
Sako, Amerika Nori Pa
daryti Europą Savo

Kolonija
BERLYNAS. — Gustave 

Stresemann, Vokietijos už
sienių reikalų ministeris, 
pirmadienį kalbėdamas 
Reichstage apie reparacijų 
konferenciją, netiesioginiai 
privedė, kad Europai gręsia 
pavojus patapti Jungtinių 
Valstijų kolonija.

“Mums negręsia pavojus 
patapti Anglijos arba Fran
ci jos kolonija, bet man at
rodo, kad visai Europai 
gręsia pavojus patapti kolo
nija tos šalies, kuri yra lai
mingesnė, negu mes esame.”

Kad Vokietijos kapitalis
tai naudos Youngo planą 
pateisinimui pravedimo na- 
cionalės kampanijos prieš 
darbininkus pavidale algai 
nukapojimo, racionalizaci
jos ir tt., matosi iš jų sklei
džiamo pesimizmo. Vokie
tijos Industrialistų Federa
cija kartu su komerciniais 
bankais tvirtina, kad meti
niai Karo kontribucijų mo
kėjimui, kurie reikalaujami 
sulig YcųjMgo plano, pereina 
ribas Vokietijos ekonominio 
išgalėjimo mokėti. Tas reiš
kia, kad darbininkai turi 
būt dar labiau išnaudojami, 
kad būtų galima kontribuci
jas išmokėti.

Stresemann savo prakal
boj patarė Reichstagui pri
imti Youngo planą, bandy
damas įrodinėti, kad tai 
esanti lengvesnė našta, ne
gu Daweso planas.

Prof. Macintosh Planuoja
Apeliuoti del Pilietybės

...NEW HAVEN, Conn. — 
Prtofeaorius . Douglas C. 
Macintosh, kuriam federa- 
lis teisėjas atsisakė išduoti 
pilietines popieras del nesu
tikimo kariauti, planuoja 
apeliuoti į augštesnį teis
mą.

Jis savo pareiškime nuro
dė, kad nesutinka kariauti 
bile kare, kokis tik kiltu 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
kitos valstybės. Ištikus ka
rui jis spręstų, ar tas ka
ras pateisinamas, ar ne. 
Jeigu jis suranda, kad pa
teisinamas, tai jis tuomet 
kariautų, o jeigu suranda, 
kad nepateisinamas, tuomet 
jis nekariautų. Teisėjas 
jam pareiškė, kad taip ne
gali būti, kad paskelbus ka
rą visą .galią turi preziden
tas, kad niekas neturi teisės 
sakyti, jog karas nepateisi
namas.

Profesorius Macintosh 
kariavo pasauliniam kare, 
matė karo baisenybes, ir da
bar jau jis nebenori kariau
ti. Jis yra Kanados pilietis.

Popiežius Vyks Anglijon
LONDONAS.— Čia neku- 

rie laikraščiai paskelbė pra
nešimą, kad Italijos fašistų 
draugas, popiežius Pijus, 
planuoja greitu laiku at
vykti į Angliją. Atvykęs 
baliavos pas Norfolk kuni
gaikštienę, pažymi vienas 
laikraštis.

Lenkijos Lakūnai Lėks
Amerikon Liepos 4

Milan, Italija.—Lenkijos 
lakūnai, kapitonas Adam 
Kowalczyk ir kapitonas 
Woldzimierz Klisz, planuo
ja išlėkti orlaiviu iš šio mie
sto į Chicagą liepos 4 d.

Londonas.—Anglijos nau
jas parlamentas susirinko 
antradienį; sesija formaliai 
bus atidaryta sekančią sa
vaitę.

Pirmas Lietuvių
J*. I

Darbininkė Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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GAST0N1J0S REAKCIONIERIAI
UŽDEGĖ KLANIET1ŠKĄ KRYŽIŲ: 1

PRIE STREIKIERIŲ KOLONIJOS j
Streikieriai Laiko Masinius Mitingus; Lynčiuotojai Dar Vis

Kalba Apie Nužudymą Įkalintų Darbininkų j s

f Indi jonas Bandė Lenktyniuoti 
Su Arkliu, Nepavyko

PECOS, Texas.— Čia su- 
I rengtose lenktynėse indijo- 
i'nas Andrew Chimoni, 29 
metų amžiaus, pasižymėjęs 
bėgime, bandė lenktyniuoti 
su arkliu, manydamas, kad 
jis prabėgs arklį. Buvo nu
statyta bėgti 100 mylių. Pa
rbėgęs dvidešimts mylių 
Chimoni sustojo. Arklys 
nubėgo 35 mylias.

Pradžioj Chimoni buvo 
mylią prabėgęs arklį; bet 
greitai kojos susilpo ir bu
vo priverstas sustoti. Kuo
met jis vėl pradėjo bėgti, 
tai arklys jau buvo jį pra
bėgęs dešimts mylių. Pra
dėjęs bėgti Chimoni pirmas 
dešimts mylių prabėgo į va
landą ir tris minutas.

Chimoni sumušė pasaulinį 
bėgimo rekordą Galup, 
New Mexico, 1927 metais. 
Jis tikėjosi išbėgti 100 my
lių j dešimts valandų.

TUNNEY UŽMOKĖJĘS 
DIVORSANTEI $35,000, 
SAKO JO ADVOKATAS

NEW YORK.— čia Tun- 
ney advokatas paskelbė, kad 
divorsantė (persiskyrėlė su 
vyru) Katherine King Fo
garty neteisingai užvedė 
prieš Tunney bylą, reika
laudama $500,000 už jos su- 

I viliojimą. Advokatas sako, 
kad Tunney jai yra atlygi
nęs $35,000 ir turi nuo jos 

! paliudijimus, kad jis jai at- 
I silyginęs. Bet ji dar dau
giau nuo jo reikalauja.

Mergina Išteisinta žmogžu
dystėj

Stakville, Miss. — Grace 
Noblin, 26 metų amžiaus 
mergina, < tapo išteisinta 
žmogžudystėj.

Ji nušovė Walter Bush, 
40 metų . amžiaus. Teisme 
ji pasakojo, kad Bush atėjo 
pas jos tėvą, 70 metų, ant 
farmos ir susipykęs pradėjo 
jį mušti. Ji įsikišo. Bush 
ją apdraskė. Tuomet ji pa
sigriebė šautuvą ir nušovė 
jį.

Du Wall Streeto atstovai, kuy ie dalyvavo reparacijų 
konferencijoj Paryžiuj. Dešine j Thomas Lamont, Mor
gano partneris, kairėj Owen D. Young, kurio vardu ta
po išdirbtas planas iškolektavimui karo kontribucijų, 
bjauriausiai išnaudojant Vokietijos darbininkus. ;

Mexico City.— Meksikos 
kunigija džiaugiasi padary
ta su valdžia sutartim. Vi
soj Meksikoj kunigai kelia 
orgijas, apvaikščiodami sa
vo laimėjimą. Džiaugiasi, 
kad vėl galės mulkinti ma
ses valstiečių ir darbininkų.

Wall Streeto Agentai Tarsis 
Su MacDonaldu

LONDONAS. -Wall 
Streeto ambasadorius (Bel
gijoj, Hugh Gibson, atvyko 
į Londoną pasitarti su Mor- 
gąno atstovu Dawes, o pas
kui bendrai tartis su Mac
Donaldu ir Anglijos užsie
nio reikalų ministeriu Hen
derson apie “laivynų suma
žinimą.” Tas yra tik skrai
stė, kuria imperialistai pri
sidengę planuoja naujus 
puolimus ant Sovietų Są
jungos.

Athens, > Graikija.— Grai
kijos fašistinė valdžia išlei
do griežtą įstatymą prieš 
komunistus. i
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Desėtkai svetimšalių darbininkų, kuriuos Wall Streeto valdžia paskelbė “nepa
geidaujamais,” tapo išdeportuota į fašistinę Italiją ir į kitas fašistų valdomas šalis 
Europoj bėgy pastarųjų kelių dienų. Paveikslas parodo, kaip darbininkai ant Ellis 
salos varomi j laivus del išdeportavimo. Kapitalistinė valdžia prie kiekvienos pro
gos grasina svetimšalius darbininkus išdeportavimu, kad padaryti juos ištikimais 
bosams, kad jie dirbtų ilgiausias valandas už mažiausią atlyginimą.
------------------------------------------------------------ 1________________ '_________________________________________

Dr. Snook Sako, Kad Jis 
Nekaltas Nužudyme 

Merginos

Columbus, Ohio. — Dr. 
James H. Snook, buvęs uni- 

I versiteto profesorius, kuris 
' laike policijos klausinėjimo 
prisipažino, kad jis nužudė 

' studentę Theodora Hix, sa
kydamas, kad ji grasinus jo 
šeimyną sunaikinti, neprisi
pažino prie kaltės, kuomet 
pirmadienį buvo atgaben
tas į kriminalį teismą tar
dyti ir apkaltinti pirmo 
laipsnio žmogžudystėj.

Fordo Kompanija Pabudavos 
1 Orlaivį į Dieną

DETROIT, Mich.—Fordo 
Motor Kompanija nuspren
dė padidinti orlaivių buda- 
'vojimo programą. Dearborn 
į mieste bus padidinta orlai- 
ivių z budavojimo dirbtuvė. 
, Planuojama pabudavoti po 
i vieną orlaivį į dieną. Pra
džioj šių metų buvo supla
nuota pabudavoti tris orlai
vius į savaitę, bet nesenai 
pradėta budavoti po keturis 
į savaitę.

Daugiausia budavojama 
trijų motorų metaliniai or
laiviai.

Svarbus Pranešimas Visoms Komunistę 
Partijos Lietuvių Frakcijoms

Sulig Amerikos Komunistų Partijos Centro Komite
to patvarkymo, atšaukiama Lietuvių Frakcijos plenu
mas, kurį Centro Biuras šaukė ant 5 ir 6 d. liepos.

Partijos Centro Komitetas nurodo, kad yra būtinas 
reikalas visai panaikinti kalbinių frakcijų platesnius su
sirinkimus,, idant padaryti Partiją daugiau centralizuo
ta. Dar iki šiol vis gyvavo kalbinės frakcijos, lyg ir ko
kioj savistovės partijos, kurios laikė savo konferencijas, 
platesnius susirinkimus ir tt. Nuo šio laiko Partija dės 
pastangas visas frakcijas perorganizuoti kitokiu pamatu, 
kad jos galėtų geriau veikti įvairiose srityse.

Frakcijos, kurios buvote išrinkę atstovus į plenumą, 
sulaikykite jų siuntimą.

Centro Biuro Sekretoriatas.

Neranda Ispanijos 
Lakūny

MADRID, Ispanija.—Lai
vai įieško dingusių Ispani
jos lakūnų, kurie dingo per
eitą šeštadienio rytą lekiant 
per Atlantiką į Ameriką or
laiviu Dornier Wahl “16,” 
bet nesuranda. Veikiausia 
jie žuvo. ’ j

Meksikos Kunigai Džiau
giasi, Kad Galės Mulkinti 

žmones

Sudegė Gruzdžiu 
Miestas

Birželio mėn. naktį iš 11 į 
12 d. Gruzdžiuose kilo dide
lis gaisras. Sudegė 26 tro
besiai.

Žagarės gat. liko ‘tik vie
nas namas, šiaurinėj tur
gaus pusėj liko tik Trečioko 
aptieka, klebonija ir bažny
čia, — šiaip visa sudegė: 
krautuvės, įmonės, įstaigos, 
keletas ūkininkų su visa 
manta: sudegė jų karvės, 
kiaulės ir visą kita.

Iš Šiaulių miesto buvo nu
vykę gaisrininkai, bet rado 
jau visa sudegus.

Nuostoliai siekia 300,000 
litų.

Gaisras kilo iš negyvena
mo namo. Priežastis dar 
neišaiškinta.

Katė Augina žiurkučius

Chicago.— Sangamon Pa
per Grading Kompanijos 
sandėly t'ulas^ darbininkas 
pastebėjo, kad^ katė, kuri 
taip smarkiai atakuoja žiur
kes, *augina penkis žiurku
čius, kuriuos paliko žuvusi 
žiurkė. Ji juos labai aty- 
džiai prižiūri, kaip motina 
savo vaikus. Ji ant kiekvie
no puola, kuris tik bando 
paimti žiurkučius nuo jos.

Manoma, kad ji nužudė 
žiurkučių motiną, o paskui 
paėmė juos savo globon.

Cincinnati, Ohio. — Sek- 
mądienį čia susikūlė orlai
vis ir žuvo trys asmenys.

GASTONIA, N. C.— Vio 
la Hampton, jauna streikie 
rė, kuri nesenai buvo įka
linta ant savaitės laiko m 
“valkatystę” ir liko paliuo- 
suota be teismo, dabar ve? 
tapo suareštuota be jokio 
warranto.

Tarp reakcionierių dar 
vis tebeeina kalbos apie nu- 
lynčiavimą streikierių, ku
rie laikomi kalėjime.

Gastonijoj kalėjime yra 
trylika streikierių, prieš 
kuriuos yra sudaryta kon
spiracija. Vienas streikie- 
ris laikomas kitam, kalėji
me. Jų teismas veikiausia 
atsibus liepos pabaigoj.

Darbdaviai deda pastan
gas, kad juos teismo keliu 
nužudyti už tai, kad vado
vavo streiką, kad organiza
vo darbininkus į kovą.

Ęereitą penktadienį Gas
tonijoj buvo paleista grąsi- 
nanti gandai, kad klaniečiai 
užpuls naują streikierių ko
loniją, kurią įsteigė Darbi
ninkų Tarptautinė Pašelpa. 
Vėliaus sužinota, kad tuos 

, gandus paleido Manville- 
Jenckes kompanijos agen
tai.

Sekmadienio vakare, po 
didelio masinio streikierių 
mitingo, kur kalbėjo Juliet 
Stuart Poyritz ir -'‘Alfred 
Wagenknecht, trys darbda
vių agentai įtaisė ugninį 
klaniečių kryžių ir uždegė

Fašistai Apdovanojo 
Plechavičių Amžina 

Pensija
KAUNAS.— Už fašistinį 

pasižymėjimą, už šaudymą 
darbininkų, Lietuvos fašis
tinė valdžia paskyrė terori
stui Plechavičiui amžiną 
pensiją. “Lietuvos Žinios” 
praneša sekamai:

P. Prezidento A. Smeto
nos aktu, Min. pirm. p. A. 
Voldemarui pristačius, už 
pasižymėjimą ats. generolui 
Įeit. Povylui Plechavičiui 
paskirta visam amžiui pen
sija po 1000 litų per mėne
sį nuo 1929 m. vasario mėn. 
15 dienos.

Lietuvis Gengsteris Chicago] 
Nuteistas Kalėjiman

CHICAGO.— Joe šaltis, 
pagarsėjęs Chicagos gengs- 
terių vadas, tapo nuteistas 
ant 30 dienų į kalėjimą už 
blaivybės įstatymo laužy
mą. Jis pardavinėjo alų. 
Pats prisipažino prie kal
tės.

Nuodijosi

Kaunas.— Mišku gatvėj 
nuodijosi actu Marijona 
Gviridienė. Nuodijosi del 
sunkaus pragyvenimo. Ji 
nugabenta į ligoninę.

netoli streikierių kolonijos, 
kad pagrąsinus streikie- • 
riams. Kryžius buvo pada
rytas iš medžio, apsuptas 
skarmalais ir apipiltas ke
rosimi.

Trys kryžiaus uždegėjai 
tuoj aus pabėgo, o streikie
riai nuvykę pasiėmė apde
gusį kryžių. Dabar jį laiko 
savo kolonijoj, kaipo įrody
mą, kaip reakcionieriai vi
sokiais būdais juos grąsina. ,
Nori Kulkasvaidžiais Nuga

lėti Streikierius
Nugirsta, kaip kalbėjosi 

prieš streikierius . majoras 
Dolley, North Carolina Val
stijos milicijos komandie- 
rius, su vienu Manville- 
Jenckes kompanijos advo
katu, pasamdytu vesti kon
spiracijos bylą prieš strei
kierius. Dolley išsireiškęs, ; 
kad geriausias būdas nuga
lėti streikierius ir sunaikin- | 
ti jų šėtras, tai atsigabenus 
kulkasvaidžius.

Kapitalistų——laikraštis ~ 
^Gastonia Gazette” rašo 
melagingus straipsnius, būk 
Edgar Passmore, vienas iš 
•paliuosvotų streikierių, ir 
keturiolika kitų Gastonijos 
streikierių vyks į Maskvą 
dalyvauti “pasauliniam So-' 
vietų kongrese.”

Tas laikraštis reikalauja, 
kad valdžia sunaikintų 
streikierių šėtrinę koloniją.

Latvijos Teismas f
Nubaudė Lietuvos

K o m u n i s t u s
RYGA.— “Letos” praneši

mu, teismo rūmai pastaro-’ 
mis dienomis nagrinėjo Lie
tuvos piliečių Mandelio, į 
Kraudino ir Barto bylą, ku
rie buvo kaltinami priklau
symu prie komunistų parti
jos. Prieš atvykimą į Lat
viją jie gyveno Lietuvoje, iš 
kur pasišalino bijodami su
ėmimo už komunistinį vei
kimą. Latvijoj visi tie trys ; 
komunistai tęsė darbą, siųs
dami iš ten į Lietuvą agita
cinę literatūrą rusų ir žydų 
kalbomis. Politinė policija I 
radus pas juos komunistų7 
proklamacijų, brošiūrų ir tt. 
Teismo rūmai pripažino 
juos kaltus, Mandelį ir 
Kraudiną nuteisdami p<\ 
trejus metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo, o Bartą vienus | 
metus kalėti.

. . y;-S™

Motina Vos Tik Neprigėrė 
Gelbėdama Sūnų

Camden, N. J.— Bežais
damas prie Newton upelio 
William Gallagher, 12 metų 
amžiaus vaikutis, įkrito į 
vandenį ir prigėrė. Jo mo
tina, bandydama jį išgelbė
ti, vos tik pati neprigėrė— ; 
ją išgelbėjo tūlas vyras.
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"PRAVDA” APIE MACDONALDO VALDŽIĄ IR 
DARBININKU KOVAS ANGLIJOJE

Neliečiamybė privatinės nuo
savybės. ir visos sistemos, kur 
žmogus, jšnaudoj a žmogų, nelie
čiamybe ’ imperijos,—štai kas 
yra pamatiniai ir nusverian- 
tieji dalykai tos netikros darbi
ninkų partijos, .kuri dabar atsi
stojo prie valdžios vairo Angli
joj. VfsĮtafc kita—žadamos
smulkios • reformos (pagerini
urnai)—neišeina iš tų ribų ir ją
sias galėtų vykdyti bile kokia 
liberališkai-buržuazinė valdžia. 
Tiesa, programoj yra atsargus 
prisirųinimas apie suvalstybini- 
mą (nacionalizaciją) ateityje 
kai kurių pramonės šakų su 
“tinkamu atlyginimu užintere- 
suotiemš asmenims.” Apie pa- 

I našią “nacionalizaciją” vienas 
P iš įkūrėjų angliško buržuazinio 

liberalizmo, Gladstonas kada 
tai pasakė.: ‘‘Jeigu jūs užmoka
te (už tai, kas nacionalizuoja- 

♦ ma), tai kvailybė; o jeigu ne
užmokate, tai apiplėšimas.” Bet 
tai Darbo i Partijai nei galvon 
neateina nusavinti (be atlygini
mo ^atimti)—“grobti” (kapita
listų padarytus) grobius; jinai 
pasirenka kvailą, žiopla formu- 
lą... u r?

Ne veltui konservatiškas 
“Daily Telegraph” (geg. 31 d.) 
su pašaipos ironija rašo apie 
MacDoGaldą ir'jo sėbrus: “Jie

MacDonaldai ii’ Sitrinai noriai 
prisiima. Liberalinė buržuazi
ja, tačiau, mano, jog kada mau
ras bus savo padaręs, tai gali
ma bus pasiūlyt jam laukan iš
eiti. Gerai, kad tik sunkiuoju 
pereinamuoju laikotarpiu Dar
bo Partija susikompromituos 
akyse darbininkų...

Tiesa, kad “darbiečių” val
džia galės prigaut žymią darbo 
žmonių dalį. Bet vis dėlto, 
nors ir kaip kreivame veidrody
je, atsispindi sistematiškame 
augime Darbo Partijos balsų 
augimas veiklumo ir susiprati
mo Anglijos darbininkų klasės 
(2.2 milionai balsų 1918 metų 
rinkimais; 4.3 mil.—1923 m.; 
5.5 mil.—1924 m. ir 8.4 mil. 
šiemet). Milionai darbininkų, 
kurie ilgus metus buvo nelais
vėje reakcioniškiausios anglų 
buržuazijos partijos—pas kon
servatorius—jie šalin nuo jos 
eina. Tai didžiausios politinės 
reikšmės faktas. Tie milionai 
iš sykio negali užčiuopti naują 
teisingą kelią. Jie j ieško pagel
bės pas “darbininkų” partiją, 
kuri juos dar traukia senaisiais 
ryšiais su darbo unijomis ir 
įvairiomis kitomis organizacijo
mis, žadėjimais pagerinti dar
bininkų būklę, ramiai ir be jo
kių skausmų pervesti darbinin-į • . v • • • ’ V * *

gana aštriai puolė valdžią ir Ii-1 kus iš prakeiktojo kapitalizmo
knro Ine* Izunmni rl a xrrx ’ w«<■* n 1J nnnniiliberalus. bet kuomet užeidavo 
kalba *ąpię socializmą, tai jų 
balsas pakildavo ne augščiau 
pašnabždu. N[iek4 iš tų, kurie 
rinkimui vajaus dienomis klausė
si socialistinių pamokslininkų, 
neįtikės^ kad jie kada nors rim
tai atsivers į marksizmą ir ka
da nors giedos “Raudonąją Vė
liavą” Urba skelbs klasinį susi
pratimu. .. ”

(Kai del didžponių-lordų ir 
kitų buržuazijos žvaigždžių, ku
riuos | Socialistas MacDonaldas 
pasirinko į savo ministerių ka
binetą, ^Pravda” sako) :

“Taip, MacDonaldo arkoj su- 
I sirinks^yisokio sutvėrimo po po

rą, ir jis leisis kelionėn audrin
gomis klasių kovos bangomis ir 
leidinėšSbalandį sužinot, ar ne
užstojo "pilna “santaika pramo
nėje.” •;
j Bet veltui MacDonaldo viltys. 
Anglijai įžengė į tokį istorijos 
ruožtą, kur nėra galima net lai
kina palyginamoji visuomeninė 
santaika. Ir tas pats faktas, 
kad liberalė buržuazijos dalis, 
prileidžia Darbo Partiją prie J 
valdžios, kuomet konservatiška j

dalie nncvvini lūVii- ’ tvarkos,ržua|djos dalis pasyviai lūku- 
Iriuoja,; tas pats faktas nieko ge- 

• ro nežada Darbo Partijai.
Anglija pergyvena sunkų eko

nomini nusmukimą. Bedarbė, 
kaip pikta votis, ėda sdcialį kū
ną. PaJvojJj^ ^revoliucinio pakry
pimo rtiiniose yra tikrai grūmo
jantis. Padėtis užsieninėse rin- 

Inąją impe- 
nepaprastai

sunki. Į
(Buržuazijai reikia, kad pra

monė į)ūtŲ griėžtai, begailestin- 
gai racionalizuoja^; kad tavo- 
rų gaminimas kuo pigiausiai at
sieitų;* o tuo tikslu buržuazijai 
reikia/kad būtų uždarbiai dar- 

Į bininkąms yisf ndmušinėjimąį 
darbas- vejamai skubinamas ir 
darbo ’laikas ilginamas.)

Prie dabartinio anglų darbi
ninkų .ūpo kreipimas dalyko į 
tokią pusę gręsia buržuazijai 
didžiausiais pavojais, štai ko
dėl jos. dalis priėmė tą nuomo
nę, jos£ laikinai geriau yra'per- 

bles MacDonaldui, ge- 
\kt įburžuazinį darbą 

“darbininką’’ parti
te organizacinio at

arčiau proleta- 
ngviau galės į jį pa- 

iriverst jį sutikti su 
.Jikomis., Tą midiją

APŽVALGA
Tai Vis Laisvė!1

Andai mes padavėme iš 
“Vienybės” citatą, kurioje 
buvo nupiešta, kaip dabar 
gera, ir laisva Lietuvoje. 
Esą, Varniai jau veik tušti, 
nef Radys paleistas. Dabar 
paimam “Lietuvos 
(num. 125), kuriose skaito
me:

“Šiaulių apygardos 
nubaudė komunistuš Gesę Gle- 
zeraitę ir Tamošauską po 8 m. 
sunkiųjų darbų kalėj ihio, Bio-, 
nių Kadį 4 m. 8 mėn., šuman- 
ską—7 m., Jurgį Rųgipį—7 m. 
ir Al. Jasutį B‘,m. 2 įiėn. ;

“Pernai gruodžio -19 d. krį- 
minalė policija Šiauliuose Pą- 
gyžių gatvėje suėtnė juos bd- 
posėdžiaujančius. Pas suim-i 
tuosius rado komunistinės; li
teratūros ir kitokios medžia
gos. Jų tarpe buvo 4 gihma- 
zistai.”
Tai vis fašistų laisvė! 

Be to, tam pačiam “L. Ž.” 
numeryj telpa koresponden
cija iš Šėtos apie ištrėmi
mus ir politinius nubaudi
mus; apie Bulotų ištrėmi
mus į Varnius, ir kitus fa
šistų valdžios siutimus 
prieš nepaklusnius savo pa
valdinius.

Tik tokie fašistininkai, 
kai “Vienybės” ponai, gali 
pasidžiaugti panašia “lais
ve.”

pasaulio į socializmo pasaulį.
Ir galima numatyt, jog pana

šiai kaip ir 1924 metais mes vėl 
regėsime tam tikrą pakilimą 
darbininkų klasės veiklumo, 
kaipo pasekmė atėjimo klaidi- 
nančiai-darbininkiškos valdžios. 
Prigaulingas “valdžios jaus
mas” išjudins darbo minias; 
sudrūtins jų pasitikėjimą ir pa
kels jų gabumą kovoti. Iliuzija 
tuo būdu gali pavirsti į visai 
tikrą dalyką. Į buržuazijos vei
kimą proletariatas atsakys prie
šingu veikimu. Streikų judėji
mas galės padidėti; klasiniai 
prieštaravimai aštrės. Ir juo 
bus jie aštresni, tuo sparčiau 
eis nusimasfravimas MacDonal
do valdžios, kaipo buržuazijos 
agentūros, kuri stengsis pajungi 
proletariatą režimui pasmarkin
to racionalizuoto išnaudojimo, 
b l ogiausiuos e kapitalistiniuos e 
jo pavidaluose.

To, žinoma, neprisieina lauk
ti tuojaus po įsikūrimui Mac
Donaldo valdžios. Iš pradžių 
jis mokės papirkti darbininkus 

i smulkiomis reformomis, nekliu- 
1 dančiomis ne tiktai buržuazinės

, bet nei buržuazinio 
biudžeto: kaip antai, pakeiti
mas buvusios Baldv/ino valdžios 
įvestų suvaržymų dalinime be
darbiams pašalpos, praplatini
mas viešųjų darbų ir tt. čia 
priklauso ir galimas atnaujini-, 
mas ryšių su Sovietų Sąjunga, 
ką anksčiau ar vėliau padarytų 
ir grynai buržuazinė Anglijos 
valdžia.

Bet jeigu naujasis MacDonal
do ministerių kabinetas pasilai
kys ilgiau, negu 1924 metais,— 
o tatai yra pilnai galima, nes 
buržuazija uždėjo ant Jo pečių 
didelį uždavinį,—tai su neišven
giamu z paaštrėjimu klasinių 
prieštaravimų, pasekmėje toli
mesnio darbininkų judėjimo 
augimo, ir nusivylimas MacDo
naldo režimu apims vis plates
nius darbininkų klasės sluogs- 
nius. Ir šiaip ar taip, išėjęs 
antrąjį makdonaldizmo kursą, 
Anglijos rproletariatas pasida
rys sąmoningesnis, negu po iš
ėjimui pirmojo trumpo kurso.

Montreal, Kanada.— Sek
madienį nuo didelės audros 
ir perkūnijos čia žuvo šeši 
žmonės. Nuostolių padary
ta už milionus dolerių.

Žinias”

teismaą

Kaunas 900 Metu
“Liet. Žinios” praneša:
“Ryšy su 500 m. Vytauto 

sukaktuvių minėjimu manoma 
paminėti 900 m. ^sukaktuves 
nuo įsisteigimo Kauno mies
to.”
Po 900 metų savo gyvavi

mo, Kaunas teturi vos apie 
100 tūkstančių gyventojų, o 
tokia Chicaga, kurios am
žius tesiekia biskelį dau
giau, kai 100 metų — arti 
tris milionus gyventojų. 
Tas yra del tam tikrų susi
dėjusių ekonominių ir poli
tinių aplinkybių.

KORESPONDENCIJOS IŠ UETUVOS

Vaikai Valkiojasi 
Gatvėse

Brooklyno fašistų organas 
sakosi gavęs iš Kauno se
kantį pranešimą:

“šį pavasarį Kauno gatvėse 
dažnai policija randa mažų 
vaikų paliktų; maždaug kiek
vieną rytą. Prie vaikų buna 
palikta pasiteisinimo laiške
liai.”

I i ?

“Maždaug kiekvieną ry
tą” randa Kauno ■ gatvėse, 
pamestų vaikų! Tas paro
do, kad mieste yra didelis 
skurdas iri jis labiausia slo
gia : darbininkus. Reikia la
bai'baisaus vaf-go, kad pri
vertus' motiną paūiesti gat
vėje savo kūdikį. Tai vis 
fašistų valdymo nuopelnai, 
kuriais “Vienybė” taip di
džiuojasi.

Gorkio “Motina” “Vilnyj”
Greitu laiku, kaip prane

ša pati Redakcija, “Vilnis” 
pradės spausdinti Maksimo 
Gorkio garsųjį veikalą — 
apysaką — “Motina.” Ištik
imo, tas veikalas jau senai 
reikėjo išleisti lietuvių kai- 
boję.

9Kada Darbininko 
Vardas Brangusf į

Drg. P. V. Žalpis 
“Vilniai” 
gos:

“Senoj Rusijoj kumetis, 
bernas buvo visai pažeminti, 
beteisiai žmonės. šiandien 
kfis kita. Visi buvę caro lai- 

i kų činovninkai; generolai, ku
nigaikščiai, grafai ir kitokį 
deda visas pastangas, kad se
nuosius “garbingus” titulus 
išmainius ant berno, kumečio 
arba valstiečio.

“Einant valymui Komparti
joj ir Sovietų aparato, suran
dama daug įvairių buvusių 
augštų ir žemesnių valdinin
kų, kurie vogtais arba žulikiš- 

'kai padirbtais dokumentais, 
kaip bernai, kumečiai arba 
kaimiečiai gyvena ir dirba

rašo
iš Sovietų Sąjun-

KAUNAS
Darbininkai—Mašinoms 

Mėsa
“Universal” fabrike jau ke

lintą kart mašinos užmuša dar
bininkus. Administracija ne
žmoniškai išnaudodama darbi
ninkus nesirūpina tinkamai ap
saugoti mašinas ir varyte varo 
darbininkus ten, kur del maši
nų neapsaugojimo kiekvieną 
minutę su' darbininku gali at
sitikti nelaimė ar mirtis. Ba
landžio mėnesio 19 dieną darbi
ninką/ Margalį nusiuntė iš po 
diržo išvalyti druožles. Mar- 
galis nespėjo druožles išvalyti, 
kąip buvo diržo pagautas ir iš
mestas. Margaliui nulaužtos 
rankos, sumuštos kojos, per
laužta krūtinė, nulupta nuo kū
no visa oda, o drabužių tik sku
teliai paliko. Visos mašinos 
reikiamai neapsaugotos; kiek
vieną valandą darbininkas gali 
būti ištiktas panašios nelaimės. 
Fašistams viešpataujant, “Uni
versal” fabrike jau kelintą kart 
tokios nelaimės pasikartoja, bet 
administracija visai į tai ne
kreipia domės. Darbdaviai 
žiūri, kad tik didesnį pelną 
rėti; o kad darbininkai yra 
domi, tai del to jiems galva 
sai neskauda.

Visi, Kaip Vienas
Beregovskio litografijoj dir

bame 35 darbininkai. Adminis
tracija labai žiauriai elgiasi su 
darbininkais. Už menkniekį de
da pabaudas. Atostogų visai 
neduoda. Pas mus dirbtuvėj 
labai dažnai būna platinami at
sišaukimai, o 1-sios gegužės at
sišaukimus tiesiai dalino į ran
kas. Visi darbininkai pasiža
dėjo eiti į demonstraciją. Li
tografijoj veikia jaunimo rate
lis.

Ir Mes Privalome (Būti 
Pasiruošę

\Metalo fabrike “Nemunas” 
dirbame 130 darbininkų, be
veik 50 nuoš. jaunuoliai. 1928 
m. gale direkcija paskelbė, kad 
darbininkai negausią atostogų 
ir produktų, ir kas su naujomis 
sąlygomis nesutinka, gali gau
ti kompensaciją, o sutinkantie-

HARTFORD, CONN.. I J . .... į
Įvykusiame T. D. A. kuojids 

susirinkime komisija pranešė, 
kad 29 d. birželio yra rengia
mas darbininkiškų organizaci
jų bendras parengimas, lietu
vių darže, Sta. 24 Glastonbu
ry (Line. Parengime dainuos 
Ląisvės Choras, po vadovyste . 
J. Plikūno. Skaitytas laiškas 
iš Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, kuriame nurodo
ma, kad dabar reikalinga daug 
finansinės paramos, nes Gas- 
toįiijoj labai daug suareštuota 
streikierių ir reikia jų bylas 
vesti. Todėl vietos lietuviai 
neprivalo užmiršti streikuojan
čius darbininkus, turi patys • 
aukoti ir rinkti aukas jų pa- 
gelbai. Mes žinome, kad dar
bininkų niekas kitas negelbės, 
kaip tik mes patys.

Vienas parėmimo . būdų 
streikuojančių darbininkų, tai 
atsilankymas į rengiamą pik
niką 29 d. birželio, 
si

tū
žti- 
vi-

įvairiose įstaigose. Nemažai 
jų išvelka iš svetimų rūbų ir 
parodo, kas jie per paukščiai. 
Kumečių, bernų ir kaimiečių 
užvadinimai liko populeriais 
vien tik SSRS.”

ji gali pasilikti ir dirbti toliau 
naujomis sąlygomis. Sekančią 
dieną darbininkai susirinkę 
pradėjo italų streiką, o vėliau 
susitarę visi pareikalavo kon- 
pensacijos. Darbdaviai, maty
dami tokį darbininkų solidaru
mą, nusileido—ir streikas pasi
baigė darbininkų laimėjimu. 
Tarp darbininkų jaučiasi dide
lis vieningumas, bet santikiai 
tarp darbininkų ir administra
cijos labai įtempti. Jaučiama, 
kad darbdaviai vėl ruošiasi pul
ti darbininkus. Pradžia jau 
yra. Visuomet atostogas duo
davo vasaros vidury, o dabar 
ūmai pradėjo atostogas teikti 
pavasarį, kuomet švenčių die
nos. Darbininkai yra įsitikinę, 
kad tai yra administracijos 
naujas mėginimas pulti darbi
ninkus. Darbininkai šitą jun
ta ir deda pastangų, kad tvir
čiau organizuotis kovai už savo 
teises.

Taip Pas Mus Yra
Aleksoto stiklo fabrike trimis 

pakaitomis dirba 400 darbinin
kų. Dauguma darbininkų—tai 
jaunuoliai. Už 8 valandų dar
bo dieną gauna 2.5 litų. Dalis 
darbininkų dirba akordiniai. 
Darbininkų tarpe nėra vienybės 
ir tuo naudojasi darbdaviai.

Už Tylėjimą Mokame 
Pabaudą

“Maisto” fabriko direktorius 
fašistas Lapenas pareiškė, kad 
nukentėjusioms nuo nederliaus 
darbininkai turi atiduoti savo 
uždarbio 50 proc. ir pasiūlė pa
sisakyti ar darbininkai sutinka 
su tuo. Darbininkai bijojosi 
prasižioti, kad neišmestų Jš fa
briko ir tylėjo. Tą tylėjimą fa
šistas Lapenas priėmė už darbi
ninkų pritarimą jo pasiūlymui I 
ir dabar kas savaitė išskaito iš 
darbininkų uždarbįo 
Tokiu būdu “Maisto 
darbininkai už tylėjimą gauna 
mokėti; pabaudą fašistų naudai, tetas sudainavo gana gerai ir 
ktiVie po priedanga “nuo neder- duetą Zdaniūtės. ~ 
liaūs nukentėjusioms šelpti” da- tūrmpą prakalbą J. Štaųk^vi- 
ro biznį. < , ( Įčus, A. Aimutis. Aim utis, c

jaunas ir, jei tik netingės, ga
li išsidirbti į tvirtą ir sygaŲų 
veikėją-kalbėtoją darbininkų 
tarpe.
g 
k 
d
n

Todėl vi- 
ir visos būkite jame. > 

, B. M.

WILKES-BARRE, PA.
s L. A. 361 Kuopos Jaunuolių 

Išvažiavimas >
Nors viena S. L. A. jaunuo

lių kuopa yra šioj apielinkėj, 
kuri turėtų būti remiama visų 
S. L. A. kuopų tiek, kad da
lyvauti jos parengimuose. Bet 
pasirodo priešingai. Tie, ku
rie “patriotišku” tonu rėkau
ja už organizavimą jaunuolių, 
net ir į jų parengimus nesilanT 
ko arba lankosi labai maža 
dalelė. O tie nelaimingi bol
ševikai, kurie smerkiami tau- ♦ 
tininkų, visados dalyvauja ir 
remia jaunuolius. Jie remia , 
ne žodžiais, bet darbais.

Birželio 16 dieną jaunuolių 
išvažiavime dalyvavo ganą 
daug žmonių, dauguma jau
nuoliai. Tarpe kitų pasilink- 

20 proc. sminimo punktų buvo ir pro- 
fabriko grama, kurią tvarkė Kaspa- 

iriūtė. Jaunų mergaičių kvar-

ro biznį. < , (
Pabėgo nuo Bedarbių

Prie miesto valdybos kas die
na susirenka bedarbiai ir reika- 
launa darbo. Miesto ponai juos 
“peni” savo “ryt, po ryt.” Ko
vo 8 dieną atvykusį burmistrą 
apstojo apie 150 bedarbių rei
kalaudami darbo. Burmistras 
Vileišis skubiai pabėgo nuo be
darbių ir pasislėpė miesto val
dyboj. “Balsas”

duetą Zdaniūtės. Pasak'g

Po programai ir paval- 
ę vėl visi linksminosi iki va- 
arui—vieni žaidė, kiti man
ėsi. Pelno jaunuoliams liks 
emažai. Buvęs.

t AUKŲ RINKĖJAMS IR 
AUKOTOJAMS

tf'J-

9
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Nesenai Amerikos ambasadorius į Angliją,'Charles Dawes nuvyko į Škotiją pas MacDonaldą ir abu turėjo drau
gišką pasikalbėjimą “apie nusiginklavimą.” Paveikslas perstato juodu šokant imperialistinį “taikos šokį” tarpe dur
tuvų.

Pastaruoju laiku, delei 
susidėjusių tam tikrų ap
linkybių, nebuvo mūs 
spaudoje paskelbta vardai 
(organizacijų ir pavienių 
asmenų, kurie aukojo į 
Komitetą Šelpimui Lietu
vos baduolių. šiuomi pra
nešu, kad jie greit bus 
paskelbta su bendromis 
sumomis, kaip buvo daro
ma iki šiol. Taipgi likvi
duojant patį fondą, bus 
paskelbta galutina ir pil
na atskaita, nurodant, 
kiek pinigų iš viso suplau
kė ir kur jie buvo atiduo
ti.

Aukų rinkėjai, turį su 
savim paimtas blankas 
rinkimui aukų, turi jas 
greit sugrąžinti, nes Ko
mitetui ^reikalinga pada* 
ryti pilna atskaita. Jei 
aukų rinkėjai' ir aukoto
jai sutiks, kad jų surink
toji suma galima sunau
doti Gastbnijos darbinin
kų gynimui arba Priešfa- 
šistiniam Komitetui, turi 
prisiųsti ir surinktuosius 
pinigus sykiu su blanko- 
mis. ( u

Vienas svarbu: visos 
blankos turi būti kuovei- 
kiausiai sugrąžintos Ko
mitetui, sekretoriaus var
du.

Draugiškai,
R. Mizara, sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.'
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KOVOS PAAŠTRĖJIMAS VOKIETIJOJE

Į

KULPMONT, PA.

Bet kuomet niekas ne-

J. Paulius. CASTON ROPSEVICH

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

Avenue,

darbo. Aimanuoja ir ‘GERAI PATAIKO!

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

4715 N. 5th Street . ; 
PHILADELPHIA, PA.

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

gelis šeimynų neturi maisto, 
neturi
rankas sunėrę laukia, kas bus 
rytoj.
kovoja ir nepradeda kovoti,.

,tai ir rytojus negali būti švie-

PHILADELPHIA,;PA.
Draugai! Kurie norite va

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

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa( 
užlaikyto jas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, ne" geria\isia pa
tinka ,toHnl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

Paskutiniu laiku buržuazijos .skyrė, 
„i:___ _ _ ___i.,._______________ '1(110 ,

rečiacU.Birželio 26, 1929 Puslapis Trečias

Miestas ant Licitacijos 
Kuomet visu smarkumu cen- 

tralizuojasi Amerikos industri^ 
ja visose šakose, vis auga į sus, jis dar daugiau tamsesnis, 
didesnį ir didesnį kapitalizmą,' dar daugiau ūkanotas, 
vis daugiau ir daugiau į cent-' 
ralizuotą trustą, į kelių žmo- jg miesto, bet turėtu kovoti su 
nių rankas, tuom pačiu kartu!anglių viešpačiais.
menkesni kapitalistai liekasi į į, k,ad kasyklos būtų atidary- 
yis daugiau ir daugiau išmu- tos, nes anglis nepabaigta im- 
sami iš industrijų ir varomi įįį. ta kompanija pabaigė, 
trustus, į kelių rankas. O dar-j<urį turėjo kontraktą ant tiek 
bo vergus kas kartą vis dau-fpadarius. Reikia reikalau- 
giau įstumia j bedarbių avini-į 
ją, į skurdo ir vargo armiją.;, 
čia man netenka daug kalbė
ti tuo klausimu, pakalbėsim, 
apie miestą, kuris ant licita-1 
ei jos.

Daugelis darbininkų, dirb
dami dirbtuvėse ai’ kasyklose, 
deda visas pastangas, kad susi-; 
taupinus nors kelius centus del i 
juodos dienos, bedarbės. Bet, 
kur tu, žmogus, sutaupiusi,! 
kad jų neuždirbi, neturi? Na,; 
o jei kuris darbininkas susi-1 
taupina kelius centus, tai bū
na priverstas, del vienokios ar, 
kitokios priežasties, įsigyti i 
nors dalinai savo namą, lindy-. 
nę, kad laike streikų nereikė-* 

i . _ T p . . įtu kraustytis kur kitur, arbapirmtakuną Jagovą pralenkia. nki be R}tus dar_
. • “v- v- . ' bininkus priverčia kitos prie-soeialde- gegužes rase, kad gatve tar-!žastys jsigyti gav0 ]indynę 

nm, o so- Ypatingai kurie turi didesnes Ciorgybehs* ‘ „ v n

Paskutiniu laiku buržuazijos .skyrė. Tą ji geriausia atliko 
puolimas ant proletariato ypa-1919 m. spartakistų skerdynė- 
tingai paaštrėjo. Tas savo in-, 
ensyvingumu vis augąs bur- 

azinių jėgų mobilizavimas' 
prieš proletariatą yra, žinoma, 
pasaulinio maštabo, bet Vokie
tijoje jis, paskutinių savaičių 
bėgyje, įgijo ypatingų spalvų, 
kurios čia daugiau, negu kur 
kitur, į akis metasi.

Iš vienos pusės, Komparti- tada pasirodė šiemet Vokieti
jos vadovaujamas proletaria- jos socialdemokratija šlykščiai 
tas tampa vis revoliucioninge- ištikima buržuazijos tarnaitė, 
sniu ir daugiau klasiniai susi-' aiškiau negu tada puolė ji šie

met. rev. proletaritą. Tuo laiku, 
kai Miunchene ir kituose mies
tuose fašistinės “stalhelmo” 
organizacijos laisvai demon
struoja ir nedviprasmiai ruo-

se, tą ji šiemet Pirmojoj Ge
gužės ir dar kartą atkartojo.

Nėra abejonių, kad kruvini 
šių metų Pirmosios Gegužės į-
,vykiai savo susiklostymo apy- 
stovomis ir pasėkomis prašoka 
net 1919 metus, kad jie už- 

’ baigia tam tikrą Vokietijos so
cialdemokratijos “didvyriškų 
žygių” epochą. Aiškiau negu

pratusiu, o iš antros pusės, 
trustuose susispietusi buržua
zija jaučia jos “erai” besiar
tinantį pavojų ir darosi vis ag- 
resyvingesnė. Diena iš dienos 
ruošia ji naujus ant proletaria-'šiasi prie fašistinės diktatū- 
to užpuolimus, naujas provo-'ros įvedimo^ Berlyno policijos 
kacijas, arba net atviras vals-Į prezidentas 

ftybės autbriteto gynimu pri- .Ciorgybelis 
dengtas skerdynes. Tų nepa
liaujamų užpuldinėjimų eigoje 
kyla aikštėn kad ir ne nauja, 
bet vis dėlto labai charakterin 
ga ir darbininkų klasei būti- ganizacijų.
nai įsidėmėti verta kovojančių Imu jis net ir prieškarinį savo 
jėgų konsteliacija.

Praeitų metų pavasario rin- Jagovas tuomet prieš 
kimuose Vokietijos soeialde- gegužės rašė, kad “g 
mokratija išėjo žymiai sustip- nauja tik susisiekimui 
rėjusi. Jai teko balsai ne tik cialdemokratas tai buržuazillio tip0
puikiosios buržuazijos, kuria šiemet prieš Pirmąją Gegužes isavinjnkaį 
¥r>andien ji savo eiles pildo, Įsavo perspėjime tarp kitko sa-i 
bet ir tūkstančiai rinkiminiais ko: 
pažadais sužavėtų darbininkų, kad ten neramūs gaivalai savo 
Ji šaukė tuomet ne tik apie politines aistras reikštų, 
bedarbiams duoną, šarvuočių , kartą 
statymo nutraukimą, buržuazi- moteris 
jos privilegijų pašalinimą, bet 
ir apie broliškumą su Kom
partija, su revoliuciniais dar
bininkais. Kuo tas šaukimas

socialdemokratas 
uždraudžia prole

tariatui visokias demonstraci
jas, uždaro Kompartijos C. K. 
organą, kelia savo damokliš- 
ką kardą ant proletarinių or- 

Savo akiplėšišku-

namų nerandavojh.
, tokiai šeimynai. Tai tokis 

...gave yia ne ; darbininkas verčiamas nusi-

ti, kad pati valdžia operuotų 
kasyklas, arba mokėtų visiems 
darbininkams algas. Išbėgę 
darbininkai į kitus miestus, ro
jaus neras, nes visur bedarbių 
armijos didelės. Ta(b vietoj 
bėgti, reikia kovoti prieš iš
naudotojus.

Darbininkai neturėtų bėgti

Reik alau- Paryžius.—Šiomis dieno
mis išvyko į Maskva delega
cija, kuri atstovauja įvai
rius Franci jos biznio inte
resus

DIENRAŠČIO “Lairi v
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

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

John Naujokas
kauskas, 214 Schuylkill 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose. ant Baliu ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų virfiminėtais vardais, 
tik pakeliant pirStą, o gausite ciga
rą. kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privati ikiem s žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir tū
tas apmokame.

Adresas:

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

' I

NAUJAS IŠRADIMAS
1 DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reumatizmo, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimu. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo 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 aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Šoksnis Ointment Co. 
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

*3
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PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘp. pirkti nuosavą namą, kad ir, 
mažai turint centų, 'žinoma,! 
agentai parduoda, kad ir ma
žiausią sumą gali įmokėti. Dar 
kitus verčia pačios kompani
jos, kurios pristato namų tuo i 
•laiku, kada šiek tiek darbai ei-j 
(na. Darbininkai, negaudami | 

„ , kur gyventi, turi pirkti namus.Tas perspėjimas bu-, Ku) tas vienas iš t „lai. 
vo ne tik socialdemokratų į mingų,, mjestų, kuometkasyk.

„ , T- ... ... įlos dirbo visa laika, tuomet bu-Centro Komiteto kiek ga- statoma k nij namai 
Biurokratine so- pal.duodami dal.binini(ams> 

Ikad ir mažai įmokėti galėjo, 
kita suma pasilieka išmokėti! 
per bankas.

Pastaruoju laiku 4 kasyklos’ 
likosi uždarytos Kulpmonte ir 

j apielifikėje. Ne tik kad užr 
Įdarytos neaprubežiuotam lai- 
jkui, bet visai uždę^o ir griau- 
įja brėkerius. Mainieriai ne
turi darbo jau daugiau kaip 
metai laiko ir gauti niekur ne
gali, nes visur pilna bedarbių. 
O kitokių darbų nėra. Neku- 
rie važinėja net 24 mylias kas
dieną į kitus miestus dirbti, 
kad ir už menkiausią atlygini
mą. Kiti apleidžia miestą ir 
vyksta kitur.

Kuomet mainieriai neteko 
darbo, uždarė kasyklas, jie ne
pajėgia nei mokesčių mokėti 
už apipirktus namus, rankan- 
dus. Bankos paskelbė par

aduoti visus tuos darbininkų na
mus, kurie negali užsimokėti 
mokesčių. Licitacija namų ėjo 
per ilgą laiką. Bet ir čia ban- 
ko£ susidūrė sū vienu kebliau
siu klausimu. Namų daug ant 
pardavimo, kad ir apidykiai, 
bet jų niekas neperka, nėra, 
kupčių. Ėjo tokia licitacija) 
per kelius mėnesius, bet nie- į 
kas nepirko namų. Bankos iš j 
i'karto gązdino išmetimu darbi-1 ’ ’- _*y ------- , jr |.as njekQ J

Dar
perspėju ypatingai 

ir vaikus nesirodyti be t 
gatvėje, nestatyti kitų 
gyvybės pavojun, nes 
pasiryžęs visomis ma-

reikalo 
ir savo 
aš esu 
no nuožiūroje esančiomis prie- 

pasibaigė, rodo mums sekan- (monėmis valstybės autoritetą 
tieji, patys už save kalbą fak- saugoti.” rr"" — 
tai.

Vokietijos socialdemokrati- spaudoj atspausdintas, bet dar; 
ja sudarė su fašistinėmis parti- ir C x 
jomis koalicinę vyriausybę, vy- hnt gintas, 
riausybę ne darbininkų, kaip jcialdemokratinių profsąjungų 
i_______ • _ a. _ _ * 1 a i ' it r>n onnlzn zyP O Cit O
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vadovybe šaukė proletariatą 
ramiai laikytis, švęsti darbinin-l 
kų kovos šventę karčiamose, 
nepasiduoti Kompartijos įta- . 
kai, bet nežiūrint to, Berlyno I 
proletariatas pasekė Kompar-j 
itijos parolę. Ekonominės ko-Į- 
vos paaštrėjimas, augąs buržu
azijos agresyvingumas, lokau-

buvo girtasi, bet buržuazijos 
reikalam^ ginti, jos agresyvin- 

planams prieš S. S. R.
S., prieš internacionalinį pro
letariatą vykdyti.

Vokietijos socialdemokratija 
vėl pasijuto pašaukta istori-| 
nius 1919-20 metų įvykius at-1 
kartoti, vėl bekylantį darbinin- , . , 
kų judėjimą panašiomis Nos-p^’ karo pavojus ir kiti aktu- 
kių-šeidemanų bandomis už- ?lūs da ^kai išjudino imliomis 
slopinti. Savo “socialistiškos” | švęsti. kovos šventę, demon- 
praeities išsižadėjimo kaina struoti prieš naujus burzuazi- 
iškeliaklupsčiavę iš buržuazi- į-l°;s u^stmojimus. ^Berlyno pro- 
jos administracijos aparate I j 2^ .2?
svarbiausias vietas, sočia Ide- 

f^jkratų ministerial tuč tuojau 
jlftsisakė už konkordatą su Va
tikanu, už milionų asignavimą 
šarvuočių statybai, už politinį 
ir ekonomišką darbininkų kla
sės terorą. Užtenka čia tik 
prisiminti socialdemokratijos 
kovą su lokauto paliestais Ru- 
hro srities metalistais, judošiš- 
ką vidaus reikalų ministerio 
socialdemokrato Severingo mi
siją, partijos varomą “nusi
ginklavimo” akciją, jos žodžiu 
ir net veiksmu revoliucinių or
ganizacijų puolimą, pusiau 
slaptas su Lietuvos fašistai po- 
litemigrantų reikalu derybas, 

^ribų nebežinantį socialdemo-

ir eibes kitų faktų, IX 
ketų, keno glėbin^- organ«’ 

teris Grcezinskis į 
| Raudonojo Fronto Kovotojų 
Sąjungą ir pradėjo dar aiš
kiau, negu jo buvusieji fašis
tai pirmtakūnai, ruoštis .prie 
proletarinių organizacijų pa
laidojimo. Demonstracijos už
draudimas, kurį tas pats Cior- 
crvbelis birželio 3 d. vėl panai
kino, rodo, kaip valdžioje sė
dį socialdemokratai proletari
atą provokavo, kokias priemo
nes savo “tikslui pasiekti” pa
sirinko.

Kame to socialdemokratinio 
skandalo šaknys? Glūdi jos 
vien p’as Ciorgybelį arba Grce- 
zinskį? žinoma, ne! Tai cha
rakteringas kovos paaštrėjimo 
simptomas, vedąs, tarp kitko, 
į naują Vokietijos socialdemo- 

nieko daugiau neliko, kaip pa-j kratijos vystymosi istorijoje 
'•eitint savo politinę degenera- 

ą, pašalinti tą tariamąją 

moki

šmei

Vokietijos socialdemokratija 
nudardėjo.

Dviejų kedžiy politika jai 
žinoma jau nebe nuo šiandien, 
ji jau senai būk takviską tai
kančios koketės vaidmenį vai
dino, bet tai ne tiesiausias į 
buržuazijos glėbį kelias. Bur
žuazijai reikalinga ne ištižusi 
politinė koketė, bet užgrūdin
ta kovoje prieš darbininkus 
pagelbininkė. Vokietijos so
cialdemokratija prieš karą 
tiems reikalavimams ne visai 
teatatiko — jai trūko “žygių.” 
“Paprasto” gi darbininkų rei
kalų pardavimo, kaip 1914 
metais, buržuazijai, matomai, 
nepakako, todėl socialdemo
kratijai, kurios šiandien istori
nė misija—gelbėti darbininkų 
“prispaustą” buržuaziją, bend
rai, o Vokietijos net ypatingai,

kuri būk tai dar social- 
•atiją nuo buržuazijos

gi darė socialdemokratų va
dai? Jie paleido prieš ramiai 
maršuojančius beginklius dar
bininkus 15,000 ginkluotų po
licininkų,-išsiuntė į gatves šar
vuočius ir paskelbė atkaklų 
Berlyno proletariatui karą, 
šaudymas be jokios atodairos! 
į mases, daužymas guminėmis 
lazdomis privertė darbininkus 
statyti barikadas, gintis nuo į- 
tužusios socialdemokratų sol- 
dateskos. Pirmosios aukos kri
to, bet to istorinio įvykio kru
vinu balansu—22 užmuštais ir 
šimtais sužeistų—buržuazijos 
įsiundyta socialdemokratija 
dar nepasitenkino. Kad už
spausti darbininkams burną, 
Ciorgybelis tuojau uždarė ant | 
dviejų mėnesių Kompartijos C. niRkus iš namų: 

socialdemokratas nepaveikė ant pusbadžių šei-
IPrūsijos vidaus reikalų minis- mynų. 

uždraudė J°s nedaro, geruoju «prašo, kad 
mokėti, kiek galite. Dauge
lio šeimynų rakandai likosi at
imti per kompanijas.

Miesto viršininkai irgi nega
li nei mokesčių , iškolektuoti, 
nes ką gi gausi, kuomet pats 
darbininkas ir jo šeimyna ba
dauja, nes daug mėnesių kaip 
sėdi be darbo. Visokis biznis, 
galima sakyti, susmukęs visai. 
Daugelis darbininkų apleido 
miestą ir dar daugelis apleis. 
Nes jokios kitos industrijos nė
ra, kaip tik kasyklos. Buvo 
tabako fabrikėlis, kur dirbo 
300 darbininkių, ir tas jau už
darytas daugiau, kaip du me
tai. Yra šilkb viena dirbtu
vėlė, kur dirba keli šitntai 
mergaičių už kelius dolerius į 
savaitę. Del to fabrikėlio 
miestas turės eiti ant licita
cijos, nes tūkstančiai darbinin
kų negali gyYentiybe darbo.

Kulpmonte gyventojų yra 
apie 10,000. Jų padėtis labai 
apverktina. Kaip sakiau, dau-

socialfašistinį periodą.
Eimutis.

Berlynas, 1929.VI.7.
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Grieš Dvi Prof; Retikevičiaus 
Orkestras

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei 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, panajkins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą; 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o 
si mūsų l 
mus “Nervų Preparatas.” 
į,- - --* \* - -,   i Msų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

L miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y

LIETUVIS GRABORIUS

ĮSITeMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia 1-mą valandą po pietų

Dabar jau tos licitaci-

VALGIAI IR GĖRIMAI

igą, tai atsiųsk 85c, o ^au
gau siu s vaistus, taip vadina- 

Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

. % 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
lomą kainą nu
liūdimo valan
doje, Kaukitės 
past

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

213 W. 3rd Street 
So. Boston. Mass.

Tel., go. Boston 0804 W.

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

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

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

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

«»•!
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Lietuvių Judžių Korporacija Cincova ims 
šio pikniko filmas ir jos bus rodomos ne 
tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse

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

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

J. ŠUKYS ir H. STANKUS

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

Draugas Balčiūnas, iš Long Island City, žada 
sulošti šachmatais by kurį iš pikniko dalyvių. Jis 
loš vienas su dviem ar trim. Brooklyno kriaučiai 

• didžiuojasi, kad čekeriais niekas jų nesuloš. Svei
ki sulaukę pikniko, matysime, kas ko vertas.

Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de
partment©. Komitetas pareiškė, jog visų maistų 
gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. x Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų. . ,

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

6043

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.

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų TšsisS- 
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukęs, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ldgps, 
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 ypatiŠitai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sdcrctsii
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

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

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

LIETUVIŠKA AUTOMO- 
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti Ir valdv 
automobiliais į trumpiausj laik 
Mes gvarantuojam laisnius Ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas |2o. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Painokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUųs nuo 11 M f 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ cor. 14tn 8t- N. Y.
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būti be baimės, mes turėsime 
lietuvių išdirbystės eiga r ų 
Naujokų iš Brooklyn, N. Y.

J. Strižauskas.

monus tol, kol jie yra vei 
kiek, o paskui numeta patvo-f 
rin. Taip jau buvo praeityje, 
be abejo, taip bus jam ir su 
šiais “fruktais.” A.P.

rys.
kad jisai pribusiąs 
“Laisvės” štabu ir 
po gerą prakalbą, 
kad-jie tą padarys.

iki Brooklyno Lietuviai Bus Šioje 
Milžiniškoje Iškilmėje

Puslapis Ketvirtas Trečiad., Birželio

Ar Visi Žinote, Kas Bus 
Conn. Valst Spaudos Piknike 

30 dieną Birželio?

Draugas V. Andriulis, “Vil
nies” redaktorius iš Chicagos, 
rašo, kad jisai būsiąs spaudos 
piknike, kuris įvyks 30 d. bir
želio, Kuhn’s Parke, Bridge
port, Conn., ir ką tokio negir
dėto pasakysiąs. Ir, be abe
jonės, drg..Andriulis tą pada- 

Draugas Buknys rašo, 
su visu 

pasakysią 
Aš tikiu, 
Kaip ma-

tyti, prakalbų dalis programoj 
bus didelė; sporto dalis taipgi 
bus. BrooklyniečiaL žada bū
ti, o waterburieciai boksinin
kai žada kibti brooklyniečiams 
į kuodą. Reikia žinoti, kad 
waterburieciai ne žvirbliai, 
bet vyrai. Lyros Choras iš 
Maspeth, N. Y., bus ir Lyros 
Choro dubeltavas kvartetas 
Ufa ir naujas dainas dainuos. 
Bus Menkeliūniūte, Česnavi- 
čiūtė ir Stankūnas ir parodys, 
ką jie gali. O draugai bridge- 
portiečiai ve ką sako: važiuo
dami į pikniką galite neimti 
valgymo, nes mes turėsime
tiek, kiek jūs galėsite suvalgy- desėtkų dolerių, 
ti ir išgerti. Rūkoriai galite kad mūsų organas

Birželio 18 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 231 kuopos susirinki
mas." Besvarstant kuopos rei
kalus ir priėjus prie komisi
jos raporto iš įvykusio 9 d. 
birželio išvažiavimo, pasirodė, 
kad išvažiavimas puikiai pavy
ko ir kuopai liko pelno pora 

Prisiminus, 
; “Laisvė”

patalpino kelias koresponden
cijas, kuriose ‘buvo agitacijos 
ir už mūsų tą išvažiavimą ir 
už tai nereikalavo jokio at
lyginimo, kuopa nutarė paskir
ti $5 . j preso išmokėjimo fon
dą.

Taipgi buvo prisiminta apie 
Gastonijos darbininkų sunkią 
kovą ir paskyrė $5 streikierių 
sušelpimui.

Mūsų kuopa taria širdingą 
ačiū Aido Chorui iš Brookly- 
no, kuris atvyko padainuoti, 
kalbėtojui drg. R. Mizarai ir 
visiems svečiams, kurie atsi
lankė ir parėmė mūsų išvažia
vimą.

arba škerskelį. Davažiavus 
du keliu, reikia suktis po tie
siai, o ten rasite ir mūsų išva
žiavimą.

Kurie norėtumėt nuvažiuoti 
į mūsų pikniką, malonėkite 
atsilankyti į A. L. D. L. D. 17 
kuopos kambarius, o ten gau
site pilnas žinias.

Kviečia Rengėjai.

Bimbos bylos gynimo rondo at
skaitą. Suprantama, tokiems 
peckeliams gali tikėti tik tas, 
kuris nieko neišmano 4rba ku
ris mėgsta tik kabliukus nusi- 
drožti tokiems šposamš.

“Keleiviui” tokie lemonai 
tik ir reikalingi. Ir tos gazie- 
tos Maikė spaudžia to

BOSTONO IR APIELINKES 
ŽINIOS

kius le- SKAITYKIT “LAISVĘ”

KETVIRTAS METINIS

Rūkyt Ar Ne Rūkyt?
Rašo DR. A. PETRIKĄ

(Pabaiga)
Išvadas

j pripranta prie kokios rūšies tajtfako, tai ją ge
riau toleruoja, negu kitas. Rūkant niekad ne
reikia įsitraukti dūmą į plaučius, nes tuo ne 

Pasakyti tikrai, kaip rūkymas atsiliepia į tik kad nuodijama be reikalo plaučiai, bet tokiu
fiziniai subrendusio žmogaus psichinį darbą, į jo 
sprendimo galią ii’ į jo tveriamojo darbo jėgą— 
sunku pasakyti. Vieni tvirtina, kad tabakas 
trukdo protinį tvėrybos darbą, nurodydami į 
daugybę pasižymėjusių žmonių, kurie savo gyve
nime nerūkė. Kiti gi, remdamiesi tokiais pat 
faktais, nurodo į tokį pat skaičių lygiai tiek pa- 
skilbusių žmonių, kurie daugiau ar mažiau rūke? 
Tveriamąjį darbą: visuomeninį, mokslinį, litera- 
tinį ar meno srities—išmatuoti negalima žino
mom laboratorijos primonėm, nes pačios labora
torijos sąlygos trukdo normalę kalbamojo darbo 
eigą. Tveriamasai kūrybos darbas yra tai kiek
vieno asmens potenciale galia, kuri skiriasi nuo 
kitų sulyg asmens dinamiškų gabumų: ji veikia 
tiktai deramose sąlygose ir., nesiduoda įvesti į 
rutinos vėžes.

Dr. Clark L. Hull, Wisconsino Universiteto 
profesorius, darė detalingus bandymus su ele- 
mentarėm psichikos reakcijom idant patirti, 
kaip atsiliepia rūkymas į protinį darbą. Pasi
rodė, kad nepratusiem rūkyti tabakas šiek tiek 
stabdo proto veikimą, bet įpratusiem rūkyti ta
bakas veik visai nekenkia, kiek tai liečia jų pro
to darbą. Tūlais atvejais, kaip tai matematikos

rūkymu ir paprotį greičiau rūkytojas įsigauna. 
Be to, apskaitoma, kad įsitraukiant dūmą į 
plaučius sugeriama aštuonis kartus tiek nikoti
no, kiek neįsitraukiant. Socialumo, kompanijos 
delei, tas visai nereikalinga. Daugiausiai tai 
daro tiktai papročio vergai, o ne vidutiniai rū
kytojai. Cigaretai yra tuo blogiausia rūkymo 
sforma, kad jų rūkytojai tankiau įsitraukia į 
plaučius dūmą, negu pypkio ar cigaro rūkytojai. 
Be to, popieros dūmai, esanti cigarete, nekaip 
atsiliepia į plaučius.

Kaip kas gali pasakyti, kad geriau visai ne
rūkyti, negu imtis tokio žaislo, kuris surištas su 
papročio pavojais. Jei kas mano, kad jam ge
riau nerūkius, lai nei nepradeda rūkyt. Bet rei
kia atmyti ir tai, kad rūkymas pas mus įsigy
venęs jau nuo keletos amžių, kad jisai turi labai 
giliai suleidęs šaknis į mūs socialį gyvenimą. 
Pamokslininkavimu ar moralizavimu mes rūky
mo nepašalinsim. Jei kokia nors jėga, kas žino
ma, yra negalima, rūkymas būt pašalintas iš 
mūs socialio gyvenimo, žmonės įsigytų ką nors 
tokio, kas pavaduotų rūkymą, kas gal būtų pa
vojingesnis, negu tabakas. Rytų šalyse, ir nęt 
čionai Amerikoj, yra rūkytojų opiumo, hašišų,

Liet. Laisvų Kapų Korpora
cijos trimėnesinis susirinkimas 
įvyks 30 d. birželio, 2 vai. po 
pietų, svetainėj 40 Ferry St. 
Visi korporacijos nariai priva
lo atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Kurie nariai neužsimokėję 
už apdirbimą lotų po $1 į me
tus, tai sekančiame susirinki
me užsimokėkite.

Yra ir tokių, kurie dar ne
užmokėję už lotus, pasisteng- 
kite užsimokėti, nes už skolą 
reikia nuošimčius mokėti, ku
rie auga. .
pagal konstituciją negali būti 
laidojami tuose lotuose, kurie 
dar pilnai neužmokėti.

Katrie užsimokėję už lotus 
ir dar neturite dokumentų, tai 
ateikite į šį susirinkimą ir gau
site. žinote, kad dokumentai 
neišduodami tuomet, kuomet 
pinigai mokami uz\įotus, nes 
ant dokumentų turi pasirašyti 
viršininkai, kurie gyvena išsi
mėtę po visą apielinkę.

Rašt. J. Staškevičius.

Pastabos
A. L. D. L. D. 6 kuopa per

nai turėjo 75 narius, šiemet 
daugiau, negu pusė, pasimokė- 
jo metinę duoklę. , Kurie ne
pasimokė j ę, būtinai turi ateiti 
į sekantį kuopos susirinkimą ir 
užsimokėti. Kuopos susirinki
mas įvyks liepos 1 d 
Nepamirškite.

vakare

šelpimo 
surinko 
Taipgi

Lietuvos baduolių 
komitetas jau aukų 
viršaus šimtą doleriu, 
aukos dar yra renkamos. Ir 
pinigai yra siunčiami darbinin
kų komitetui, kuris yra susida
ręs iš darbininkiškų organiza
cijų New Yorke.

Andrius Kireilis, buvęs soci- 
Antras dalykas,, tai Į įlįstas, jau bendradarbiauja 

“Sandarai.” Ir nedyvai! Juk 
veik visi sandariečiai yra bu
vę socialistai. O dabar tie su
tvėrimai, kartu su Kireiliu, 
garbina protestonų tikėjimą...

Nemanykite, kad “Keleivis” 
jau nebeteko bendradarbio. 
Nes nelabai senai buvo “Ke
leivyje” papeckiota (J ar ir apie

SHENANDOAH, PA
di-

c

srity, rūkoriai net parodė didesnio protinio veik-į kokaino, morfino, marijanna ir kitų narkotikų, 
lumo tabako įtakoj. kurie tikrai sunaikina sveikatą į gana trumpą

daugiau dabar geriama, negu' 
Su tabako uždraudimu išeitų

Vietos ir visos> apielinkės 
dysis piknikas įvyks nedėlioj, 
30 d. birželio, ant Šatrijos kal
no. Rengia visos vietos pro- 
gresyvės draugijos. Bus gra
ži programa; dainuos Lyros 
Choras, bus geras kalbėtojas.

Nurodymas, kaip reikia va
žiuoti į išvažiavimą.

Atvažiuojant į Main St., 
reikia važiuoti augštyn į vaka
rus (North Main St.), visada 
laikytis po tiesiai smalinio ke
lio, kol davažiuosite du keliu

1 arpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais. 

40 puslapių, didelio formato.
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c;
“Tarpininkas” 

vakortę į 
vanų.

“Tarpininkas”
keti bilas. t T.. .. ... . ,
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga-

užsienyj — $1.50, vienas 
numeris 15c.

duoda $200 arba lai-
Lietuvą ir atgal—do-

pagelbės jums apmo-
Jsigykit “Tarpininką”

332

Įima padaryti.
Kreipkitės šiuo antrašu:

TARPININKAS
Broadway So. Boston, Mass.

lygmalos, 
yra tokių 
kaip kad

socialumo
Jei jau ma-

Ekscesai (perviršis) bile srity žalingai atsj- 
liepia į žmogaus sveikatą. Tas pats yra ir su

- rūkymo perviršiu. Besaikis rūkymas, kaip kad 
valgymas ar gėrimas, yra nesveika. Bet 
sveikas, normalis, suaugęs žmogus, jeigu 
tik jisai rūko su saiku, bešaliai sprendžiant, ga
li rūkyti be jokių sau nuostolių, fizinių ar proti
nių. Kad tai tiesa, parodė mums tūkstančiai pa
vyzdžių, kur žmonės išgyveno iki šimtui metų 
ir daugiau, nors rūkė tabaką. Kiti, nors ir ne 
tarp ilgai gyveno, bet savo protu pakilo kur kas 
augščiau vidutinio žmogaus protinės 
nežiūrint jų rūkymo. Iš kitos pusės, 
pat proto milžinų ir nerūkorių tarpe, 
yra ir menku protu vienų ir kitų.
z Rūkymą visuomet reikia laikyti 

ribose, o ne tapti papročio vergu,
tai, kad paprotys pradeda įsiviešpatauti, reikia 
suvis nustoti rūkius kokiam mėnesiui ar dviem, 
kol užmiršti paprotį, o jau tada ir vėl galėsi 
rūkyti del kompanijos, del socialumo. Niekas 
neginčys, kad rūkant kompanijoj yra smagiau, 
draugiškiau, nes tabakas turi raminančios įtakos, 
o ramesniais nervais žmogus visuomet yra socia
liškesnis, draugiškesnis, ne taip greitai įpuoląs 
į ekscentrizmą.

Tas, kuris sakosi jau negalįs be tabako gy
venti; kuris turi rūkyti nuo pat ryto, iki vakaro, 
o kartais dar net nakčia pabudęs; kuris jau yra 
permirkęs nikotinu iki kaulų smegenų,—tikrai 
yra pasigailėjimo vertas; jisai yra beviltingas 
nikotino vergas. Nereikia rūkyti anksti rytą, 
kol dar nevalgęs pusryčio, o dar geriau visai iki 
po pietų nerūkyti. Daugelis vidutinių rūkorių, 
kurie vartoja tabaką su saiku, suvis nerūko iki 
po vakarienės. Tada jisai be jokio sau kenkimo 
gali surūkyki cigarą, ar porą cigaretų.

Kaip kas gali pasakyti, kad toksai rūkymas, 
tai nėra jokis rūkymas. Kitas sako, jei jisai 
galėtų iškęsti nerūkęs savaitę ar mėnesį, tai su
vis nerūkytų. Kas randasi tokioj padėty, tai jau 
bloga su juo. Atprasti rūkyt gali bile kas, kuris 
tiktai tvirtai pasiskiria sau tą užduotį. Tai ga
lima atlikt arba staiga nustojant rūkyti, arba 
laipsniškai prie to prieinant. Reikia tiktai tvirto 
tam pasiryžimo. *Už vis geriausia, žinoma, tai 
nedasileisti iki papročio, kada jau negalima be 
tabako apsieiti.

t Geriau yra velik mažiau rūkyti, o rūkyti
7 geresnį tabaką, nes geresnės rūšies tabakas taip 

greit neužkenks \sveikatai. Taipgi reikia pasi
rinkti lengvesnį tabaką ir laikytis kiek galint tos 

\ pat " rūšies tabako, nes kada kūno sistema jau

IŠVAŽIAVIMAS!
Rengia A. L. D. L. D. 3-čias ir L. D. S. A. 8-tas Apskričiai

Nedėlioję, 30 d. Birželio-June, 1929

KUHN’S PARKE
BRIDGEPORT, CONNECTICUT

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

Prakalbą pasakys Drg. R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius
Dainų programą išpi dys Lyros Choras iš Maspeth, N. Y.

V. ŽUKAS
Lyros Choro Mokytojas

Jis darbuojas 
kad visi choriečiai 

būtų piknike

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

ar kelis stiklus alaus. Beda

laiką. Gal būt, kad tabakas apsaugoja mus nuo 
daug blogesnių, daug kenksmingesnių papročių. 
Baųdyta buvo sustabdyti degtinės gėrimą Ame
rikoj, o kas išėjo: 
prieš “blaivybę.” 
dar aršiau.

R&ikymas yra civilizacijas produktas ir su 
tuo reikia skaitytis. Gėrimas yra pavojingesnis, 
negu rūkymas. Bet jeigu tiktai žmonės laikytų
si gėrime tam tikro saiko ir gertų tiktai leng
vus gėrimus, tai patsai gėrimas būtų suvis ne
kenksmingas social is paprotys. Kas blogo gali 
atsitikti suaugusiam, sveikam žmogui, jei jisai, 
sakysim, su draugais stojęs išgers porą stikle
lių lengvo vyno
prasideda tada, kada pradeda gerti be saiko ir 
tai labai stiprų gėrimą, o tankiausiai dar neti
kusiai padarytą ar adulteruotą. Tūli geria, kad 
nustoja ne tik proto, bet ir sąmonės.

Tabakas yra nuodingas, tiesa, bet nuodingų 
dalykų yra labai daug mūs gyvenime, kuriuos 
mes tam tikrame kiekyje vartojam. Savo sveika
tai mes kenkiam taip pat daugeliu žvilgsnių, ne 
tik rūkydami. Einame į sales, mitingus, teat
rus, bažnyčias ir kitas įstaigas, kur susirenka 
daugybė žmonių, kur oras prastas, kur ligos iš
nešiojama. Bet mes tai darom, nes tai dalis 
mūs gyvenimo. Nakties didesnę dalį kartais 
praleidžiame dirbdami ar žaizdami, kada turė
tume miegoti. Jei mes norėtume gyventi tikrai 
natūraliai ir tiktai sveikatos labui, tai mes pir
miausiai turėtume sugriauti visus miestus, iš
naikinti fabrikus, sales, bažnyčias, teatrus ir da
bartines gyvenamąsias trobas, o išeiti gyvent 
kur nors į girias ir misti tiktai žaliadaikčiais ar 
šiaip kokiu nors žaliu, natūraliu maistu. Kitaip 
sakant, turėtume sugriauti visą dabartinę civili
zaciją, o grįžti į primityvį gyvenimą. Bet ar 
mes tada būtume laimingesni, sveikesni; ar mūs 
gyvenimas būt sociališkesnis, ar mes ilgiau gy
ventume? Istorija mūs protėvių mum rodo, kad 
jie, gyvendami, natūraliu gyvenįmu, daugiau 
kentėjo nuo ligų ir nedateklių, negu mes. Sta-. 
tistika mum rodo, kad ūkininkai/šioj šaly ne
gyvena ilgiau, kaip miesto gyventojai, nors jie 
arčiau prie gamtos stovi. Ūkininkai kenčia so
cialį skurdą, nes neturi tokių pasilinksminimui 
vietų, kurias turi miesto gyventojai. Bėda su 
miesto gyvenimu tik ta, kdd tūli žmonės nau
dojasi viąais civilizacijos patogumais, o didžiu
ma urvuose gyvena. Reikia gyvenimą taip su
tvarkyti, kad '■ visi galėtų naudotis civilizacijos 
vaisiais.

Draugai Darbinipkai! Spauda yra labai svarbi įmo
nė apgynimui mūsų klasės reikalų. Todėl dalyvaukite 
šiame išvažiavime, pasilinksminkite ir paremkite darbi
ninkiškus laikraščius.

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

ĮŽANGA 25 CENTAI
Prie įžangos tikietų duodama $5.00 išlaimėjimui

Bridgeporto centrą, iš Fairfield Ave., sukit 
i,h Ave.; North Ave. sukit po kairei ir va- 

„ ___________ A Mountain Grove kapines iki galui “trac-
Tenai važiuokite po tiesiai į kalniuką Tunxis Hill Road, kur 
..„x„i «įo Dani)Ury” ir, privažiavus kapinaites, po tiesiai pikni- 
■a.—Nichols Road važiuojantiems, pro Beardsley Park prava- 

z,tuvuft ant Noble Ave., tuojaus .sukit tiesiai North Ave. ir važiuokit 
iki galui, kaip augščiau pažymėta. Ant vietos pikniko bus ženJpai 
aiškūs.

KELRODIS: Atvažiavę į 
tiesiai Park Ave. iki Nor 
žiuokite trolley tracks p r 
kių.” y .............
yra užrašai 
ko vieta 
žiavus

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

MENDELO

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.

Padirbti iš suderin 
Havanos Tabakų 

Vidurys vien tik iš importuotų ta

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

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

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

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjamo, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Puslapis Penktas

GRINORIUS
Bell Phone, Poplar 78AI

(Neva Feljetonas)

Graborius-Undertaker
susen

mui

resnio

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO

JUOZASŠVELNŪS

esterti

SKAITYKITE IR 151
PLATINKITE “LAISVĘ

LINDEN

Metinis Piknikas
State.Miestai

RENGIA LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO Lmas RAJONAS

Nedėliojo, 30 d. Birželio-JtmeVIETOS ŽINIOS

Haarlem.oil

8669
5136

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

MOTERIMS:
Panėdčliais ii 

utarninkals
ATDARA 

DIENĄ IR 
NAKTĮ

dar 
kad 
-no- 6102 Grand Avenue

Maspeth, L. I., N. Y.
Kampai Clermont Avenue

TELEPHONE: JUNIPER 9791

Telefonas: Pulaski 1090

Ir Vienok
Jie PATENKINA

LINDEN, N. J

pažįstamą 
,—Labą 

ir nukeliu

namie au

AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOL 
PHONE VOLUNTEI

Room 32, Weitzencorn Bldg, 
PUBLIC SQUARE z 

WILKES-BARRE, PA.

ANGLIŠKALLIETUV1SKAS

ŽODYNĖLIS

TEGALIMA GAUTI PAS-

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

vienatinis skonis

—Hast du, duok me mecz- 
ku,—sako. '

Na, po velniais, sakau, juk 
aš lietuviškai gana gerai kal
bu, vokiškai kiek sužleberiuo-

—Tfiu!

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

Ant Ukes, Puikioj Svetainėj 
PROGRESS HALL 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

są Galite užsiregistruoti
“Laisvės” ofise, 46 Ten Eyck
St., Brooklyn, N. Y. •

Importuoti
ginti tabakai i š r i n k ti del

SKONIO

Visus ir visas kviečiame atsilankyti į darbininkių ren
giamą pikniką, šiame piknike dalyvaus iš visų 1-mo Ra
jono kolonijų delegatės. Bus puiki programa. Šokiam 
grieš Retikevičiaus Orkestrą. Prasidės kaip 12 vai. die
ną. Visus kviečiame atvažiuoti valgyti pietus į mūsų pik
niką, nes Elizabetho ir Lindeno draugės gamina vąlgius; 
ypač b.us skanių namie keptų pyragų ir kitų įvairių val
gių. Kviečia Liet. Darb. Susiv. I-mas Rajonas.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokią kapinių 
kuogeriausioae vietos® ir už temą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

■nusispjoviau 
tokio nemandagumo ii 
gatvėj.—Jūs nežinote,
taip tik gimnazistai dėvi 
rėjau perspėti, bet neišdrįsau 
ir nutraukiau! toliau.

žiūriu, Čia'vėl “gerų boisų” 
būrys belermuojas. O taip 
pro juos eiti jau nebesinori. 
Pasuksiu, manau, kita gatve. 
Bet ir vėl kažkokie “ledve- 
žiai” bešūkaujanti. Aš gi ėi- 
.tįul pro šalį, lyg nematydamas 

bet kaip tik vienas prišoko 
prie manęs. Aš net krūptelė-

URBAN’S PHARMACY 
n Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit man 
priiiųiti URBAN’S COLD 
kaip vartoti.
Vardai ----------------------------

tarė minimą sumanymą per
duoti pildančiajai tarybai pa
dėti į dienotvarkę, su 13 bal
sų prieš 1; keli susilaikė nuo 
balsavimo.

Šis klausimas didžiai svar
bus, nes jis paliečia mūsų duo
nos kąsnį. Čėrmanas.

KELRODIS: Iš New Yorko galima paimt traukinį Pęnn R. R. 
iki Linden, N. J., stoties; paskiaus paimt busą num. 34, 36 arba 44 
ir išlipt palei Township Building, tenais bus žmogus , su “Laisve” ir 
nurodys, kur svetaine. Iš Elizabeth, N. J.; paimt bile vieną iš vi i š
minėtų busų; nuveš iki vietai. Svetainės antrašas: Mitchell Ave., 
Progress Hall.

SKAITYKITE nt 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

R 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA 
tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
leprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradek 
ų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai- 

Spe- 
Leidimas ir užganėJinimas užtikrintas. Kla-

Išsiskirstėm. Sustojau pa
laukt autobuso. Susirinko ne 
tikėtai dar keletas pažįstamų, 
atėjo ir brolis. Stovime visi 
kalbame, juokiamės. Eina po.

PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

BROQKLYNlEcIAH
Kas tik g^vas važiuokite 

spaudos pikniką

30 d. Birželio
G*>*ai fšitčmykitc antrašą

KUHN’S PARKE
Tunxis Hill Road

Iš AMALGAME1TŲ 
ČĖRMANŲ SUSIRINKIMO

Nepasakosiu jums, gerbia
mieji, kaip aš čia, Amerikoj, 
atsiradau. Tai bereikalinga ir 
tetačiai jokios naudos iš to ne- 
iirėtumėt. Tik pasakysiu, kad 
pieną gražų rytą pasijutau be- 
sivartąs amerikoniškoje lovoje. 
Guliu ir mąstau, mąstau ir gu
liu. Niekas manęs nekelia— 
miegok, kiek nori. Bet su lai- 

f ku ir šonai ėmė tratėt, o ir bai
mė, kad bereikalingoje vietoje 
dantys neišdygtų, privertė kel
tis. Nutariau kai ką ir aplan- 

•į kyt. Gerai. Po valandėlės 
jau stoviu ir kasau pakaušį: 
neišmanau, kokiu švarku apsi- 
vilkt. Galop numojau ranka: 
“Juk ne atlaidai, galiu ir su 
gimnazistišku ‘frenčių’ apsi
vilk ir lietuviškai pasirodyt.” 
Galva nuskusta, plika lyg “už
trinas,” tad ir pritiks, manau, 
visai civilizuotai atrodysiu. 

V5<et Kaune negėda taip pasi
rodyt, o Kaunas—tai mažasis 
Paryžius, kaip sakoma. Va
dinas, ten rėdomėsi sulyg nau
jausios mados, tad ir elizabe- 
thiškiai yra kiek atsilikę ir aš 
savo pavyzdžiu galėsiu juos 
pamokinti.

Užsidedu baltą kalnierių, 
apsivelku “frenčių” stačia apy
kakle, pasižiūriu veidrodin. 
“Taip, tai tikrai puikiai ir kul

tūringai atrodo”; ir su pasidi- 
Sfeiavimu išeinu gatvėn.

Einu palengva mosuodamas, 
pasižvalgydamas. žmonių vi
sur pilna, bet kuris lietuvis; 
kuris “paliokas,” kuris “angli- 
kas”—bala juos atskirs. čia 
stovi būrelis vyrų ir kalbasi; 
čia sėdi prieangyje moterėlė; 
čia vėl vaikinų būrys žaidžia 
“bolę” ir pataiko man į pilvą... 
ir dar nusikvatoja “bestijos.” 

Prakeikiu sau tokį neman
dagų elgėsi tiesiai gatvėje ir, 
nežiūrėdamas nei ton pusėn, 
nueinu.

—O, žiūrėk, kokiais rūbais 
krajui nešioja,— išgirdau lie
tuviškai sakant ir atsigrįžau. 
Gi storokas ponulis rodžiusią,

Grįžau namo. Ilgą laiką 
niekur nesirodžiau. Pasidėjau 
ir “frenčių” į kitų drabužių 
užpakalį, nes ir plaukai gero
kai paaugo. Tokiu būdu nu
tariau ir“į lietuvių pikniką ap
silankyti. Apsirėdžiau dabar 
europietiškai, net kepurę na
mie palikau ir švarką apva- 
lais kampais užsivilkau ir lei
dausi laiptais žemyn.

—Na, ot, dabar tikras ame
rikonas,—sako pirma pasitiku
si kaimynė.—žinai/ čia vis tru
putį kitokie drabužiai, negu 
Lietuvoj.

—Bet, kad aš tuos rūbus iš 
Lietuvos atsivežiau,—sakau.

—Ar je? Ar gal ir būti?
—-Žinoma, ten visi žmonės 

taip dėvi,—pasididžiuodamas 
sakau,—tik moksleiviai ir ka
riai netaip.

—Na, ale tad taip, kaip ir 
Amerikoj. Mat, jau dabar ir 
ten kitaip,—nusistebėjusi nu
ėjo moteriškė.

Aš irgi tęsiu savo kelionę, 
žmonės būreliais kai kur su
stoję kalbasi. Einu pro šalį. 
Pasižiūrėjau. Girdžiu kalba:

—žiūrėk, kokie krajuj rau
doni žmonės, kad ir blogai gy
vena, kaip burliokai, bra.

Na, manau, ar jau ir. šian
dien taip bus, kaip aną sykį, 
bet vis vien drožiau toliau.

Ant kampo sutinku .keletą 
pažįstamų, draugų.

—Labą dieną!—pasveikinu.
—Heilo! Labą dieną. Se

nai bematytas. Kur taip bu
vai prapuolęs?

—Niekur. Taip sau nesiro
džiau, dar truputį sirgau.

—Bet ir plaukus taip greit 
užsiauginai,—sako, ir perbrau
kė man vienas ranka per pa
kaušį.

—Ką darysi neauginęs? Juk 
pavasaris—prilyja po truputį.

—Tik tau barzdą reikia nu
siskust,—sako kitas, ir pažiū
rėjęs man į snukį atsuko už
pakalį.

—Rimtesnis atrodau su bar
zda,—juokuodamas aiškinuos. 

į—Su tokiu jaunu “pinčiuku” 
j nei merginos nesiskaitys, jos ir 
į taip “grinorių” nemėgsta.

—Gali laikyti, tik ne tokią, 
—murktelėj.

—Nagi, galų gale, ant bar- 
Izdos beužsilips,— manau sau, 
ir f išsitraukęs veidrodėlį pasi
žiūrėjau. Ištikrųjų, pasmak
ry ilgas plaukelis “betimbi- 
riuojąs.” Pataikyta jo, kaip 
su pumpotrauksliu. Ką dary-

(Tąsa nuo E>-to pusi.)
Dalykas pasidarė gana opus, 

kuomet labai daug narių ap
sirgo manija tapti delegatu, 
sekretorium. Nei vienas ne-( 
atsižvelgia, ar tinkamas tai 
vietai ar ne; tai gana bloga, 
kad darbininkų organizacijoj 
toki apsireiškimai.

Kalbėjo ir priešingoji pusė, 
be įrodymų, be faktų, tik taip 
sau.

Mūsų delegatas su sekreto
rium tik dešimtas mėnuo, o 
turint omenyje tai, kad liepos 
mėnesį bus darbo sustojimas, 
ką visi, g^rai žinome, tai rin
kimams nėra jokio pamato! 
Antra, turime atminti ir tai, 
kad pereitais metais taip pat 
rinkimus buvome atidėję. Ne
gana, kad rinkimus turime 
atidėti iki pereis “stapičius” 
(darbo sustabdymas) ir sueis 
pilni metai po rinkimui, bet 
turime pakeisti rinkimų 'laiko
tarpį, jkad rinkimai atsibūtų 
June, vietoj Decemberio mėne
sį, ir mūsų oficieriai užimtų 
vietas nuo naujų metų. Tai 
mums sutaupytų laiko, eikvoji
mą ir bereikalingus .ginčus.

I čėrmanai * padiskiisavęr>nųį,

kas-
Bile

Jei Jūs Kenčiate
Nuo b, kokio* kraujo ligoi 
•kūrot ligų .V ' 
gų. inkstų ar pūilės nesmagumų ir reu 
matlimo, 
te sau naudos ik mano keturi 
m*t<

MANO YPATISKA ATY 
DA ~ ~
IKI PAGYDYMO

Bengtai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakar*. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
ki 1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

♦ 114 BLBGKM ST., BROOKLYN, N. Y.

EXTRA! SV;:
M. T1

Naujai perdirbta Iii 
rūšies m ai

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

FRANK A

Jarbes pirties kaina nupiginta iki PA Tzintll 
ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v VvUtų 

HTELBAUM, Manadžcris 
siškai-Turkiška Pirtis dabar atidarž naujausios 
įdynes su moderniškais pagerinimais

čia. jtaisyta didelis įplaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTAS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Ii 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį h 
jiien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagclbčtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA J1.25C

- “LAISVE”
46 Ten Kyck StM Brooklyn, N. Y

Kol ponas Lawrence Neice, Mt. Union, 
La., nepradėjo vartoti Nuga-Tone, jis tu
rėjo silpnus inkstus ir suirusį skilvį. Šir
dis darė jam trubelių ir nervai buvo silpni. 
Nuga-Tonc jam suteikė tikrą palaimų ir 
tie (rūbeliai pražuvo, ponas Lawrence sa
ko, kad jos suteikė jam sveikatą ir stipru
mą ir jis vėl galėjo dirbti. Tas patvirtina, 
kad Nuga-Tono yra tikros sveikatos ir stip
rumo budavotojos. .

Jei esi silpnas, sergantis, nervuotas arba 
turi neveiklius organus, tikrai turi vartoti 
Nuga-Tono. Jos yra pagclbčjusios virš mi- 
liono vyrų ir moterų ir grąžinusios jiems 
sveikatą. Nuga-Tono yra puikios del pras
to apetito, nevirškinimo, silpnų nervų ir ki
tų organų, gasų viduriuose arba žarnose, 
raugėjimo, silpnų kepenų, inkstų arba pūs
lės trubelių, chroniško užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo, svaigulio, prasto miego, jauti
mo silpnumo ir nuovargio ir panašių tru
belių del menkos sveikatos. Visi gyduolių 
vertelgos pardavinėja Nuga-Tono, arba gali 
jų gauti del jūsų iš olselio vaistinės.

OWDERS ir URBOLA, iu viiaii nurodymai*.

dieną!—pasveikinu 
kepurę.

—Nagi kas tave taip nupe
šė?—-sako sustojęs pažįsta
mas.

Ad E No. 31

Jis turėjo skilvio ir inkstų 
trubelius

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS

Bridgeport© priemiestyje ;
Fairfield, Conn. »

' • i M ♦ » ■ • *
Lyros Choras važiuoja Hu

su. Jei bus daug važiuojančių 
iš Brooklyn© ir užsiregistruos 
ne vėliau kaip iki 24-tai bir-

736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk 
kelią į pasisekimą. Mi 
syti visokių išdirbimų kiįrus per trumpą laiką ir už mažą kainą 
cialčs klasės moterims, 
sės dienomis ir vakarai

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

t New York City

—tai yra Chesterfield’o me 
todas. Niekada nebuš ge

ra merginų pro šalį, užpaka
liai net perdaug “krypu-kry- 
pu.” Nusijuokiau.

—Eina lyg kojas nsveikas 
turėdamos, kaip sena bobikė... 
—nebsuspėjau visko pasakyti, 
kaip vienas griebė man už 
sprando ir už burnos.

—Tylėk !—sako.
—Gelbėk, broli!—sušukau, 

nes akimirksny perlėkė min
tis, kad dabar dar “naujesni” 
laikai užėjo. Pirmiau, sako, 
grinoriams iš užpakalio pa
leisdavo suvartotą maisto pro
duktą^ o dabar nori čia pat, 
šalygątvėj, pasitiest ir “dui” 
per padušką.

Bet ne, nieko panašaus ne
atsitiko. Tik kiek susiraukęs 
pasakoja man draugas:

—Tu, vaikeli, nieko neži
nai, tebesi dar grinorius; juk 
už tokius žodžius į kalėjimą 
gali patekt, tai bjauriausias 
amerikonų keikimas.

—Bet kad aš lietuviškai sa
kau ir dar nieko blogo,—bum- 
bėjau lipant į busą. Gailė
jaus, kad nebgalėjau pasiaiš
kinti ir bijojau, kad vėl kas 
neatsitiktų. Bet, laimei, nuva
žiavome gerai ir ten laisviau 
atsidusau lietuvių jaunimo ir 
žaliuojančios gamtos tarpe.

Grinorys iš Elizabethport.

j u, o ir angliškai penkis žo
džius žinau, nors lenkiškai nei 
velnio. Kas, kad supratau, 

Į jog paskutinis žodis taip len- 
i kiškų tonu nuskambėjo?—O 
tu, kaip mane kalbini?—norė
jau sugėdinti; o jis tik žiūri 
man į akis ir rodo pirštu į už
gesusio cigareto galą.

—Donner, wetter,—susikei
kiau vokiškai, norėdamas pašį- 
didžiuoti ir išskleidęs rankas 
nuėjau darbininkų apgyventa 
gatve. i čia krautuvių mažai 
ir dėlto tų įsikyrėj tįsių žmonių 
mažiau. Taip ir einu žiūrėda
mas į plytomis grįstą kelią.

—Heilo, kenige !—-girdžiu 
šalyj ironišką pasveikinimą, 
žiūriu, maža mergytė išsišie
pusi bežiūrinti į mane.

Po šimts kalakutų, ir tai, 
mat, parūpo... “kunigu” pa
vadino. Kad juos visus kur 
kiaulės subadytų ir žvirbliai 
akis iškapotų—pykau, kiek ga
lėdamas, jau grįždamas namo.

Grįžtu. Susitinku dar gerą

—Gi, kad taip labai gerai 
yra, ir vėsu ir higieniška, rei
kia ir amerikiečius taip išmo
kinti.

—E, brolau, čia ne k rajus, 
čia niekas taip nenešioja, vis
kas čia kitaip, pamatysi dar 
ir tu, kaip pagyvensi, nebeno
rėsi taip nešioti.

—Et, su tais amerikonais, 
aš į juos nei nežiūriu, kaip ge
rai, taip darau,—ir nuėjova 
savais keliais.

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

SKONIS Augščiau
/ Visko

Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
kjJLvzO jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

VĮ) A netvarkos, jūsų, smagumo-neužmuš.
I IV /V Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

gyduolė, kuri virš 200 metų li-
1 Ij'vzljLz/goniams gelbėjo, padaryta-ma-

kitų. Y V aistinęse. i trijų Ji

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 1

Urbi) I 3Y Tabę ceijtai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI DU UaA laUo kjįą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAIST

F. URBONAS

cįų?,/ Ieškokite

TELEFONAI:
Keystone----- ------------- Main
Bell______________ -_ Oregon

skauduli:
Vidurių,, ilrdiei ar jaknų 1

taukiu* prie manęi, o gauii- 
deiimtų 

patyrimo (14 metų praktlkavauii 
i ligoninėje).

PATARNAVIMAS $10.00
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VIETOS ŽINIOS

J. GARŠVAMiesto valdyba veikiausiai

.ik todėl,

(150-2)

Kriaučiai, Tėmykite! Čalis.

7:30
A. L. D. L. D. 1 Kp. Nariams

J. LEVANDADSKAp

darbinin- 
ius ir per

Tel., Triangle 1450
Lietuvi s Fotografas

IR MALIORIUS

■ ■ v *4’.- • A

Trečiad., Birželio 26, 192

Draugai-ės, Neužmirškite 
Mūsų Vakarienės!

Hillniano Smurtas prieš 
Pažangius Unijos Narius

listų spaudą praneša, kad jie 
laiką slaptybėje 'tą dieną ir 
mėnesį, kąįla žada apšaukti 
tos unijos streiką. Tuo tarpu 
jie varo kampaniją už nepap
rastus mokesčius iš darbinin- 

. kų neva būsimo streiko reika
lams, tolydžio gi jie varinėja 
slaptus gešeftus su fabrikan
tais, kaip gryniau apkirpti 
darbininkus.

PRANEŠIMAI K KITUR

'Amerikos Lietuvių Darbinin
ku Literatūros Draugijos Cen-1 
tro Komitetas rengia vakarie
nę 6 d. liepos (July), “Lais
vės” svetainėje. Vadinasi, va
karienė įvyks tą vakarą prieš 
“Laisvės” pikniką.

ši vakarienė labiausia tam 
tikslui rengiama, kad atidavus 
pagarbą seniems Draugijos 
veikėjams. Į vakarienę pa
kviesta visi tie draugai ir 
draugės, kurie kuomet nors 
buvo Centro Komitete. Vaka
rienėj dalyvaus daug draugų, 
kurie iš toliau atvažiuos i 
“Laisvės” pikniką.

Tikietus įsigykite išanksto. 
Jų kaina tik $1.25. Bus puiki 
muzikalė programa. Dainuos, 
be kitų, dd. M. Vaidžiulienė 
ir Jeskevičienė iš Philadelphi- 
jos.

Tikietus užsisakykite “Lais-

J. Bond zi.
L. Prūseika.

$2,500,000 Spaustuvninkų 
Mokyklai

Sholem Spector, Amalga- i ' • n 
meitų Kriaučių Unijos narys, SV. JUHpO DrftllglJOS 
buvo išmestas is darbo Frum- 401VIetini.s Piknikas 
bergo dirbtuvėje, ties Houston „ T . ~
St. ir Broadway, New Yorke, fev‘ Juigio Draugija
tik už tai, kad jis priklausė 
prie pažangių prosytojų kliu
bo. Unijos viršininkėliai, jam 
buvo išanksto įsakę pasitrauk
ti iš kliubo, jeigu jis nori tu
rėti darbo. Pagal tų pačių 
ponelių įsakymą trys Frum- 
bergo siuvyklos darbininkai 
buvo sumušti pereitą šeštadie
nį. Aplink dirbtuvę palaiko
ma samdyti mušeikos ir poli
cija, kad daužyti kairiuosius. •

Frankelio ir Salįpidus siu
vykloj, 501 E. Houston St.,1. 
New Yorke, atsakė darbus ke- 
liems pažangiems kriaučiams 
už tai, kad jie priklausė prie 
pažangių prosytojų kliubo; 
tuomet sustreikavo visi 80 dar
bininkų, 
preserių 
suimtas ir

Įtrenktas.
Hillmanas su kitais Amal

gameitų kapitonais įsakė fab- tuviškas orgijas. 1 • 1 Iii*

turės 
savo 40-tą metinį pikniką bir
želio 29 d., ateinančią subatą, į 
Dexter Parke. . Tai yra di
džiausia savišalpos organiza
cija šioje apielinkėje. Į jos 
piknikus visuomet suplauktai 
po kelis tūkstančius žmonių, 
labai didelis nuošimtis jaunuo
lių, kurių tėvai priklauso tai 
draugijai. Įžanga į pikniką 
tik 50 centų. Minėta pikniko 
vieta randasi ties Jamaica 
AVe. ir 75th St., Brooklyne.

NEWARK, N. J.
Linksmą išvažiavimą rengia Am. 

Lietuvių Darbininkų Literatūros Dr- 
jos 5 kp., nedėlioję, 30 d. birželio 
(June), 1929, ant Mike Fenske Far- 
mos, Livingston, N. J. Pradžia 10-tą 
vai. pirm piet. Įžanga: tik už 50c 
čekių nusipirkite ir už tą vertę gau
site užkandžių. UžkvieČia Rengėjai.
• Kelrodis: Visiems parankiausia pa
imti busą nuo Broad St., Washing
ton Park, su užrašu Morristown, ku
ris) eina kas pusę valandos ir va
žiuoti iki Sycamore Ave., tada “drei- 
veris” iššauks “Lithuanian Picnic,” 
tada išlipkite ir eikite į girią ir ra
site minėtą išvažiavimą. Važiuojant 
su “bričkoms” iš W. Orange, vienąs 
kelias Northfield Ave ir važiuokite 
tol, kol rasite iškabą su užrašu: 
Lithuanian Picnic ir sukit tiesiai kaip 
iškaba rodys. (150-151)

PARSIDUODA vokiečių užeiga, lai
koma lietuvio, arba reikalingas 

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

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

ir Amerikonišku Stilium

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97-ta kuopa rengia

puikų pikniką nedėlioj, 30 birželio, 
ant Linevičiaus farmos, netoli St. 
Mary’s Crossing, Wilkes-Barre, Pa. 
Bus skanių valgių ir gorimų, puiki 

j muzika šokiams. Kviečiame visus 
dalyvauti.

PARSIDUODA namas, 5 kambariai, 
elektra, miesto vanduo, garadžius, 

trys ketvirtdaliai akro daržinės že
mes, yra vaisinių medžių-obelių, gra
šių, taipgi vištininkas, įvairūs įran
kiai, 2 tonai anglių, malkų. Namas 
randasi arti dviejų didelių miestų. 
Pasinaudokit proga nes greitam ni
kėjui parduosiu labai pigiai, tik už 
$3,600. T. N. Nichols, 89 Foundry 
St., So. Easton, Mass. (148-1 153)

BARSI DUODA gera farma, 200 ak
rų žemes, pusė dirbamos, pusė gi
rios. Esu našle, negaliu prižiūrėti, 
tat priversta parduoti labai pigiai. 
Kas nupirks, nesigailės.—M. Pec- 
kauckas, Bok 151, Cantenbury, 
Conn. (150-152)

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENfi

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y

Rengėjai.

Joseph Horowitz, 
kliubo vadas, tapo 

darbavietės iš-

Pašautas Sporto Promoteris
Su peršauta galva rado be

mirštantį Fr. Marlowa, buvusį 
kumštynių promoterį, 
Flushing kapais, Queens 
Marlowas pirmiaus buvo 
tinio kliubo savininkas, 
susirinkdavo įvairūs ištvirkę 
sportai su tos pat rūšies mer
gomis ir keldavo girtas paleis-

WILKES-BARRE, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

konferencija Įvyks seredoj, 26 d. bir
želio, Orpbeum Hali, 139 S. Main 
St., 6:30 vai. vakare. Visi delegatai 
susirinkit laiku.

Sekr. M. Stanislovaitiene.

rikantams ir kontraktoriams 
vyti laukan iš darbo visus pro
gresyvių prosy tojų kliubų na- 

paskirsianti $2,500,000 įtaisy- taipgHr visus priklausan- 
mui mokyklos, kur būtų mo
kinama visi spaudos darbai. 
To reikalavo Spaustuvių Sa
vininkų Sąjunga Didžiajame 
New Yorke; ir reikalavimui 
pritarė švietimo Komisija.

čius prie Darbo Unijų švieti
mo Lygos. Jeigu kur tatai dar 
nėra daroma, tai 
kad darbdaviai bijoši streiko, 
žinodami, kad kiti i 
kai užstos išmestuos 
streiką pareikalaus sugrąžint 
iuos darban, v

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80-tos Kuopos Draugiškas 

Išvažiavimas
Nedėlioj, 30 d. birželio, yra ren

giamas viršminėtos kuopos draugiš
kas ir linksmas išvažiavimas i Pur
iom Parką, šitas draugiškas išvažia
vimas arba piknikas bus gana .svar
bus, nes jame dalyvaus d. Jeskevi- 
čiūte, “Darbininkių Balso”. redakto
rė, iš Brooklyn, N. Y. Bus užkan
džių ir minkštų gėrimų. \Taip pat 
bus įvairių žaislų ir laimę/imų. Va- 

i žiuojanti į šitą draugišką ir linksmą 
| išvažiavimą, paimkite karą ant 5-tos 

3 | gatvės, No. 50 Fox Chase, ir važiuoti 
raštininkai 'iki Cuttman St.; čia. išlipę paeikite 

’ į kairę kelis blokus iki giraitei .ir 
• rasit pikniko vietą. Visi ir visos

> Rengimo Komitetas.

ties 
Avė. 
nak- 
kur

TRYS RAŠTININKAI
NUSUKĘ IKI $100,000

New Yorke liko 'įkaitinti 
pavieto valdybos
A. F. Doyle, G. E. Planson ir
A. F. Callahan, kad jie nu-, kviečiami dalyvauti’, 
sukę $25,000 iki $100,000. Jie 
buvo dempkratų politikieriu- 
kai.

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

141—165

KAM REIKALINGAS
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujusMes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

Juniper 7646
RALjPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE\ 

MASPETH, n. y.

27 d. birželio (June), 
vai. vakare bus kriaučių 54 
skyriaus nepaprastas susirinki
mas,' 11-27 Arion PI., Brookly
ne. ■ c Visi kriaučiai atsilanky
kite j viršpažymėtą susirinki
mą, nes bus rinkimai delegato 
ir duoklių rinkiko. Apart tų 
dviejų, bus rinkimas pirm, pa- 
gelbininko ir kitų kelių į lo- 
kalo valdybą. Susirinkimas, 
kaip jau matote, gana svar
bus, tad kuo skaitlingiausiai 
atsilankykite ir išsirinkite sau Apskričio konferencijos, 
tiekius žmones, kurie ves jūsų 
reikalus čielus metus.

Kiekvienas lokalo narys, ku
ris eisite į minėtą susirinkimą, 
pasiimkite .su savimi unijos 
knygutę, nes be knygutės ne
būsite įleidžiami į kriaučių 54 
lokalo 
mą.

Nauja Knyga Jau Gatava

A. L. D. L. D. 1 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks ket
verge, birželio 27 d., 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėj.

Šiame susirinkime bus duo
dama nąriams nauj.a, drg. 
Kapsuko parašyta knyga ir iš
duotas raportas iš Antrojo

Pasirūpinkite visi būtinai už
simokėti duokles, nes laikas 
jau baigiasi.

Viską, šalin, visi nariai į šį 
susirinkimą!

Kp. Org. J. Jankūnas.

nepaprastą susirinki-

J. Buivydas,
54-to Skyriaus Koresp.

Pusė Miliono už Sulaužytą 
Prižadą

Ida Margolinaitė per teismą 
reikalauja p'usės miliono dole
rių, atlyginimo už “širdies su
laužymą” iš daktaro Wm. G. 
Noe, 401 Riverside Drive, New 
Yorke.’ J*iš dar 1922 metais 
žadėjęs su ja apsivesti, 
dabar nei j* kalbą apie tai 
n ąs. : ‘

Ištaškė Kriminalistu
Centrų 1

bet 
nei-

kri-

Iš Amalgameitų Germanų 
Susirinkimo

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Pranešimas

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 
Amer. .11 ir 80 kuopų svarbus drau
giškas pasikalbėjimas įvyks 1 d. lie
pos, 1214 Spring Garden St., Phila., 
Pa., 8 vai. vakare. Į šį susirinkimą 
kviečiamos visos drąugės kaip vie
nos, taip ir kitos kuopos, skaitlingai 
dalyvauti ir atsivesti gerų simpati-. 
kių darbininkų judėjimo. Šiame su
sirinkime kalbės drg. Jeskevičiūtū 
apie moterų svarbias užduotis. Da

lyvaukite skaitlingiausiai.
1 J. Bender.

(150-2)

PAJIEŠKOJIMAI

Svarstymai apie Viršininkų 
Perrinkimus

June 21 d. š. m. buvo laiky
tas šapų čėrmanų mitingas; iš 
raportų pasirodė, kad didžiu
ma šapų pradėjo jau po biskį 
dirbti; keletas dar nieko ne
veikia.

Iš delegato F. Vaitukaičio
raporto paaiškėjo, kad tūlos, —--------
šapos gana prastai atrodan-ĮPĄJ^KAU <h«ugo Stanislovo Mi- v. . -v. . .... . . kusausko, Višakio Rudos parapijos,cios ir mažai vilties yi’a, kad į Ęn(pzjujjų kaimo, Jenkiu valsčiaus,.

Šakių apskričio. Abu kartu atva
žiavome į Amerika. Meldžiu jį pa
tį atsišaukti arba kas žinote praneš- 
kit. P. Rudaitis, 820 Bank St., Wa- 
terbury, Conn. (150-155)

bent kada jos pradėtų dirbti. 
Po visų raportų atėjo eilė 

naujų sumanymų. Naujas su
manymas buvo toks: delega
tas su sekretorium galėtų 
kandidatuoti ir ant antro ter
mino, vadinas nutarimas,

Nubaudė Dar 59 Kailiasiuviy 
Pikietus

Užvakar areštavo New Yor
ke 59 darbininkus, kad jie da
lyvavo masiniame streikuojan
čių kailiasiuvių pikietavime iš 
ryto. Jefferson Market teis
me jie buvo nuteisti užsimo- 
kėt po $2 arba eit vienai die
nai į kalėjimą. Pikietininkai 
pasirinko kalėjimą.

Per penkias dienas nuo 
streiko pradžios areštuota 156 
streikieriai. Streikan išėjo 
jau daugiau kaip 3,000 kailia- 
siuivų, kuriems vadovauja 
kairioji pramoninė Adatos 
Darbų Unija.

PAJIEŠKA.U kunigo Juozo Svirskio.
Kas iš “Laisves” skaitytojų ži- 

“ i apie ji, sy
kiu prisiųskite ir savo adresą. —■ 
.. Puodis, 1329 N. 5tb St., Phila
delphia, Pa.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, laisvų pažiūrų, nuo 
40 iki 50 metų. Aš esu 48 metų, 
našlys. Meldžiu atsišaukti tas, ku
rios norėti! gyventi ant ūkės.—V. A. 
Semk, R 2 Box 94, Rivesville, W. 
Va. (148-150)

Judžiai Partijos Naudai
Pasirodo, kad tai buvo 

minalistų centras tas. vadina
mas Veteranų Darbo Lygos 
kliubas, 17 Greenpoint Ave., 
Brooklyne, kur šeši slapti po
licininkai užvakar padarė kra
tą ir viską išlaužė, išdaužė.

Metodistų Vyskupas 
Gembleris

. Metodistų episkopalų bažny
čios vyskūpas įlapyes Cannon 
gembleriavo Sėtais; \kaip da
bar parodo tardymas, New 
Yorke. Pirkdamas gerų kom
panijų šėrus, jis duodavo už
tikrinimus apmokėjimo iš 
Kable and Co. banįo, nors tas 
bankas jau buvo 'Valdžios už
darytas, kaipo šmugelninkų ir 
prigavikų lizdas.

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 30. d., bus rodoma iš Tols
tojaus y veikalą krutamieji pa
veikslai Film Cinema Guild te
atre, 52 W. 8th St., New Yor
ke. Bus ir kitu darbininkams 
įdomių dalykėlių. Pelnas ei
na Komunistų, Partijos Wil
liamsburg© ' sekcijos naudai. 
Kiekvienas susipratęs darbi
ninkas privalo nuvažiuot į tą 
teatrą sekmadienį. Rodomųjų 
dalykų turinys bus geras, 
tikslaš dar gerėsnis*

Komunaras.

o

Sukniasiuviy Vadu 
“Sekretas”

Sukniasiuvių Unijos socialist 
tiniai mulkintojai per kapita-

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte 

‘ Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP 
— ir — 

BEAUTY PARLOR

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiai! 
ant visokių kapinių; parsam&raih 
tomobiliua ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinljimami.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

GRABORIUS

107 UNION AVENUE

ku-'not, malonėkit pranešti 
ris neleido delegatui su‘sek- p. 
retorium kandidatuoti ant ant
ro termino, būtų atšauktas.

KiloTtiskusijos. Pirmas kal
ba Vilkauskas, nurodydamas, 
kad toks įstatymas yra neti
kęs iš priežasties tokio trum
po laiko. Taip ir antras kal
bėjo; kalbėtojo vardo nenugir
dau. Trečias kalba šarkvie- 
tis, dabartinis lokalo pirminin
kas, kuris plačiai minimą klau
simą išdėstė ir galutiną išvedi
mą padarė, kad iš tų nuolati
nių rinkimų niekas daugiau 
neišeina, kaip tik nuostolis pa
tiems darbininkams . Potam 
kalbėjo Žilinskas už sumany- st a g g 3456 
mą: kaip ten nebūtų, jeigu 
rinkimai jau paskelbti ir kan- 

i didatai nominuoti, tai kur tai
syklės? Kur mūsų įstatymai? 
Kuomet mūsų delegatas su se-. 
kretoriurh lik dešimtas mėnuo 
kaip dirba savo vietose, rinki
mai jau paskelbti, tai kas 
žo lokalo nutarimus.

REIKALAVIMAI
arba

204
REIKALINGAS Fotografas 

partneris.—-Thomas Samas,
Throop Ave., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA patyrusių merginų 

arba moterų išrankiojimui svederiu 
skudurų.—J. Einsenberg Co., 55-57 1 
Montrose Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Į 

1 (150-152)!
REIKALINGA patyrusios n. >rginos 
“Sausage Casings.” Atsišaukite. — 
Sayer & Co., Inc., 208 Moore St., 
Brooklyn, N. Y. (149—151)

lau

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

(Tąsa 5-tam pusi.)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PIKNIKAS
Draugystės šv. Jurgio įvyks Bir

želio (June) 29 d., 192© m., Dexter 
Park, Jamaica Ave. ir 75th St., 
Brooklyn^N. Y. Pradžia kaip 2-ra 
valandą pto pietų.—Gerbiami Brook- 
lyno ir anielinkės lietuviai ir lietu
vaites! Kviečiame visus .atsilankyti 
Į mūsų puikų pikniką, čia turėsite 
progą matytis su pažįstamais ir prie 
puikios mfuzikos galėsite linksmai pa
sišokti. Prof. Rich Orkestrą, grieš 
Įvairius lietuviškus ir angliškus šo
kius, o Įžanga tik 50c ypatai.

Kelrodis: Brooklyniečiams geriau
sia važiuoti Jamaica Line “L” ir iš
lipti ant Elderts Lane stoties. Par
kas yra po kairei nuo “L” linijos ir 
arti stoties.

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus fomišius ir randavoti .kamba
rius, randa pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. 147-74
PASIRANDAVOJA? šapa ant antrų 

lubų; vienais trepais augštyn išsi- 
randavoja puikus kambarys del kriau
čių šapos. Taipgi toje vietoje dar 
tebėra visi Įtaisymai del kriaučių 
šapos, jei kas norėtų, galėtų pirkti, 
o jei ne, tai gali randavoti tik kam- 
barj. 426 Humboldt St. (savininkas 
ant viršaus), Brooklyn, N. Y.

145-50

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė ir delikates- 

sen, biznis įdirbtas įrygera proga 
pirkti. Kreipkitės po num. 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 145-SĮO

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

Mes nupirkome dvi naujas ma
šinas del permanent Wave, Eu
gene ir Nestle Circuline Methods. 
Tai yra vėliausios mados mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini
mais. Kviečiame visas atsilanky
ti ir išbandyti mūsų patarnavi
mą. Užtikriname, kad mūsų pro
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės 
vyrų.

G e r;

srityje del

$10.00
specialistai 

merginų ir

578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
^-=-=*^ale 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
i Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone. Stagg 0788

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsą gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje tun viao- 
kios mūpų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kup- 
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 
KaSta volų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokių lietuviškų 
gydančių žolę arba vaistų, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo Į 

mane, d aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimų.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone: Greenpoint 1017. Utt, 1114.

Apynių 
Aviečių uo~

Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių • 
Dobilų 
Daržų pašlelių 
DavinmeČių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių
Debesilų 
Garstyčių

Aviečių uoga
Aidžių eėklukių

Lelijų šaknų 
Rotų ; 
RoŽų 
Remunėllų 
Seneso plokiėlukdų 
šalaviju 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono Šaknų 
šal mėčių




