimą iš kapitalo vergijos.

—Ar tu turi dar kokį pirm-mirtinį 
reikąlavimą?—paklausė vienas iš oficie- 
rių.

—Aš norėčiau surūkyti dar vieną ci
garetą.

Vienas iš kareivių drebančia ran
ka padavė cigaretą. Belaisvis tuom tarpu 
galvojo: “Dar nors kartą, kad pamačius 
sesutę, brolį; dar nors kartą, kad galėčiau 
parnešti kruvinai uždirbtą algą senutei 
motinai; dar nors kartą, kad galėčiau 
žingsniuoti gatvėmis po raudona revoliu
cijos vėliava kartu su kitais draugais”. Bet 
tas jo mintis pertraukė oficierius:

—Prisirengk. Mes turim užrišti tau 
akis ir tada...

—Užrišti man akis? Argi jūs, kapita
lo šunes, tiek esate bailūs, kad nedrįstate 
žiūrėti man į akis?—Jis dar porą kartų 
patraukė dūmą; metė cigaretą ant grindų, 
užmynė jį ii’ tarė:

-Na, dabar atlikite budelių darbą, 
šaudykite!

Belaisvis perplėšė ant savo krūtinės 
marškinius; užtekančioji saulė apšvietė 
savo spinduliais tvirtą proletarinę krūtinę, 
atstatytą prieš kontr-revoliucijos vamz
džius. Jam rodėsi, kad jis stovi kartu su 
draugais ant barikadų ir aplinkui eina bai
si kova.

Tuom tarpu iš astuonių šautuvų pykš
telėjo ugnis. Kulkos, kaip grąžtai, per- 
gręžė draugo Aloiso kūną, suvarstydamos 
krūtipę, širdį, arterijas, nugarkaulį, kak
lą, kaktą ir vieną išlupo akį.

Aštuoni baltagvardiečiai stovėjo su 
šautuvais prie kojos. Iš vamzdžių dar 
šliaužė balti parako dūmai. Ant žemes 
gulėjo lavonas Aloiso, suvarstytas, sudras
kytas kapitalistinio pasaulio gynėjų kulko
mis. Kraujas greitai išsiliejo per daugelį 
skylių ir apsupo, lavoną kraujo klanu.

(Iš “N. M.”)
Vertė D. M. šolomskas.

ris retai kur pasirodo, žodžiu, 
nebuvo tokios kolonijos; lietu
viais apgyventos, iš kurios ne
matytum žmonių.

Apie ketvirtų valandų pra
sidėjo programa. Draugas 
Rugienius perstatė Aido chorų 
sudainuoti. Nors aidiečių bu
vo nedaug, bet jie sudainavo 
gerai. Dainavo dviem atvejais 
ir Aido chorui buvo įteiktas 
gražus gyvų gėlių bukietas. 
Kalbėjo draugė K. Petrikienė, 
ragindama sutverti' čia L. D. 
S. A. kuopų. Ji nurodinėjo, 
kad moterys irgi privalo dar
buotis darbininkiškoj dirvoj. 
Antras kalbėjo draugas R. Mi- 
zara. Jis aiškino ALDLD. 
tikslus, nurodė, kad šios orga
nizacijos tikslas ne iždus au
ginti, namus pirkti arba kito
kia kokių nuosavybę, bet 
skleisti apšvieta, remti darbi
ninkų judėjimų. Jis nurodė, 
kad nėra buvę tokio darbinin
kų streiko, kurio ši organizaci
ja nebūtų sušelpus. Pabaigoj 
ragino visus vietos lietuvius, 
kurie dar nepriklauso prie A. 
L. D. L. D., rašytis.

Deklarpavo Olga Lukaus- 
kiutė iš Great Necko. Užsibai
gus programai, sekė virvės 
traukimas tarpe Hungtingtono 
ir Great Necko lietuvių. Great 
Neckas laimėjo gražų akva- 
riumelį su želve ir Huntingto- 
nas didelį arbūzų.

Pasirodo, vietos lietuviai 
darbuojasi kiek tik išgali ir jie 
turi gerus pasisekimus.

Korespondentas.

WINDSOR, CANADA
šiuo laiku pas mus užpuolė 

smarki bedarbė. Fordas, ma
tytis, išpildęs senuosius užsa
kymus, naujų negaudamas, at
leido apie pusę darbininkų. 
Likusieji irgi dirba tik ketu
rias dienas į savaitę. Girdisi, 
kad nekuriam laikui žada vi
sai sustoti, bet kiek yra teisy
bės, parodys ateitis. Kitos 
automobilių išdirbystės irgi la
bai silpnai dirba. Eina atlei
dinėjimas darbininkų visose 
dirbtuvėse, šimtai alginių ver
gų pasijuto be darbo, o kurie 
nesusitaupė per tuos kelis mė
nesius, tai tie jau privesti 
bėgti į farmas ar į kitus mies
tus. čia mat kompanijos duo
da darbininkui tiek uždirbti, 
kad apsigintum nuo bado ir, 
žinoma, kol dirbi. Jeigu pa
imtum kiek darbininkas laiko 
dirba į metus, tai išeitų, kad 
70-80% visų darbininkų dirba 
tik 6 mėnesius į metus, o liku
sius 6 mėnesius jieško darbo 
arba laukia senojo. Prie „tol 
reikalinga priminti bjauriausi 
išnaudojimų, kuris yra išsiplė
tęs visoj platumoj. Čia su dar
bininkais kompanijos ir bosai 
daro ką nori. Atlygina irgi 
kiek jiems patinka. Jeigu ku
ris darbininkas pastato bosui 
reikalavimų žmoniškesnių dar
bo sąlygų, tai gauna visiems, 
žinoma atsakymų: “Jeigu ne
nori dirbti prie tokių sąlygų 
ir su tokiu atlyginimu, tai lau
kan, į tavo vieta šimtai lau
kia!” Antras bjaurus išnau
dojimas, tai kyšiai ir visokį 
fundymai. Apie juos tenka 
pakalbėti kiek plačiau.

Windsoras yra vienas iš Ka
nados miestų, kuriame susi- 
spietus automobilių išdirbystė. 
čia randasi net keturių kom
panijų dirbtuvės. Iš paviršiaus 
žiūrint čia yra augštesnis at-, 
lyginimas, negu kiekviename 
Kanados mieste. Tokioms ap
linkybėms esant, žmonės va
žiuoja į šį miestų taip, kad 
imtų fabrikai nors ir po kelius 
tūkstančius į dienų, visgi be
darbių eilės nemažėtų. Todėl 
dirbtuvių bosai ir employment 
managerial naudojasi darbi
ninkų tamsumu, pardavinėda
mi darbus. Tam tikslui jie 
naudoja savo rūšies agentus. 
Keletas tokių agentų išėjo 
aikštėn ir buvo nekurie , pa
traukti atsakomybėn. Praei
tais metais Fordo Employment 
manager’is Morro tokiu būdu

pasipinigavo kelias: dešimtis 
tūkstančių dolerių. Bet, galų 
gale, buvo susektas ir išgintas. 
Jo agentas buvo lenkiškas 
“dūšių ganytojas” ir rusiškas, 
“batiuška.” Norėdamas gau
ti Forde darbo, turėjo darbi
ninkas sumokėti $75. Ta at
likęs, darbų gauna, bet kaip 
ilgam, tai niekas negarantuo
ja. Girdėtis buvo tokių atsi
tikimų, kad į trečių dienų pa
leido iš darbo. Jeigu kuriam 
pasiseka padirbti kiek ilgėliau, 
tai tas irgi turi mokėti savo 
rūšies duoklę bosui ir retkar
čiais užfundyti, nes kitaip 
reikštų nustojimas darbo.

Gal kas iš lietuvių mano va
žiuoti darbo jieškoti į šį mies
tų, tai nepatartumėm, nes 
daug darbininkų bėga lauk. 
Visai nėra numatoma, kada 
darbai pradės eiti geriau.

Iki šiol dalis; Windsor©, kur 
yra Fordo dirbtuvės, vadinosi 
“Ford City,” bet dabar nuo 
birželio 1 dienos persikrikšti- 
no į ‘<East Windsor.” Už ta, 
sako, Fordas labai esąs, neuž
ganėdintas. Jis siūlęs miesto 
valdybai $100,000 į metus už
laikymui atskiros administra
cijos, bet jo pasiūlymas tapęs 
atmestas. Dabar eina gandai, 
kad del to jis uždarysiąs savo 
dirbtuves Windsore. Jeigu 
taip būtų, tai nukentėtų smar
kiai ne kas kitas, kaip tie 
vargšai darbininkai.

Lietuvių Judėjimas

Ačiū J. V. draugams, kurie 
atkreipė atyda į kanadiečių 
sunkių finansinę padėtį, pa
skelbdami A. L. D. L. D. vajų 
gavimui naujų narių su papi
gintu įstojimu tik $1 metams. 
Nežinau kaip kitose kolonijose 
einasi vajus, bet pas mus tai 
neblogiausiai. ALDLD. 21 
kuopa padidėjo jau 9 nariais 
ir manome gauti daugiau, 
nors mūsų kolonija susidaro iš 
60 lietuvių.

22 diena birželio ALDLD. 
21 kuopa rengia prakalbas. 
Kalbėtojas bus visiems žino
mas drg. M. Bacevičius. Wind- 
ęorįęčiąį, tai, bjis visi, kai vie
nas, d. M. Bacevičiaus prakal
bose, bet yra tikimasi, kad at
silankys ir detroitiečių. Kad 
būtų įvairiau, tai po prakalbų 
manoma daryti šokiai. Čia 
amerikiečiai .turėtų progos 
susipažinti - su kanadiečiais, 
kurie nupasakotų gyvu žodžiu 
kas dedas Lietuvoje, nes yra 
ką tik atvažiavusių. Platesnių 
žinių apie prakalbas ir šokius 
duosime vėliau.

S. L.- A. reikalai stovi neaiš
kioje padėtyje. Priežastis yra 
tame, kad dauguma atleido 
nuo darbo ir nekurie bus pri
versti važiuoti iš šio miesto. 
Valdyba buvo išrinkta, bet ke
letas asmenų, del finansų sto
kos, atsisakė. Taipgi nebuvo 
galutinai nutarta, koks dakta
ras kviesti. Vietiniai dr-ai 
reikalauja net po $1.50 nuo 
nario. Girdėtis buvo, kad kai 
kurie nariai yra nusistatę kvie
sti dr. M. D. Palevičių iš Det
roito. Norinčių priklausyti 
prie Sk L. A. yra daug, bet 
siaučiant bedarbei dauguma 
susilaiko.

Visiems vietiniams žinomas 
asmuo pilna gerkle reklamuo
jasi, kad jis sutvėręs S. L. A. 
kuopa. Čia jau daugiau nie
kas, kai juokas, kas žino visų 
ta dalykų.

S. L. A. kuopa buvo pradėta 
organizuoti 5 d. gegužės per 
dr. Palevičiaus prakalbas, ku
rias surengė vietinė A. L. D. 
L. D. 21 < kuopa. Tolimesnį 
organizavimo darbų dirbo visi 
bendromis jėgomis. Visa kų 
jis prisidėjo prie šio darbo, 
tai leido savo bute; padaryti 
susirinkimų. Bet tas toli gra
žu nereiškia, kad jis suorgani
zavo kuopa.

Petras.

mas sumanymas įsteigti oro 
susisiekimo liniją Berlynas-Vla
divostokas. Tai bus didžiausia 
pasauly pašto ir keleivių linija. 
Sulyg sumanymu, šiais metais 
turi pasibaigti tyrinėjimo dar
bai ir prasidėti pašto perveži
mas. ■ Sekančiais metais prasi
dės ir keleivių vežiojimas. Oro 
susisiekimo linija penkis kartus 
pagreitins kelionę iš Vakarų 
Europos į Japoniją ir Chinus. 
ši linija bus labai naudinga ir 
turės didelį pasisekimą.

WORCESTER, MASS.

Oru iš Berlyno į 
Vladivostoką

Artimiausiam S. S. R. S. Sov- 
narkomo posėdyj bus svarsto-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartinių laiku.

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

likęs pelnas bus’ šunaų|Ud| 
svetainės užlaikymui.

Vienas Komisijos Narių.

Ketvirt, Birželio

‘GERAI PATAIKO
Taip sako pilietis Ant. Taeila 
užlaikytojas Restorano po num. 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GE 
PATAIKOT PADARYT CIGA 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne * 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai 
nes už penkių blokų nuo mano b 
kostumieriai ateina ir saujoms ' 
penkis cigarus ir ■ ■ a.

ima ant syk. VII 
myli juos rūkyt, nes geriausia p 
tinka Jodei kad malonūs ir dfttn 
AROMATIŠKAI kvepi?’

Remtinas Piknikas
Suvienytų Lietuvių Draugi

jų Komitetas rengia ■ didelį 
pikniką Lietuvių Sūnų Drau
gijos parke Olympia, liepos 7 
d. Komitetas nutarė surengti 
gęrą ir įvairią programą, pa
kviesti pasaulinę čampionę i 
plaukikę Osipavičiutę; busi 
imtynių, lenktynių ir kitokių 
phmarginimų. Nutarė duoti 
apmokamą garsinimą į dien
raštį “Laisvę,” todėl reikia ti
kėtis, kad ir iš apielinkių bus 
daug svečių.

Apie minimą svetainę spie
čiasi visas 'progresyvis veiki
mas, todėl visų , pareiga būtų 
ir šios svetainės parengimus 
remti. Juk visas nuo pikniko

187 Oak Str»
■Lawrence, Mas 

| -savo krautu 
kas> mėnesie J 
kelioliką šim 
pa’sitraukia. Ta 
pat drg. 8. Ri 

Schuylkill Avent

Lietuvaitė Fotografislė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

L1AVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

John Naujokas 
kauskas, 214 
Shenandoah, kaipo1 agentas, tilksta 
čiais parsitraukia ir pasekming 
miestuose parduoda; taip^r K 
Brooklyne ir kituose miestuke, k 
yra geri lietuviai ir išmintingi da 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S g 
riausi cigarai Amerikoje po 10 ce 
tų. ' .

Taip-pat progresyviškas lietuvi 
užlaikytojas general krautuvės ir la 
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-1' 
Park St., Hartford, Conn., nuo sen 
užlaiko Jono—John’s Hand Ma 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi m 
Ii rūkyti ir sako be jų biznyje r 
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pit 
gresyviški biznieriai, ne tik Broc' 
lyne, bet ir kituose miestuose—vis. 
reikalaukite Restoranuose, Vžeigoh 
Kliubuose, ant Balių ir štatuos 
kituose bizniuose lietuvių iiRlrbym 
draugų cigarų viršminėtais varde 
tik pakeliant pirštą, o gausite eig 
rą, kuris visiems patinka, jog rflk 
damas džiaugsies. Mūsų cigarai g 
rantuojami. Cigarus pa siunčiame * 
pareikalavimo visur į kitus 
biznieriams ir privatiHdems 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir \ 
šas apmokame. '

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn. N.

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti Šiame mėnesyj 2 lo-1 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van-’ 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių’ 
asęsmentų. Gatayi namai dej pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant įšmokesčio 
budavosime pagal jūsų reikalavimo 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi* 

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9ft8 akerių tuojaus prie mūsų lotų'. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. YJ 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną. >
Reikalaujame inaliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento. J

Tel.: Greenpoint 9682
■

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senusf* Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

Darbą
i

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

v

. m

Tai Tie Švelnūs Cigarai Į 
Kurių Jūs Pageidavot |MENDELO

Padirbti iš suderintų - 
Havanos Tabakui ; J

Vidurys vien tik iš importuoti) tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL ?

526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, ( šiuos cigarus taipf 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo | 

užsakymus (orderius). w
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KELIONE PER ATLANTU^
(Pabaiga) 

Virvės Traukimas
Antradieny, geg. 21, išryto 

buvo prastas oras, bet apie 
pietus prasiblaivė. Nors sau
lė tankiai “išlysdavo” iš už 
debesų, vienok buvo vėsu, nes 

; pradėjo pūst žiemių vėjas. Ke- 
* liauninkai, ypač jaunesni, pra

dėjo žaist įvairius žaislus ant 
deko. Pavakarėj kas tai atne
šė ilgą ir gana storą virvę. Pir
miausia sukibo po desėtką vy
rų išbandyt savo spėkas. Ir 
viena ir kita pusė nenorėjo pa
siduot, rodos, net virvė neiš
laikys. Taip traukė po kelis 
kartus, vieni kitus net į galą 
deko nuvilkdami. Ant galo ir 
moterys paėmė virvę ir sukibę 
po kelias pradėjo tempt, bet 
del jų traukimo virvė nei kiek 
nebraškėjo. Mes suplanavom 

^sudaryt penkis lietuvius ir pen
kis vokiečius, išbandyt savo 
stiprumą. Tarpe lietuvių ra
dosi trejetas gana diktų vyrų 
(ypač Dragūnas iš Elizabeth, 
N. J.). Iš vokiečių pusės ne
buvo nei vieno dikto. Daugu
mas su žingeidumu laukė pa
matyt, kaip išbandys savo spė
kas dviejų skirtingų tautų vy
rai. Bet suskambėjo varpelis, 
šaukiantis vakarieniaut, ir vi
si išsiskirstė.

Blogas Oras
Mes, lietuviai, manėm ant 

rytojaus (trečiadieny) atnau- 
jint virvės traukimą lietuvių su 
vokiečiais, bet taip neišėjo. 
Nakčia, begulint, pajutom, 
kad laivas nepaprastai pradė
jo vartytis. Atsikėlus trečia
dienio ryte, pasirodė, kad lau
ke pučia smarkus žiemių vė
jas; kartais lyja. Vilnys ga
na didelės pliekia į laivo šoną, 
net jis subraška. Puse žmo
nių neatėjo pusryčiaut. Dau
giausia sirgo moterys. Kurios 
ir atsikėlė, tai apie valgį nei 
pamislyt nenorėjo. Visų vei-1 
dai pasidarė kitokį: išba- 

,Mę, nelinksmus; net ir akys ki- 
^taip atrodė—nežydrios. Pie- 

taut taip pat tik apie pusė su
ėjo, ir tie tik sriubos valgė. 
Tik vienas brooklyniškis (bu
vęs 'bučeHs) dar norėjo “pui
kiai pasirodyt”... valgymu! 
Sušveitė “roast byfo” už tris... 
tai yra trijų žmonių porcijas 
sutaisė. Bet nabagas tik vel
tui savo dantis kamavo, be- 
kramtant tą “byfą.” Už ko
kių 5 minutų po pietų, žiūriu, 
mūši) bučeris užsidėjęs vieną 
ranką’ant burnos, kitą ant 
<$gllvo, bėga, kaip galėdamas į

DIDELIS

PIKNIKAS
Bengia Rusų Nacionalė Ne- 
prigulminga Pagelbos Draugi

jos Distrikto Komitctąs

Nedėlioję

16 d. Birželio
JUNE, 1929

vyrų toiletus. Ir vos tik spėjo 
peržengt slenkstį, tai jau kad 
“siupterėjo,” nelyginant iš 
gaisrininkų “paipos.” Naba
gas, ne tik pietus išpylė, bet, 
kai jis pats tvirtino, net ir 
vakarykščią vakarienę. Pana
šių “vaizdelių” tą dieną nema
žai mačiau.

Vėjas siautė visą trečiadie
nį ir sekančią naktį. Ketvir
tadienio ryte vėjas aptyko. 
Kadangi laivas buvo pasukęs 
tolokai į žiemius, tai oras bu
vo gana šaltas. Kas neturėjo 
“svederio” ar “tapkočio,” tai 
turėjo sėdėt viduj. Visi labiau 
sirgę pradėjo atsigaut, nes ži
nojo, kad jau laivas artinasi 
Airijos pakraščio.

Penktadienio ryte jau vėl 
visi išrodė normališkam padė
jime. Vėl pradėjo alutį smar
kiai traukt ir būriais sustoję 
dainuot. Pašaliais pasirodė po
ra laivų. Visi žinojo, kad su- 
batos ryte jau būsim Anglijos 
krašte—pirmas laivo susto
jimas.

Stebėtis reikia, kaip greit 
žmonės pasiilgsta sausžemio. 
Rodos, ant laivo gana smagu: 

i dienomis grajina benas; vaka
rais nuo 9 iki 10:30 koncertas; 
valgis geras,—vienok keleiviai 
išėję tik žiūri ir žiūri į rytų 
pusę : gal pamatys kraštą . . .

Abelna Laivo Tvarka
Laivas Columbus,—tai vo

kiška kolonija. Niekaip kitaip 
negirdėsi keleivius kalbant, 
kaip tik vokiškai. Tankiai ir 
mus, lietuvius, vokiečiai užkal
bina savo kalba. Kai pasakai, 
kad nekalbi vokiškai, tai net 
nusistebi... Laivo patarnau
tojai mandagūs. Valgis geras 
ir užtektinai. Ant stalų visad 
yra gražių šviežių gėlių. Prie 
stalų patarnautojai nežiūri, 
kad gaut “tipų,” kaip kad 
New York o restoranuose. Kas
dien gaunam laikraštuką, ku
riam randame radio praneši
mų iš New Yorko ir kitur. 
Man labai patinka vakariniai 
koncertai. Grajina pora smui
kų, pianas, smuika-basso ir 
“drumas.” Pagrajina gana 
gražių kavalkų.

Lietuviai Keleiviai
Lietuvių ant Columbo ran

dasi apie 30. Iš Brooklyno— 
P. šolomskas, P. Černiauskas 
su moteria, V. Draugelis su 
moteria, dukteria ir sūnum, M<< 
Žvirblienė, A. Venzlauskas, J. 
Stanis, J. Balčiūnas, A. Les
sing, A. šilinskas su moteria; 
J. Dragūnas iš Elizabeth, N. 
J.; Ch. Miller, A. Miller 
(adv.), S. Bartašius—iš Wor
cester; F. Zizas ir S. Makars- 
kis iš Paterson, N. J.; Ch. 
White iš Racine, Wis.; J. Jus- 
kevičia iš Shenandoah, Pa.; P. 
Klimas iš Springfield, Ill. 
(Dar keleto vardų nesužino
jau.) Tarpe jų yra 
5 “Laisvės” skaitytojai. Visi, 
išskiriant vieną buvusį biznie
rių, moka gana gerai pasiro
dyt tarpe svetimtaučių, ypač 
prie stalo. Tik minėtas Brook
lyno biznierius “nieko nepai
so”—užsimokėjo “savo pini
gą,” tai gali daryt, kaip jam 
geriau—“prie stalo ir prie ba
ro” . . .

iftell Phone, Poplar 7141

Iškraipyti įrodinėjimai A. F, STANKUS
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(PASIRAŠO)

The Lucky Strike Šokią 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną subatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

g s

S S

V Č i a paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, ofi
cialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

- ir 
ANGLIŠKAI-LIETUViŠKAS 

ŽODYNĖLIS

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>
PA.

<!>

l>

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

St. or Ave.

State.

o:

Noted Cartoonist

ism niBinamoH
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9669
5136

K eystone 
Bell

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

, TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

No. —

Miestą*

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

Kampa* Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 979«

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

Jokie statistiniai įrodinėjimai, iškraipyti, kad suklaidint pub
liką, negali sumušti valdžios skaitlines, parodančias, kad Lucky 
Strike paaugimas yra didesnis, negu kruyon sudėtas pakilimas 
visų kitų cigaretų. Publikai turi but patarnaujama, ir tai yra 
įrodymas, ištiktųjų, kad, nežiūrint kainos, jus daugiau gaunate 
iš Lucky Strike, negu galėtų pasiūlyti bile koks kitas cigaretas. 
Jų tobulas suderinimas puikiųjų tabakų suteikia tyrą rūkymo 
malonumą. Jų išimtinas, slaptas apkepinimo procesas užtikrina 
tabakus, liuosus nuo erzinančių medžiagų ir nešvarumų ir, pagal 
manymą 20.679* daktarų, padaro Lucky Strike mažiau erzinan
čiais, nekaip kiti cigaretai.

Company, Incorporated

“It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo 

Nei Jokio Kosulio

W1H

Kad palaikyt laibą 
figūrą, nieks ne
gali užginčyti tei
singumą to pata
rimo:

“SIEK LUCKY
VIETOJ 

SALDUMYNO.”^

IT'S TOASTED

© 1929, The 
American

Co., Inc., 
Mfrs,

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

prietelius ir draugas.
I KAINA fl.ŽSe

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ię laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausioie vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

v

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVE

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I Tabs <25 centai už Skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI DU L(4A IdUdkitą amžiną žnpgąus, priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKU, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ - TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
151

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

_________________  ORDER BLANK ------------ ------------------
Siųsdami pinigus tu Bavo adresu, užrašykite:

Afi, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kur} malonėkit man 
prisiųtti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, bu visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardai -------- ---------- ---------- --------------- --------------------------- —......... -........ —
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MAPLE PARK
Methuen, M ass. 

(tarp Lawrence ir Haverhill)

GERA MUZIKALe 
PROGRAMA

’ Pradžia 10 Vai. ryte

Bušai važiuos iš visų apielinkės 
miestų nuo draugijos raštinių

Jei Jūs Kenčiate
N no by kokioa kraujo ligos, skaudulių, 
akdros ligų, vidurių, tirdies ar jaknų ii* 
gų, Inkstų ar pOslės neamagumų ir reu- 
noatlsmo, kartikius prie manęs, o gausi
te sau naudos ii mano keturių dešimtų 
matų patyrimo (14 metų praktlkavaus? 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATIšKA ATY-m-s
DA IR PATARNAVIMAS .7)1 II Hll 
IKI PAGYDYMO tpiO.UU

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi 
a OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8

1. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
| 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

ill, BSKGKN ST„ ItKOOKI.VN. N, r.

Agentų TeisingUriižts
Nekurie keleivių, ant laivo 

būdami, apsižiūrėjo, kad juos 
agentai truputį “husokino.” O i 
tai ant gelžkelio bilieto per ! 
Vokietiją. Mat, per Vokietiją 

1—nuo Bremen iki Eydkūnų— 
2-ra klesa kainuoja $18.50, 

! bet tiem pasažieriam, kurie tik 
pervažiuoja per Vokietiją į 
kitas šalis, laivų kompanija 
gauna 30 nuoš. pigiau bilietus 
savo pasažieriam, ir vietoj 
$18.50, būna $12.90. Tą, ro
dos, turėtų žinot visi agentai, 

j Ir štai, visi brooklyniškiai ke
leiviai, pirkę bilietus per Am
braziejų, važiuoja per Vokie
tiją nupiginta kaina, o pora 
keleivių, iš toliau atvažiavu
sių, už tuos pačius bilietus už
mokėję pas kt. agentus po 
$18.50, reiškia nupiginimo ne
gavo. Sunku pasakyt, ar tie 
agentai nežino, kad North 
German Lloyd kompanija sa
vo pasaž. nupigina gelžkelio 
kainą per Vokietiją, ar sttži-

niai pasidaro sau ekstra pen
kinę? Be to, nekurie kelei
viai važiuoja be vokiečių vi- 

Sakė, jiem agentas pasa
kęs, kad vokiečių vizos visai
nereikia. Tie turės gaut vizą 
išlipus nuo laivo. Visgi tai su
trukdymas kelionėj.

Kelionės Tikslas

ties. Rytoj ryte 
Angliją. Daugiau 
kelionės parašysiu

pasieksim 
kai k a iš 
vėliau.

zos.

Trečioj klesoj važiuoja vien 
darbininkai. Daugumos klau
siau, ko jie važiuoja tėviškėn? 
Visi atsako: “Pasimatyt su sa
vaisiais, nes labai pasiilgom.” 
Kiti vokiečiai tik 3-4 metus 
pabuvę Amerikoj, ir vos tik 
gali šiaip taip susikalbėt ang
liškai,—jau važiuoja pasima
tyt su savaisiais.

Pas keletą užklausiau, 
jie mano apie 1 d. geguž. 
dynes Berlyne. Iš keleto
klaustų tik dvi moterys ir vie
nas vyras labai piktinasi so- 
cialdemųkrato 
žvėriškumu. Kiti, kaip ir' ne
žinodami, su kuo kalba, numy
kia nei šiaip, nei taip. Matant, 
kad žmogils nendri apie tai 
įsikalbėt, daugiau nesinori apie 
tai teirautis.

Jau 11 vai. penktad. nak-

zu- 
už-

NEWARK, N. J.

Laisvėje” jau tilpo kelios 
korespondencijos apie šios ko
lonijos darbininkų neveiklu
mą. Tūlas Newarkietis, ma
tomai tiksliai, nori daugiau 
sukiršinti vietos darbininkus 
tokio pobūdžio korespondenci
jomis. Jis sako, kad vieni įsi
gyja medinius namukus su 
keliomis paskolomis, kiti sulū
žusius automobilius ir 
mano, kad jie turtingi, 
jiems nereikia 
darbininkų.

Mes žinome gerai, kad dau
gelis darbininkų turi įsigiję

jau 
kad 

veikti tarpe

Zoergiebell’o .nuosavus namelius bei auto-
mobilius, bet jie ir veikia dar
bininkų judėjime nei kiek ne 
prasčiau, kaip ir pats Newar- 
kietis.

Antras dalykas, tai pasaky
mas, kad Sietyno Chore ran
dasi tokių, kurie priešingi dąr-

Sietyno 
darbinin- 

dalyvauja 
organiza-

bininkų judėjimui. 
Choras susideda iš 
kų ir darbininkių, 
visuose darbininkų 
cijų parengimuose ir todėl ne
galima sakyti, kad priešingas 
darbininkų judėjimui. Kuo
met žmonės perskaito tokias 
korespondencijas, tai tik jo
mis pasipiktina, o naudos iš 
jų nei dienraščiui, nei mūsų 
judėjimui nėra.

A. Nodegutelis.
NUO RED.—Kodėl autorius 

po tokiais atsakymais bijo 
viešai savo pavardę pasirašy
ti?

Prasideda Meksikos Valdžios 
Derybos su Klerikalais
MEXICO CITY. — šian- 

■dien čia prasidės deiybos 
tarp Meksikos valdžios ir 
klerikalų, kuriuos atstovau
ja arkivyskupas Ruiz y Flo
res.

Konferencijos reikale tre
čiadienį/tarėsi arkivyskupas 
Ruiz ir vyskupas .Diaz su 
prezidėntb Gil sekretorium.
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

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

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

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

New York City

MOTER1MS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais
ATDARA' 

DIENĄ IR 
NAKTĮ

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną nėr visą naktį 

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

nakties

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA
FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA EiAlIVi. jęuo g ryto ikį g v> vak.: po 6 vai.—75c J v vCulų

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo Vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garžLntūotu patarnavimu.
29-31 Motrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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

■■ui.)...... ...... n. n
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Argi Nekels “Renėj”?

Gastonijos Tag Day
Visi brooklyniečiai komuni

stai ir jų pritarėjai privalo at
einantį šeštadienį eiti i gatves 
kolektuoti aukų Gastonijos 
streikieriams, jų areštuotų vei
kėjų byloms ir atsteigimui 
šėtrų ir maitinimo virtuvių, 
kuriuos išdraskė juodašimčiai 
streiklaužiai, ir kur buvo areš
tuota virš 60 darbuotojų. Dė
žutės aukoms bus gaunama 
po num. 56 Manhattan Avė., 
Brooklyne, šios sekcijos komu
nistų centre.

Kapitalistų laikraščiai tame 
mato naują Rockefellerių 
“labdarybę.” Bet Rockefelle- 
riai apskaitliuoja, kad iš tų 
namų galės pasipelnyt ne blo
giau, kaip iš kerosino ir gazo
lino biznio. O kokie jie yra 
geri darbininkams, supraskite 
iš to, kad iš Standard Oil 
Kompanijos varo iš darbų vi
sus darbininkus, sulaukusius 
40 iki 45 metų amžiaus, ir nie
kur neįsileidžia unijos.

Socialistų Galva Sveikina 
Morgano Imperialistus

Adelė ir Marytė
“Na, Maryte, kur tu eisi su- 

batoje, 15 d. birželio?”
“Subatoje? žinoma, aš ei

siu į lyriečių pikniką.”
“Ar tai bus Lyros Choro 

piknikas ?”
“Žinoma, ir labai puikus, 

nes bus nepaprasta programa. 
Dainuos Choras Lyra, ir visų 
mylimas dubeltavas oktetas 
“Ufa.?’ Taip pat aš girdėjau, 
kad šiame piknike daug jauni
mo bus, nes jų parengimuose 
visuomet būna daug jaunimo. 
Mat, ir Lyros Choras didžiu
moj susideda iš jaunų mergi
nų ir vaikinų.”

“Na, tai tiek to, užteks; da
bar aš žinau, kur eiti subatoje. 
Bet pasakyk man, kur tas pik
nikas įvyks?”

“O, beje, aš būčiau ir pa
miršus pasakyt. Piknikas 
įvyks Klaschiaus parke, Betts 
ir Maspeth Avė., Maspeth, N. 
Y. Pradžia 4 valandą po pie
tų.”

Ona.

Areštavo 4 Streikierius 
Neva už Vagystę 
'’•J.H’J.I • ---r---- r

Areštavo keturis vežėjus 
Bronx Home Laundry ir pasta
tė po $500 kaucijos kiekvieną. 
Juos įkaitino neva kaip vagis. 
Dalykas tame. Gaunant vežė
jo darbą, reikia užsistatyti 
$150 iki $200. Darbininkams 
išėjus streikan, bosai, žinoma, 
negrąžino vežėjams tų užsta
tytų pinigų. Tuomet vežėjai 
pasilaikė sukolektuotus pini
gus, kurių buvo daug mažiau, 
negu užstatytų. Už tai ir tapo 
areštuoti.

Prie skalbyklų streiko pri
sidėjo ir darbininkai Commo
dore skalbyklos.

Pati Patraukė Teisman Vyrą 
Už Jos Apšmeižimą Knygoje

Rašytojo Ludwigo Lewisohn 
pati New Yorke patraukė tei
sman savo vyrą ir Harper 
kompaniją, kuri išleido jo kny
gą “Mid-Channel”; reikalauja 

*$200,000 už jos apšmeižimą 
tame veikale. Kaltinamųjų 
advokatai įrodinėjo, kad nie
kur knygoje 'nėra minima 
Lewisohnienes vardas. Tiesa, 
ten aprašoma, nemoralė, šiurk
šti, melaginga moteris, bet dar 
negalima padaryt išvedimo, 
kad rašytojas kalba būtent 
apie savo pačią. Kaltinamie
ji todėl reikalavo, kad teisė
jas* Schmuck panaikintų bylą. 
Jis atsisakė tą padaryt, pa
smerkdamas knygą abelnai, 
kad jinai yra veikalas išgveru
sios galvos ir pasileidėlio sau- 
mylio, kuris strapalioja, pats 
nežinodamas, ko jis nori.

Žinantieji Lewisohno raštus 
turės sutikti su ta nuomone, 
kad tai bevertė nervuočiaus 
marmalienė.

Rockefelleris 'Statys Naują 
Namą už $75,000,000

Johp D. Rockefeller, jaunik
lis, .-skiria $75,000,000 pasta
tymui “pavyzdingų,” darbi- 
iiinkams prieinamų namų ant 
Chrystie, Forsyth, Canal ' ■ ir 
Houston gatvių, New Yorke.

Korporacijų advokatas ir 
socialistų vadas Morris Hill
quit dar kartą pasirodė ber
nas Amerikos imperialistų. Jis 
parašė New Yorko Telegramai] 
laišką, kuriame užgiria to ka-1 
pitalistinio laikraščio sugąlvo-l 
tą iškilmingą pasitikimą 
Youngui, dabar grįžtan
čiam iš Europos. Tai tas 
Youngas, kuris Paryžiuje pa
tiekė • amerikonų planą talki
ninkams, kaip išlupti karo mo- 

|kesčius iš Vokietijos, tai yra iš 
Vokiečių darbininkų ir vals
tiečių, o paskui tuos mokes
čius pervesti Amerikai, kaipo 
talkininkų karo skolas šiai ša
liai.

Tą Vokietijos aplupimą nau
dai Amerikos imperialistų 
Hillquitas minėtame savo ra
šyme vadina “nepaprastu pa- 
sitarnavimu tarptautiniuose 
santikiuose, vedančiu prie san
taikos ir geros valios tarp įvai
rių šalių.” Ir jis sako:

“Aš tikiu, kad žmonės, ku
rie atlieka tokį visuomenei pa
tarnavimą, turi būt pagerbti 
savo draugų piliečių.”

Morganas, Amerikos banki
ninkų karalius, ir Owen 
Young, Generalės ' "Elektros 
Kompanijos pirmininkas, va
dinasi, yra “gerbtini draugai 
piliečiai” Hilquitui, Socialistų 
Partijos vyriausiam “teori
niam” vadui. Aršiausius im
perialistinius grobikus jis 
sveikina už taikos vykdymą ir 
“patarnavimus visuomenei.”

Šiaučiy ir Visą Kitą 
Masinis Mitingas

Šiandie bus didžiausiai ma
sinis mitingas čeverykų darbi
ninkų. Mitingui pasamdyta 
Arcadia Hall, 918 Halsey St., 
Brooklyne, ta pati, kur “Lais
vė” laiko savo metinius kon
certus.

Mitingan šaukiama ne tik 
šiaučiai, bet ir įvairių kitų 
amatų darbininkai. Nes būti
nai reikia supažindint su ei
nančiomis kovomis visokiausių 
darbų darbininkų, o neorgani
zuotiems duot supratimą apie 
unijinės organizacijos 1 reikalą.

šiaučiai. priklausanti Inde
pendent Shoe Workers Unijai 
ir vadovaujami komunistų, per 
paskutinius tris mėnesius lai
mėjo streiką ir įvedė savo uni
ją jau daugiau, kaip keturiose 
dešimtyse dirbtuvių., Prieš ki
tas dirbtuves dar tęsiasi kovą.

Mitinge kalbės Ben Goki, 
smarkusis vadas dairiosios Na- 
cionalės Adatos Darbų Unijos; 
F. G. Biedenkapp. šiaučių uni
jos generalis ' vedėjas, ir kiti 
kovingi kalbėtojai. Lietuviai 
darbininkai turėtų skaitlin
gai važiuot į tą masinį prakal
bų mitingą, kur bus paliečia
ma kasdieniniai ju darbo ir 
gyvenimo reikalai ir kova del 
būklės pagerinimo.

Muzikantė Nusižudė. 
Protestuodama Prieš 
Griežiančius Jodžius

Netekus darbo Lowe’s New 
York Teatre, kur jinai keturis 
metus griežė vargonais, Hele
na Moyeraitė nusižudė, iššok
dama pro langą nuo Hotel 
Belvedere dvylikto ^pgš|o. Ji
nai buvo 24 metij amžiaus. 
Dejuodavo; kad kalbantieji ir 
griežiantieji judžiai ;atima dar
bą iš orkestrų muzikantų.

Miesto valdyba išleido vie
tinį įstatymą, kad sustabdyt 
“neteisingą ir bereikalingą 
nuomų (rendų) kėlimą” už 
samdomus kambarius, išsibai
gus valstijos įstatymo termi
nui prieš nuomų kėlimą. Jei
gu namų savininkas nori iš
mest įnamį į gatvę už nemokė
jimą pakeltos nuomos, tai įna
mis galės kreiptis į teismą, nu
rodinėdamas, kad “neteisingai 
ir bereikalingai” buvo pakelta 
kaina už kambarius.

Bet mažai ko gero galima 
tikėtis iš to politikieriško įsta
tymo. Tėmykite. Jis nekalba 
prieš “rendų” kėlimą abelnai, 
o tiktai apie “neteisingą ir be
reikalingą” gėlimą. Tuom 
duoda savininkams teisę kelti 
rendas ir suktai įrodinėti, kad 
jie tatai daro “teisingai ir rei
kalingai.”

Minimas įstatymas išleistas 
daugiau atsižiūrint į demokra
tų Tammany Hall politikos 
reikalus, o ne į randauninkų 
reikalus. Besiartinant miesto 
valdybos rinkimams, dėfnokra- 
tai nojri pasigerint papras
tiems balsuotojams, bet tuo 
pačiu laiku nenuskriaust ir 
namų savininkų.

25 Nusipirko Paprastus 
Stikliukus Vietoj 
Caro Deimantą

Flatbush’io teisme 25 asme
nys stojo prieš šulerius Fr. Ru
sso ir Em. Fallataro, kurie 
jiems pardavė paprastus stik
liukus, mulkindami, būk tai 
deimantai iš velionio caro Mi
kės karūnos. Vienai moteriš
kei jie buvo pardavę tų stikli
nių deimantų už $2,500, kitai 
už $900. Tuo būdu išvilioję iš 
lengvatikių desėtkus tūkstan
čių, dolerių išviso.
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VlNčA tfUMščIUOSIS 
ŠEŠTADIENĮ 1 ’1

Juozas Vinča < ateinančio 
šeštadienio vakare, birželio 15 
d., kumščiuosis su airiu Mc
Carthy New Ridgewood Grove 
svetainėje, Brooklyne. Taigi 
Vinčos suspendavimas buvo 
visai trumpas. Atletikos Ko
misija, matyt, neskaito dideliu 
nusikaltimu, kad Vinča andai 
suklupusiam savo oponentui 
užvežė per ausį.

SU KATRUO TEKS 
ŠARKIUI MUŠTIS?

Vokiečių sunkiasvoris čam- 
pionas Max Schmeling kausis 
su Paolinu Uzcudun Yankee 
Stadiume, New Yorke, birže
lio 27 d. Katras laimės šias 
kumštynes, tas gaus muštis su 
Šarkiu. Sporto žinovų nuomo
nė apie Schmelingą ir Uzcudu- 
ną yra pasidalinus. Vieni blo- 
fina vieną, o kiti—kitą. Tuom 
norima sukelt susidomėjimą 
sportinių puslapių skaitytojuo
se. Paskutiniais laikais, mat, 
publikos ūpas abelnai atšalęs 
linkui bokso, ypač todėl, kad 
^era panašios, kaip Dempsey 
kumštynių žvaigždės, kuri 
traukdavo smarkių kovų my
lėtojus.1

JCK.
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BrooklynLABORLYCEUB
DARBININKŲ ‘ IŠTAIGA.

Dalės del 1 Balių, Koncertų, 
Metų,' Vestuvių, Susirinkimų ir ik 
Puikus steičins bu naujaisiais įtaiso
mais. Keturias bollų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

M9—959 Willoughby
Tai 8842 Staff* I 1

NAUJI NATŪRALIZACIJOS 
ĮSTATYMAI

Nuo 1 d. liepos pilietybės popieros 
kainuos riuo $15.00 iki $35.00. Sku
bėk išsiimti šiandien.
Kaip gauti pilietybės popieras 

nežinant laivo vardo ir laiko 
kada pribuvai j Amerika ?
Prisiųsk _____ ;_________ ___ 10c.

Nauji Natūralizacijos Įstatymai 25c. 
Nauji Imigracijos Įstatymai__ 25c.

Reikalaudami informacijų imigra
cijos arba pilietybės reikale, prisiųs- 
kite 10 centų pašto stempomis.
IMMIGRANT SERVICE . BUREAU
• r: ; 101 :St. Marks Place,- * 'k 

New York, N. Y.
138-140

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Ketverge LDSA. 1 Kp.
Pusmetinis Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo 1 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks 13 
d. birželio, “Laisvės” svetai
nėj, Brooklyn, N. Y. Pradžia 
8 vai. vakare.

Narės visos, dalyvaukite šia
me susirinkime: turime daug 
svarbių reikalų aptarimui, 
kaip tai, perrinkimas valdybos 
kitam pusmečiui, rinkimas de
legačių į Pirmo Rajono Kon
ferenciją. kuri įvyks Lindene, 
N. J., prisirengimas prie kuo
pos išvažiavimo ir kt.

A. Klučinienė, Sekr.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA -;----------  į

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

biznio. Del < informacijų . kreipkitės 
į Mrs. Waldenmair, ant antri; lubų, 
6358 Prospect Ave., kampas Grove 
St., Ridgewood.

139-141
PASIRANDAVOJA forni šluotas 

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

139-141

SALES—PARDAVIMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

LAWRENCE, MASS.
Amerikos Liet. Darb. Liter. Drau

gijos 37 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, birželio 14. die-1 
ną, 7 vai. vak., Liet. Ūkėsų Kliubo 
kambaryj, 41 Berkeley St.

Draugės ir draugai, būtinai atei
kite į šį susirinkimą, nes daug turi
me reikalų, reikės prisirengti prie 4 
d. liepos, nes įvyks visų apskričių 
piknikas Maple Parke. Taipgi dar 
keletas draugų nepasiėmėte knygų 
paskutinės laidos, todėl ateikite pa
siimt. Būkite visi.

M. Stakionis, Sekr.
139-140

WILKES BARRE, PA.
. Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 87-tos kuopos, Lietuvių Sekcijos 
mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj,
14 birželio, 206 So. Main St.; pra
džia 7-tą vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami pribūt į laiką; taipgi ir 
pašaliniai, kurie norite prisirašyti 
prie minėtos organizacijos, ateikite 
ir prisirašykite, nes šioj organizaci-1 
joj prieinama priklausyt kiekvienam 
darbininkui. Mėnesinės mokestys tik
15 centų, įstojimas 25 centai. Kurie 
norite plačiau susipažint su šia or
ganizacija, ateikite į šį susirinkimą 
ir viską patirsite.

Prot. Rast. K. Miškinis. 
139-140

MONTREAL, CANADA 
Piknikas

Rengia A.L.D.L.D.; 137 kuopa, ne
dėlioję, 16 d. birželio, Tetrauville 
Park. Visiepas Lietuviams žinoma 
vieta.

Bus įrengtas bufetas su įvairiais 
gėrimais, užkandžiais ir su alum.

Pradžia 10 vai. rytą ir tęsis iki 
vėlumui’ nakties. . Grieš Stygų Orkes
tras, vadovaujant St. Balčiūnui.

Kviečiam visus atsilankyti, net ir 
iš Suvienytų Valstijų.

L. Silkinis.
139-140

PHILADELPHIA, PA.

Phila. Šiaurinės Dalies Lietuvių 
Republikonų Susivienijimas (Kliu- 
bas) rengia pikniką nedėlioję, 16 d. 
birželio Laurel Springs, N. J.; pra
sidės 10-tą vai. iš ryto ir tęsis iki 
vėlai naktį, šokiams grieš gera or
kestrą kaip lietuviškus, taip ir ame
rikoniškus šokius. Bus užkandžių ir 
minkštų gėrimų užtektinai. Dainuos 
Lyros Choras.

Įžanga 25c ypatai.
Kviečia visus ir visas

P. š. D. L. R. S.
139-140

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas Ateities Žie

do Vaikų Draugijėlės bus pėtnyčioj, 
14 birželio, ant 8 St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
progresyviai tėvai ateikite ir atsi- 
veskit savo vaikučius, nes turėsime 
aptarti, ką mes turėsime daryti su 
likusiais pinigais nuo žiemos sezono. 
Antra, ar mes palaikysime ant to
liau vaikučių draugijėlę, ar ne. Jei
gu šį kartą nė tėvai, nė vaikučiai 
neatkreips atydos ir neatsilankys į 
susirinkimą, tai Vaikučių draugijėlė 
bus pakrikdyta, o iždas bus perduo
tas kitoms organizacijoms.

. . į Kom. narys J. Bender.
138-139’

PHILADELPHIA, PA.
Vietos ir apielinkės PriešfaŠistinio 

Susivienijimo susirinkimas bus pėt
nyčioj, 14 birželio, po No. 1.011 
Fairmount Ave., 6 vai. vakare. Visi 
susirinkite, yra svarbių reikalų ap
tarti naudai Lietuvos politinių kali
nių.

Sekr. R. M.
138-139

NEWARK, N. J.
. L.D.S.A. 10 kP- susirinkimas įvyks 

birželio 14 d., 1929, pas drg. Žu
kauskienę, 566 South Clinton St., 
East Orange, N. J.

Visos narės ateikit, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

Org. O. S.
138-139

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos pusmetinis 

susirinkimas bus nedalioj, 16 birže
lio, svetainėj ant 24 St. ir Michigan 
Ave.,110 v. ryte. Draugai ir draugės, 
šis susirinkimas yra labai svarbus, 
nes tai paskutinis mėnuo užsimokė
jimui už Šiuos metus. Tat kiekvie
nas stengkitės ateiti ir ūžsimokėti, 
kad. neliktumet išbraukti iš draugi
jos., Taipgi yra ii* svarbių reikalų ap
svarstymui. Atsiveskit ir naujų na
rių.- ; •' ; ’■ : : ?: •..

Sekr. V. Geraltauskas.
1537-189'

GERA PROGA IQYTI GERĄ BIZNĮ 
PARSIDUODA bučernė, biznis įdirb

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

138-143
PARSIDUODA restoranas, biznis 

įdirbtas ir gera proga pirkti. 
Kreipkitės po No. 65 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. >

137-142

REALEŠTATE
NAMAI ŽEMĖS

NEPRALEISKIT PROGOS
PARSIDUODA plotai ir lotai žemės 
netoli Huntington, Long Island, prie 
vandens ir prie didelių kelių, pui
kiausioj vietoj, galima maudytis ir 
žuvauti ir linksmai laiką praleisti. 
Gaila, kad ta vieta lietuviams ma
žai žinoma. Žemė ten vis brangyn 
eina, taigi dabar proga nusipirkti, 
kol dar prieinamos kainos. Turėsit 
sau locną vietą liuoso laiko pralei
dimui ant tyro oro po dideliais me
džiais. Del platesnių informacijų 
kreipkitės laišku arba ypatiškai po 
7 vai. vakare.

Vossel
338 Hancock St. Brooklyn, N. Y. 

138-140
PARSIDUODA farma, 225 akrai že

mės, 50 akrų girios, 100 akrų dir
bamos, visa užsėta, 75 akrai ganyk
los. Žemė labai gera. 20 karvių 
melžiamų, bulius, 14 telyčių, 400 viš
tų, ančių, 3 arkliai, traktorius ir vi
sos mašinos, kurios reikalingos dir
bimui žemės; 2 sodai, apie 200 vai
sinių medžių. Vieta graži, prie dide
lio ežero ir State kelio. Viskas par
siduoda už $15,000. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas su partneriu.
Alex Zvirzdin, P. O. Box 145, Schuy
ler Lake, N. Y. 132-12

NAUDOKITĖS PROGA
Cranford, N. J., parsiduoda didelis 

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

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. t

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR 
šiais metais turime didelį specia

li nusileidimą ant 
PERMANENT WAVE

Pirma rokavome $15.00, o dabar 
PADAROME TIK Už $5.50 

Kam eiti kitur, kad gražų speci- 
ališką patarnavimą gausite iš mū

sų už labai prieinamą kainą.
Mes specialistai ant: 

Marcel Wave, Finger Wave, Wa
ter Wave ir ant įvairių elektrinių 

trytmentų.
Mes laikome vaistų del plaukų, 
kad nežiltų. Jei nenori būt žilas, 
t tai nėra reikalo būti.

Išsikirpkite šį antrašą tuojaus.
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret »
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

NAUJA BUČERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE (

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPIN BULIŲ DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Vz.LAKDOS: .
10-12 prieš pi et; 2-8 popiet. 
KetverprHla ir nubūtomis Iki C vai. 
PenktadleniaU ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

J0AL4S STOKES
178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2328

J. G4R5YA
5R|

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir lakioja numirusius 
ant visokių kapinių; parąamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

’ Tr231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

■ ■ 1,1 • ?*( v f <—-■ « # *—“ųpr

J. LEVANDAUSKC
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0783

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth.

del pa- j 
priimti.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokių didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios /nūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveiki Į 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- > 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų Žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių 
Gvazdikėlių 

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

Ayiečių uogų 
Ariižių sėkhikių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rofių 
Remunilių . 
Seneso plokštukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmečių

4

Garstyčių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj Icalboj apie kokią lietuviška 
gydančių žole arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba patašo į 

mane, o tn visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą. .

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint MIT, KN, Mil.




