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Vaikai su Savo Motina 
Brutališkai Nužudė 

Tėvą
Birželio mėn. 23 d. kriminale 

policija gavo pranešimą, kad tą 
pačią dieną iš ryto ant vieške
lio Panevėžys—Pumpėnai, apie 
7 klm. nuo Pumpėnų, buvo ras
tas nežinomų piktadarių nužu
dytas pit. Rapolas Kirkilas, gyv. 
Pūkių kaimo, Pumpėnų valse., 
Panevėžio apskr.

Iš karto įtarti ką nors toje 
žmogžudystėje nebuvo galima 
ir imta aiškinti visomis krypti
mis.

Nužudyto Kirkilo namiškiai 
ir kai kurie kaimynai tvirtino, 
kad Kirkilas prieš dvi dienas 
buvo Panevėžy pirkti arklio ir 
turėjęs pinigų, del ko jį galėjo 
kely užpulti ' nežinomi piktada
riai ir nužudyti, kad atimti pi
nigus.

Kriminalinei policijai darant 
smulkesnį apžiūrėjimą toks na
miškių ir kaimynų tvirtinimas 
pasirodė įtartinas, nes nužudy
tam Kirkilai ant kojų buvo už
mauti batai tik iki pusei, ir 
kojos buvo basos, švarko sagos 
susagstytos netvarkingai ir ben
drai iš apžiūrėjimo davinių pa
sirodė, kad nužudymas padary
tas kur nors kitur, o lavonas 
atgabentas ant vieškelio, kad 
paslėpti pėdsakus ir patį nusi
kalstamąjį darbą.

Surado žmogžudystės 
Pėdsakus

Kriminalinė policija patyrė, 
kad nužudytasis Kirkilas nesu
gyveno su namiškiais, tarp jų 
kildavo ginčai ir peštynės. 
Klausiami namiškiai prieštara
vo savo parodymais, delei ko 
kriminalinė policija stropiai 
ėmė jieškoti kaltininkų namiš
kių tarpe. Kirkilo namai, pasi
rodė, išviršiniai yra naujai su
tvarkyti, visur išbarstyta smė
liu, matyti daryta, kad paslėpti 
pėdsakus. Padarius Kirkilo 
namuose smulkią kratą, rasta 
bute kraujo dėmės, būtent: kru
vini autai, ant namo augšto iš- 

ųC taškytas kraujas ir žymės, kad 
ten gulėta žmogauš.

Todėl Kirkilų šeima tuojaus 
buVo areštuota ir aiškinamas 
nužudymo tikslas ir aplinkybės.

Tardomieji tada prisipažino 
kalti esą.

Nužudytas Rapolas Kirkilas 
Pūkių kaimo, Pumpėnų valse, 
turėjo 16 ha žemės ir gyveno 
vienoje šeimoje susidedančioje 
iš žmonos Rozalijos, sūnų An
tano, Stepo ir dukters Valerijos. 
Pats Kirkilas mėgdavo nemažai 
išsigerti, iš ko turėjo nemažai 
skolų. Del to šeimynoje dažnai 
kildavo vaidų. Kirkilas buvo 
šeimynos nekenčiamas. Susida
riusi neapykanta, kuri paskati
no Kirkilo namiškius padaryti 
galą savo tėvui, nes toks suma
nymas, jų nuomone', buvo ge
riausias ir visi šįam sumanymui 
pritarė. Ir šį kruviną sumany- 

č mą įvykdė š. m. birželio mėn. 
21 d. anksti rytą tokiu būdu:
Sūnūs Basliu ir šerdešnyku 

Užmušė
Sūnūs Antanas ir Stepas Kir

kilai iš anksto apsiginklavę pir
mas šerdešnyku, antras basliu 
įėjo karhbarin, kuriame miego
jo *ėvas. Antanas Kirkilas tuoj 
smogė į galvą šerdešnyku, o 
Stepas basliu.

Užmuštąjį tėvą sūnūs ir se
suo motinai padedant užnešė 
aht dugšto ir čia dar pusgyvį 
pribaigė mušt.

Nužudytas Kirkilas dar buvo 
laikomas dvi paras ant augšto. 
Tuo laiku namiškiai skelbė kai
mynams, kad tėvas išėjęs.į Pa- 
nevėžį ir antra diena negrįžtąs. 
Paskiau birželio mėn. iš 22 į 
23 d. Kirkilo šeimyna susitarė 
nužudytą savo tėvą, nakties me
tu, išnešti ant kelio, kad paslėp
tų pėdsakus. Sūnūs Antanas ir 
Stepas nužudytą tėvą suvyniojo 
į dekį, surišo virvėmis ir abu 
išnešė ant kelio apie 3 kilom, 
nuo gyvenamos vietos. • 

Sugrįžę namo skubino tvarky
tis namuose, kad paslėptų pėd
sakus,. bet jiems nepasisekė.

Visi • kaltininkai: du sūnūs, 
duktė ir motina, nužudžiusieji 
Šeimos galvą Kirkilą Rapolą su
imti. Kvota ir kaltininkai per
duoti "teismui.

i

Per Birželio Mėnesj Kasyklo
se Žuvo 135 Mainieriai
WASHINGTON.— Jung

tinėse Valstijose tik per bir
želio mėnesį anglies kasyk
lose prie darbo žuvo 135 
mainieriai, pasak paskelbtų 
Mainų Biuro statistikų. 32 
mainieriai žuvo kietos ang
lies kasyklose, o kiti žuvo 
minkštos anglies kasyklose.

Per tą mėnesį daugiau 
kaip trys mainieriai žuvo 
ant kiekvieno miliono iškas
tos anglies tonų.

1,350 Amerikos Marinu 
Ištrauks iš Chinijos

MEKSIKOS REAKCIONIERIAI NORI
IŠGELBĖTI OBREGONO UŽMUŠĖJĄ

Visos Reakcinės Spėkos Atkreiptos Sunaikinimui Darbinin
ką Judėjimo; Nori Prašalint Darbiečius iš Valdžios

MEXICO CITY.— Stam- Imo ir mes tikime, kad tas 
bieji žemės savininkai ir įgali būt atsiekta labai grei- 
kunigija deda pastangas su-Tai, prašalinant iš valdžios 
naikinti darbininkų judėji
mą, kaltinant darbo unijų 
vadus Obregono žmogžudy-

Jau dabar iš visko matyt, 
kunigija ir stambieji 
savininkai, Obregonožemės 

pasekėjai, pradeda eiti iš
vien ir ima viršų ant Calles 
valdžios, ir kad tuo būdu vi
sa valdžios spėka bus at
kreipta prieš darbininkų ju
dėjimą. Tatai paaiškėjo iš 
pareiškimo, kurį padarė an-

WASHINGTON.— Laivy
no viršininkai antradieni 
nusprendė ištraukti iš Chi
nijos 1,350 marinų ir 13 or
laivių, kurie yra Tientsin i tradienį Aurelio Manrique, 
plote.

Chinijoj dar pasiliks 48 
Amerikos oficieriai ir 2,467 
marinai.

Nepaprasti Vėjai Lietuvoj
NORKŪNAI, Leipalingio 

valse.— Šią vasarą čia pasi
taiko nepaprastai smarkūs 
vėjai. Seni žmonės pasako
ja, kad tokių labai retai at
sitinka. Taip, nesenai žmo
gui bevažiuojant, kažkur 
vėjas nunešė dar gerą paltą 
ir kepurę, daug medžių iš
laužė. Kiek pirmiau Diržų 
kaimo matininkui matavi
mo mašiną sudaužė ir kito
kių šposų iškrečia.

j atstovas reakcinių dvarinin- 
ikų, kurie dabar yra viešpa
čiai politinės padėties.

i “Mes skaitome užmušėja 
kaipo asmenį, kuris buvo 
kontroliuojamas augštesnių 
išlaukinių spėkų,” pareiškė 

I Manrique. “Mes nereikalau
jame nubausti jį mirčia, bet 
mes reikalaujame teisingu-

i tuos darbo vadus, kurių vei
kimas prieš Obregoną suda
rė atmosferą įšitam užmušė
jo nelemtam įarbui.”

Matosi, kąd žemvaldžiu 
partija, susivienijus su ku
nigija, daro špaudimą, kad 
užmušėjas Torai būtų išgel
bėtas nuo mirties, kaipo ku
nigijos ir reakcinių elemen
tų įrankis, o kad visa kaltė 
už Obregono nužudymą bū
tų suversta ant darbininkų 
judėjimo vadų, net ant tu 
vadu, kurie iki šiol ištikimai 
tarnavo Meksikos buržuazi
nei valdžiai.

Žemvaldžių partija, taip 
vadinami Obregono rėmėjai, 
reikalauja, kad iš visų val
diškų vietų būtų prašalinti 
Darbo Partijos nariai. Rei
kalauja, kad darbininku at
stovai būtų prašalinti iš 
kongreso.

Keistas “Gydytojas”
EL PAŠO, Tex.— Meksi

kos mieste Juarez buvo di
delis sujudimas pereitą ne- 
dėldienį. . Už laužymą reli
giniu įstatymų pasodintas 
kalėjiman tūlas Jesus Mo
renom kuris skelbiasi save 
“šventuoju gydytoju”. Su- 
virš 500 sergančių žmonių 
susirinko prie kalėjimo su 
tikslu pasimatyti su “šven
tuoju” gydytoju. Policija 
ir kareiviai nepajėgė minios 
išsklaidyti. Prisiėjo pašauk-! 
ti gaisrininkus, kurie pribu
vę išsklaidė.

Morenon patepdavo ligo
nius kokiu tai tepalu ir su
kalbėdavo poterius. Fanati
kai taip į jo “galią” įtikėjo, 
kad masiniai pradėjo pas jį 
eiti. Žinoma, jis nei vieno 
nepagydė.

SAKO, SANDING
PABeGĘS

SUPERIOR, Wis.— Lai
vyno ministeris Wilbur, at
vykęs čia pasikalbėti su pre
zidentu Coolidge apie padė
tį Nicaraguoj, 
kad 
vadas

pareiškė,

Lenkijos Mainieriai Rengiasi 
Paskelbti General; Streiką

Amerika Įsileisianti Sovietą 
Lakūną Čuchnovski

Jūreiviai Sukilo ant Ameri
kos lavoninio Laivo

WASHINGTON. — Čia 
oficialiuose rateliuose suži
nota, kad federalė valdžia 
leisianti Sovietų lakūnui 
Čuchnovskiui ir profesoriui 
Samoilovič, vadui Krasino 
gelbėjimo ekspedicijos, įva- pasitikti tą laivą ir numal- 
žiuoti į Ameriką. — Juos šinti laivo įgulos narius, ku- 
kviečia Amerikonų-Rusų rie esą sukilę ir viršininkai 
Prekybos Butas New Yorke, negalį jų nugalėti.

Jie tačiaus turės išpildy
ti visus imigracijos patvar
kymus, kurie liečia Rusijos 
apsilankyto jus į šią šalį, o 
tik tuomet gaus vizas.

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Viršininkas Amerikos ta- 
vorinio laivo Olympia, kuris 
plaukia iš Tacoma, Wash, 
per radio šaukiasi pagelbos; 
'prašo, kad policija vyktų

Olympia čia tuojaus at
plauks, ir Amerikos vice 
konsulas, Jungtinių Valsti
jų maršalas ir būrys policis- 
tų jį pasitiks.

u

ŽUVO VYKDAMAS PAS 
SERGANČIĄ PAČIĄ

HAMMOND, La.— Sku
biai važiuodamas čia auto- 
Imobiliu pas savo sergančią 
j pačią, William G.‘ Hamilton, 
Detroito biznierius, užsimu
šė, kuomet jo automobilius 
susikūlė. Jo moteris apsir
go, atvykus į svečius pas 
vo motiną.

LIETUVOS FAŠISTŲ 
VALDININKŲ

VAKACIJOS

sa

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad fašistinis prezi
dentas Smetona su pačia iš
važiavo vasaroti Palangon 
ir ten išbus mažiausia pus
antro mėnesio.

Kitas fašistas, vidaus
Nicaraguos sukilėlių reikalų ministeris Mustei- 

generolas Sandįno kis, už Lietuvos žmonių^ pi- 
pabėgęs iš Nicaraguos. Ša- nigus atostogų metu išva- 
ko, veikiausia jis pabėgo per ižiavo užsienin. Kiti valdi- 
rubežių į Honduras. ninkaį vėl išvažinėjo vienur 

Bet abejojama apie šios kitur vakacijoms.
žinios teisingumą. -----------------

Eksplozija Sunaikino Amu
nicijos Sandelį Jugoslavijoj

Viena, Austrija.—čia gau
ta pranešimas, kad eksplo
zija sunaikino Jugoslavijos 
amunicijos sandėlį, Opativo, 
netoli Cattaro. Žuvo nema
žai kareivių ir civilių.

SUSIORGANIZAVO JAU
NŲ DARBININKŲ LYGA

PLAINFIELD, N. J.—čia 
tik ką susiorganizavo Jau
nųjų Darbininkų (Komu
nistų) Lyga. Tikimasi, kad 
čia bus tvirtas Lygos sky
rius.

IR VIENAM IR
NO

WASHINGTON.— Demo
kratų kandidatas į vice pre
zidentus senatorius Robin
son užklausė senato barbe- 
rio, 74 metų amžiaus negro, 
už ką jis stoja — už Robin
soną ar už. Curtis į vice pre
zidentus.

“Well, yra taip”, atsakė 
senis negras, pataikauda
mas abiems, “jūs abu man 
geri ir aš meldžiausi už no- 
minavimą abiejų, o dabar 
jūs turite pasidarbuoti pa
tys sau. Mano darbas už
baigtas.”

Washingtono politikieriai 
sako, kad senis barberys 
“diplomatiškai atsakė”.

7 DELEGATŲ
KONVENCIJA

OMAHA, Neb.— čia pra
sidėjo progresyvių partijos

Darbininkai Vitų Salių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro* 

•težins, o Laimėsite 
Pasaulj!

LIETUVOS IR LENKIJOS KAREIVIAI 
SUSIŠAUDĖ PRIE RUBEŽ1AUSVARŠAVA.— Tūkstančiai 

Lenkijos anglies kasėjų vi
soj šalyj rengiasi šiomis 
dienomis paskelbti generalį 
streiką.

Mainieriai sako, kad tas 
streikas, tai bus pagrasini
mas darbdaviams, parodant, 
ką mainieriai ištikrųjų pa
darys, jeigu darbdaviai ne- r - i _ -
sutiks pagerinti darbo saly- kęs susikirtimas tarp Len-,mus Varenuose, esą nepa- 
gas ir pakelti algas.

Vienas Lenką Kareivis Esąs Užmuštas, o Du Sužeisti; Jau 
Jvykęs Antras Susikirtimas Bėgyje Kelią Dieną >•

BERLYNAS. — “GlosĮTautų Lygos sekretoriui, 
Prawdy”, Pilsudskio laik-aiškindama, kad Lenkijos 
rastis, išeinantis Vilniuj, ^protestai prieš Lietuvos mi* 
praneša, kad antradienį įvy-gitarinius manevrus, laiko-manevrus, laiko

t

j

kijos ir Lietuvos kareivių'matuoti, 
inetoli rubežiaus. Susikirti
mas įvykęs Neutroki. Vie
nas lenkų kareivis užmuš
tas, du sužeisti. Kiek lietu
sių sužeista, nepranešama. 

Tai esąs antras susikirti
mas bėgyj kelių dienų, ir la
kuojamas “pavojingu” tai- 

MASKVA. — Antradienį kai tarp abiejų fašistų val- 
šeštoj Komunistų Interna- j domų šalių.
cionalo kongreso sesijoj dar j “Glos Prawdy” taipgi ra- 
buvo diskusuojami Buchari-Įšo, kad Lietuvos kareiviai 

” .. .. esą sugabenti prie rube
žiaus.

Po to, kaip pairo Lenki
jos-Lietuvos derybos Kaune 
ir Varšavoj del užmezgimo 
draugingų santikių, Lietu
vos valdžia pasiuntė notą

Kominterno Kongresas 
Diskusuoja Bucharino 

Tezius

no patiekti teziai.
Francijos komunistų at

stovas Semard nurodė, kad 
Francijos socialdemokratai 
remia Francijos imperialis
tinę valdžią spaudime ir 
išnaudojime kolonijų ir ka
pitalistinį išnaudojimą na
mie. Jis taipgi atkreipė 
atydą į pasekmingumą anti
karinės propagandos, kurią 
veda Francijos Komunistų 
Partija tarp kareivių ir 
dirbtuvėsę,, taip kad karui 
atėjus būtų galima paversti 
imperialistinį karą į civilį

Prašalino Republikonę Negrę 
iš Susirinkimo

WASHINGTON. — Re- 
publikonai prašalino iš susi
rinkimo ponią Mary C

karą ir proletarinę revoliu- Booze, republikonką negrę, 
CW

De Visser iš Holandijos ssippi į Republikonų Nacio- 
Kominternc naji0 Komiteto susirinkimą.

Ją republikonai prašalino 
už tai, kad del jos kaipo 

republikonų lyde-

kuri buvo delegatė iš Missi-

nurodė, kad
Pildomasis Komitetas kai 
kuriuose atsitikimuose ne
ėmė greito veikimo. Jis, pa
vyzdžiui, suminėjo Angli- negrės 
jos generalį streiką ir Sac- riai, ypatingai Republikonų 
co-Vanzetti kampaniją. ’Nacionalio Komiteto /

Ford, negras delegatas iš ninkas Work,’ gali turėti
pirmi-

Jungtinių Valstijų, pareiškė, 
kad Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija neuž- 
tektinai kreipė domės į vei
kimą tarp negrų.

Anglijos komunistų atsto- namas kaipo svarbiausias

“nesmagumo”. Mat, 
lyderiai gali “blogai 
tis”, pasižiūrėję J juodą mo
teriškę. Work buvo garsi-

ponai 
jaus-

Į 0

Varėnai yra Lietuvos arti
lerijos manevrų darymo vie
ta, buvo nurodyta, ir jokia 
nelaimė ten nepatiko civi
lius gyventojus del šaudy
mo iš kanuolių.

Voldemaras taipgi įrodinė
jo, kad lenkai naudoja kele
tą vietų arti rubežiaus savo 
armijos manevrams, ir, esą, 
del šito Lenkijos kariuome
nės sugabenimo Lietuva • 
esanti priversta sudrūtinti 
savo rubežinę sargybą d A 
atsargumo.

Kiek šios žinios teisingos 
apie Lietuvos-Lenkijos ka
reivių susikirtimą, šiuo tar
pu sunku pasakyti.

įII

Prigėrė Darbininkų Par
tijos Narys Klasgye į
CLEVELAND.—' Pereitu 

saVaitę' pTigėre 'Darbininkų 
(Komunistu) Partijos na
rys William G. Klasgye, iš 
Liverpool, Ohio, begelbėda
mas savo podukrą. ,, .

Jis buvo nenuilstantis 
Partijos darbuotojas. Buvo 
vietos Partijos sekretorius. 
Daug pasidarbavo rėmime 
streikuojančių mainierių.

Darbininkų Partija nete
ko gero ir darbštaus nario.

Protestuos Prieš Nuteisimą<1111

vas Murphy/ nurodė, kad 
Bucharino teziuose neužtek- 
tinai pabrėžiami kai km 
svarbūs klausimai, kaip 
Tautų Lyga, revoliucinis 
vystymasis kolonijose, augi
mas komunistinio judėjimo 
Chinijoj, Kelloggo “anti-ka- 
rinė” sutartis.

Anglijos delegacija užgi
na1 Bucharino ataką ant 
frakcionalizmo ir reikalau
ja, kad Komunistų Interna
cionalas galutinai likviduo
tų frakcionalizmą Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijoj.

MacDonald iš Kanados nu
rodė, kad Kanada lošia 
svarbią rolę Anglijos-Ame
rikos antagonizme ir reika
lavo, kad Kominternas pla
čiau svarstytų Kanados 
klausimą, nes Kanados bur
žuazija rems karą prieš So
vietų Sąjungą. Toliaus jis 
pažymėjo, kad Kanados Ko-

kalbėtojas tame susirinki
me.

Republikonai kartais nu
duodavo, kad jie esą negrų 
draugai.

Fašistai Prašo Sovietų 
Dar Jieškoti “Italios” 

Žmonių
MASKVA. — Antradienį 

Italijos valdžia pasiuntė So
vietų valdžiai prašymą, kad 
Sovietai dar jieškotų šešių 
dingusių “Italios” žmonių. 
Taipgi Italija siūlo pagelbai 
du didelius jūrinius orlai
vius.

Zinovjevas Darbuojasi
konvencija, susidedanti iš [munistų Partija suorgani- 
septyniu delegatų. Dr. Hen- darbo unijų delegaciją
ry Hoffman, vietinis, kuris 
darbavosi, kad atgaivinti

vykimui į Sovietų Sąjungą 
ir yra suorganizavus Sovie-

partiją, pirmoj sesijoj skai- JU Sąjungos draugu komite
te laiškus nuo kitu progre
syvių, kūne negalėjo atvyk
ti j konvenciją. Konvencija 
žada nominuoti kandidatus 
į prezidentus ir vice prezi
dentus. i ? ;

v

tus.

Chicago.— Eina gandas, 
kad rezignuosiąs Chicagos 
įhiesto majoras Thompso- 
nas.

SUPERIOR, Wis.— Daug 
masinių mitingų užprotesta
vimui prieš nuteisimą John 
Porter, New Bedfordo teks
tilės streikierių vado,, ant 
pustrečių metų į kalėjimą 
bus surengta Wisconsin ir 
Minnesota valstijose bėgyje 
dviejų sekančių savaičių. 
Masinius susirinkimus ren
gia Jaunų Darbininkų (Ko* 
munistų) Lyga.

Halifax, N. S.— Darbinin
kai žuvų pramonėse čia ne
senai susiorganizavo į uni
ją- t :

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
29 d. Liepos Baltimore j, Md.
Rengia progresyvės draugijos

ANT MATULIONIO ŪKĖS- 
(Patapsco River)

12 Rugpjūčio, Norwood, Mau 
Rengia L. L. R. Choras 

ANT ANTANO ALIUKO
, ŪKĖS

Ant Kranto New Pond Ežero

19 Rugpjūčio, Linden, N. J.
MASKVA.— Gregory Zi

novjevas, kuris kartu su 
Trockiu ir kitais opozicijos Rengia A.L.D.L.D. H Apskritis, 
vadais pereitais metais bu
vo prašalintas iš Rusijos 
Komunistų Partijos, dabar 
vėl priimtas į Partiją ir ta
po išrinktas į pildomąją ta
rybą Visos Sąjungos Koope
ratyvo. Zinovjevas vėl pra
dėjo darbuotis.

ANT WILICK’S FARMOS

5 Rugpjūčio, Cleveland, Ohio. 
Rengia Korespondentų Biuras, 

ANT NEUROS FARMOS, 
Brunswick, Ohio.
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Didelis piknikas turi būt 
Rugsėjo Philadelphijoje.
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Liepos 12 d. SLA. 34 kuo

pos buvo susirinkimas, kuria
me turėjo būti išduotas rapor
tas iš buvusio seimo. Bet taip 
nebuvo. Mat, čia įėjo mada 
raportų nepaisyt, tai tas pats 
buvo ir šį kartą. Delegatui 
pradėjus išduoti raportą, tūlas 
pakilęs pastebėjo, kad pakak
sią pasakymo vien apie kuopos 
paduotus seimui įnešimus. To 
politikieriams tik ir reikėjo (o 
gal jau taip turėjo būti); Va
dinasi, raportas nebuvo išduo
tas. Be to, delegatas net kuo
pos įnešimų negalėjo atminti, 
koki jie buvo, taČiaus nepa- 
miršo papasakoti dalykus vien
pusiškai, būtent, seime kas tai 
kėlė didelį trukšmą, oAo viso 
negero apsireiškimo diriguoto- 
jas buvęs iš “Laisvės” žmogus. 
Juokai iš to pono tokio posa
kio. . Kadangi d. B. Salaveiči- . 
kas irgi lankėsi seime,: tai jo . 
paprašyta, kad kai ką pasaky
tų apie seimo eigą. Salaveiči- 
kas nurodė, iš kurių priežas
čių seime buvo tie karšti su
sirėmimai ir kas jame buvo nu
tarta. Potam pradėjo kilti dis
kusijos, bet jos buvo tuoj už
darytos. Aišku, kodėl diskusi
jos buvo uždarytos. Juk tau
tininkai nenorėjo, kad nariai 
viską sužinotų apie jų pačių 
politikieriavimą seime su poli
cijos pagelba. Reikia manyti, 
kad delegatas būtų raportą 
turėjęs ilgą ir tokį, kuris tauti
ninkų klikai būtų tikęs, tik tas1 
nelabasis Salaveičikas į tą sei
mą buvo nusibeldęs, na ir kaip 
tu žmogus galėsi tą visą “ge
rą” pasakyt kuopoms nariams, 
kuomet tuoj, ant vietos, visa 
“teisybė” kitokioj šviesoj bus 
parodyta. Todėl nenorėta pil
no raporto iš seimo ir tuoj dis- į 
kusi jos uždaryta. Aš nema
nau, kad tokiais “skymais” ga
lima bus narius sulaikyt nuo . 
žinojimo teisybės, kas seime 
buvę. . ( .

S. L. A. 34 Kp. Narys.

Apsidirbę su savo priešais ; 
Lietuvos fašistai stengiasi vis 
labiau suvaržyti žmonių teises 
ir padaryti juos paklusniais fa
šistų valdžios tarnais. Jie re
miasi pakilusiais dvarininkais, 
turtingais ūkininkais ir keliais 
stambiais pramoninkais ir lau
kininkais, na, o šitie ponai vi
suomet palinkę palaikyti “stip
rią” valdžią, kuri tvirtai laiky
tų paklusnybėj darbo žmones, 
priverstų juos kantriai kęsti, 
kuomet juos išnaudoja.

Eidami prie stiprios valdžios 
fašistai valstybės prezidento 
Smetonos aktu (t. y. įsakymu) 
paskelbė 25 gegužės šių metų 
naują valstybės konstituciją, su
lig kurios seimas neturi jokių 
teisių, viskas pereina į valsty
bės prezidento rankas.1 Lig šiol 
svarbiausias seimo uždavinys 
buvo svarstyti ir leisti įstaty
mus, kuriuos visi privalo pildy
ti. Naujoji konstitucija nepa
naikina seimo, nes, suprantama, 
šitai iššauktų nepasitenkinimą, 
žmonės jau pripratę prie seimo. 
Taigi seimo vardas paliekamas, 
bet atimta iš jo visa jo prasmė. 
Pirmučiausia į seimą neįleidžia
mi jaunesnieji, karštesnieji as
mens, kuriems gyviaus rūpi pa
dėtis. : 
jos rinkikais (balsuotojais) ga
li būti vyrai ir moters turį ne
mažiau 24 m. amžiaus, o išrink- dentas 
tais gali būti tiktai pasiekę 30 
metų, žodžiu, žmonės jau pagy
venę, ne taip gyvai reaguojan
tieji į kasdieninius klausimus. 
Bet kad ir liktų senoji rinkimo 
tvarka, tai nieko negelbėtų, ne
įneštų gyvumo į seimą. Seimui 
atitnta teisė leisti įstatymus. Jis 
gali daryti paklausimus vyriau-

sė leisti įstatymus, taip kaip tai 
būdavo monarchijose. Preziden
tas kada jam tinka šaukia sei
mą, kada nori paleidžia jį, arba 
ir visiškai nešaukia, kaip yra 
dabar jau netoli 2 metai. Taigi 
prezidentas turi neapribotą ga
limybę leisti įstatymus šaliai. 
Kuom gi ne karalius?!

Ministerial negali jam prieš
tarauti. Mat, prezidentui su
teikta teisė kada nori paleist 
ministerių kabinetą ir kitą pa
sikviesti. Taigi ministerial pa
lieka prezidento činauninkais 
nuo jo valios priklausančiais, ly
giai kaip būdavo moiiarchijose, 
kaip buvo ir caro laikais. Lig 
šiol prezidentas gailėdavo pa
leisti ministerių kabinetą tiktai 
su ministerių pirmininko suti
kimu. Ant dekreto pasirašyda
vo prezidentas ir ministerių pir
mininkas; dabar pasirašo vie
nas tik prezidentas. Tuo būdu 
sulig naujos konstitucijos fašis
tų prezidentas Smetona nejučio
mis įgija vienvaldžio karaliaus 
teises. Nuo jo vieno valios vis
kas priguli. Smetona su savo sė
brais fašistais paruošė sau ka
raliaus sęstą.

Tiesa, kad -akis apdumti, pa
silieka senas seimo ir preziden-

Bukšnaitis ir Kiti Tokie.
P. Bukšnaitis yra vienas 

Lenkijos ponų spauda jau iš tokių žmonių, kurie biz- 
nemikčiodama kalba apie 
reikalą atplėšt Ukrainą nuo 
Sovietų Sąjungos. Iš Lenkų 
seimo sakyklos to reikalavo 
pilsudskinis vadinamas “kai-jsriovės. 
rysis” Dabskis ir kiti impe
rialistinės Varšavos evan
gelistai.

Čecho-Slpvakijos sostinėn 
Prahon iš Franci jos atva
žiavo buvęs Ukrainos bandi- 
tp Petliuros ministeris Le
vickis ir generolas Salskis; 
tarėsi su rusais ukrainie
čiais pabėgėliais apie orga
nizavimą ginkluoto žygio 
prieš Sovietus; tų pabėgė
lių sudėtis tokia: atviri ca- 

’ristai baltagvardiečiai ir va- 
Tokią x politiką Calles’ui dinami “social-revoliucionie- 

riąį”. gu jaįs Levickis kal
bėjosi jau net apie saviškės 
valdžios sudarymą Ukrai
nai išanksto, kaip kad rašo 
“Lietuvos Aidas” (liepos

Apsiriks Tie Sovietinių 
Tautų “Vaduotojai”.

l«.oo
$8.00
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NE PRIEŠ TIKRUOSIUS KALTININKUS, 0 
PRIEŠ MEKSIKOS DARBININKUS

Nužudymas naujai išrink
to Meksikos prezidento Ob
regono eina į naudą kleri
kalams, dvarininkams ir A- 
merikos imperialistams.

Dabąrtinio “socialisto” 
prezidento Calles’o vyriau
sybė pradeda bataliją ne 
prieš kunigus ir žemval
džius, kurių agentas Jose 
De Leori Torai nušovė Obre
goną, bet prieš Meksikos 
Darbo Federaciją ir kitas 
darbininkų organizacijas.

Dvarininkų ir buožių va
das Aurelio ’ Manrique rei-

mo= socialistas prezidentas 
Calles.

Šiame krizyje einama ne 
su darbininkais, kurie iki 
šiol- po Calleso vėliava kovė
si prieš atbuleivius. klerika
lus ir dvarininkus, bet da
roma bendras frontas su ku
nigija ir žemės ponija bei 
buožija prieš proletariatą.

diktuoja ir Amerikos kapi
talistai per savo ambasado
rių Morrowa, kuris jau se
nai reikalavo, kad Calles 
susitaikytų su , bažnytinin- 

kalauja iššluot iš seimo vi-j kais. Calles, matyt, atrado, 
kad ir jam pačiam, ir buržu
azijai, ir dvarininkams ir 
jiems tarnaujančiai bažny
čiai bus naudingiau, jeigu 
bus vienu frontu einamū 
prieš Meksikos darbininkų 
klasę, kurioje reiškiasi vis 
daugiau kairumo. m

Calles, vadinasi, pasiren
ka kelią išdavikų Kai-shekų, 
Kerenskiu, Ebertu ir kitu V z V V
social-meklerių, kurie, paki
lę darbininkų jėgomis, pas
kui apsigrįžę atkreipia savo 
ragus prieš proletariatą ir 
varginguosius valstiečius, 
vykdydami išnaudotojų va
lia. ; v

sus darbo partijos atstovus

visus “darbiečius”. Jis rė
kia, kad Luis N. Morones, 
darbo partijos galva ir 
Meksikos Darbo Federacijos 
.lyderis, buvęs “tikruoju į- 
kvėpėju” Obregono nužudy
mo. «

Prezidentas Calles, atro
do, jau taravo j a klerika
lams, reakciniams dvarinin
kams ir buožėms panaujin
tame jų vajuje prieš darbi
ninkus. Calles mielu noru 

. priėmė rezignaciją (atsista
tydinimą) Morones’o iš pra
monės, 'prekybos ir darbo
ministerijos! netardamas nei iu * v 
vieno žodžio, kad Morongs Vienybe Mazgoja Kruvinus 
pasiliktų valdžioje. Lygiai Meksikos Kunigy Darbus ■

nio išrokavimąis asmeniš
kai saldliežuviauja bolševi
kams, ir randa lengvatikių 
pritarėjų iš darbininkiškos

Iš Lietuvos sugrįžęs, 
Bukšnaitis tūliems pasako
josi, kad jis atrandąs bolše
vikų politiką geriausią. Bet 
pažiūrėkim, ką jis giedojo 
Lietuvoj. “Lietuvos Aide” 
(nr. 123) p. Bukšnaitis, at
sisveikindamas, pyškina:

“Sudie, Lietuva...
...Šis aplankymas Lietuvoje 

padarė į mano ekskursantus 
; ir į manė; neapfeakomai malo
nų įspūdį. Mes. savo akimis 
pamatėme Lietuvą savarankiš
ką, nepriklausomą, laisvą!...

...Lietuvos milžinas gerb. 
generolas Nagevičius su kariš
kiais, Lietuvos šauliais, invali
dų orkestru ir priėmimo ko
miteto nariais pasirodė taip 
malonūs, taip draugiški, kad 
mes, amerikiečiai, minėsime 
juos visą amžių. Grįždamas 
Amerikon su kupina maloniau
sių įspūdžių širdžia ištiesiu 
ranką aukštai gerbiamiems 
Lietuvos valdininkams nešan
tiems ant savo pečių valstybės 
naštą, narsiems kariškiams 
prisiekusiems savo krauju ir 
gyvybe ginti 
mybę...

Lietuvos 
ir prakaitu 
šistiniai budeliai ir parazi
tai čia, kaip matote, yra ke
liami į tautos didvyrius; 
pasalingi Lietuvos pardavi
nėtojai piešiami, kaipo ša
lies neliečiamybės gynėjai. 
Ir p. Bukšnaitis galutinai 
pąsirodo nieks daugiau, tik
tai fašistų pakalikas. .

Sulig naujos konstituci- to vardas. Seimas neturi teisių,
tai bus prezidento pataikūnų 
plepėto jų susirinkimas. Prezi- 

; bus renkamas nebe 3 
metams, bet 7 metams.
7 metų kas bus? 
prezidentas. Jo 
valdžia, jis kaip 
pakreips dalyką, 
pasilikt. Ir pasiliks, jeigu fa
šistų valdžiai lemta bus tų lai
kų sulaukti.

O jeigu kas mano, kad taip 
gudriai pralįsti iki karaliaus 
reikalinga būti gudriu — tas gi
liai klysta. Smetona labai pil
kas, paprastas, neturįs gabumų 
žmogelis. Caro laikais jis buvo 
vidutiniu valdininku lenkų dva
rininkų banke Vilniuj (žemės 
bankas). Tryne alkūnes prie 
stalo besėdėdamas ir popierga
lius perrašinėdamas. O dabar... 
remdamasis' tais: pačiais Hvariy 
pinkais, su * saujelės karininkų 
veiklia pagelba paliko preziden
tu. Tie patys dvarininkai ir iš 
lenkų kilę karininkai daro jį 
karaliumi, manydami, kad tuo 
būdu jie sustiprins savo padėtį.

‘ M.
(“Raudonasis Artojas”)

Minimos net kai kurių mi
nisterių pavardės: Levickis— 
pirmininkas, Šulginas (bu v. 
dūmos narys)—užsienių, vi
daus—Losockis, karo—Salskis, 
švietimo—Cholodny, finansų 
būsiąs paskirtas specialistas 
anglas. Spaudos koresponden
tams Levickis pareiškė, kad tą 
akciją finansuojanti Anglija 
ir Lenkija, ir kad jau jis ga
vęs 100,000 anglų svarų (apie 
pusę miliono dolerių) pra
džiai.
Panašiais tikslais atkelia

vo Varšavon ir Anglijos vi- 
ce-ministeris Lindsay, kuris, 
anot lenkų spaudos, vyriau
siai kalbėjęsis su Pilsudskiu 
apie “Rusijos klausimą”. 
Paskiausiomis ž i n i o mis, 
Lindsay veda “galutinas de
rybas” su Lenkų vyriausybe 
ir su prieš-sovietinėmis or
ganizacijomis. Mobilizuoja 
Irusų ir ukrainų baltagvar
diečių šaikas, kurios išvien 
su lenkais turėsią įsiveržt 
Ukrainon ir tuo būdu pra
dėt darbą ukrainiečių “liuo- 
savimo” nuo Sovietų Sąjun
gos.

Lenkijos rengimąsi karan 
prieš Sovietus patvirtina ne
paprastas Lenkų ginklavi- 
masis ir paskyrimas milži
niškos sumos kariškiems

lengvai Calles paleido iš mi
nisterių kabineto ir kitus 
du darbo partijos žmones: 
Gasca ir Monedą.

Iš pradžių prezidentas 
Calles viešai pareiškė, kad 
Obregono nužudymas—tai 
klerikalų darbas, jų 
mokslo įvykdymas.
žmogžudis Torai prisipaži
no veikęs, kaipo kuniginės 
šaikos įrankis, “idant Ka
ralius Kristus galėtų pilnai 
viešpataut Meksikoj.”

Žmogžudį tardęs policijos 
viršininkas Zertuche prane
šė sugavęs kunigijai už su- 
tono. Bet dabar jau bando
ma apiplaut klerikalus nuo 
tos piktadarystės ir žadama 
nebaust mirčia žmogžudį.

Nei mažiausio įrodymo 
reakcionieriai nepajėgė su- 
krapštyt, kad Darbo Parti
jos lyderis Morones būtų ką | lyderį Meksikos Darbo Fe- 
beiyira turėjęs su tąja žmog- deracijos, tai daro naują 

klastą, nes Morones visuo
met buvo ir tebėra toks ko
munistų ėdikas, kaip ir pa
tys vienybiečiai. .

O Meksikos 
anot “Vienybės”, nekalti ir 
tiek.

Juos beglostydama, “Vie
nybė” gauna progos pa- 
verkšlent ir apie šnipą-pro-> 
vokatorių Vytautą Aleksą, 
kuris liko Kaune nudėtas 
apie 5 metai.atgal.

Už Aleksos nužudymą ji
nai taipgi kaltina komunis
tus, nors nieks iki šiol neįro
dė, kad tai buvo darbas ko
munistų, o ne pavienio as
mens, nukentėjusio nuo to 
bjaurybės. Iš antros gi pu
sės, ta gazieta gardžiai lai
žosi, kuomet Lietuvos fašis- 
tai viešai ir slapta galabijai Jeigu Lenkai, Anglijos įm- 
komunistus ir kitus darbi 
nij>kų veikėjus.

Savo melagystėmis ir laik 
raštiniais rakališkumais šir 
vydinė Grandstryčio kūmu 
tė toli pralenkia net pačią !vo; bendrąją proletavipiaį- 
smetoninę Kauno spaudą, valstietišką valdžią.

SU- 
Pats

nuo ausies šūkauja, jog ka
dangi /Morones atstovavęs 
darįįininkus ir užsipuldinė- 
jęs ant žemiečių (dvarinin
kų ir buožių), tai tuom ir 
pakurstęs prie nudėjimo Ob
regono, kuris' taipgi, esą, 
davęs perdaug giliuot dar
bininkams.

Negalima sakyt, kad Mo
rones buvo tikras darbinin
kų'reikalų gynėjas; jis dau
giausia žiūrėjo tik savo ki- 
šeniaus ir savo politinės 
kameros; jis iš to pasistatė 
Mexico Cityje ir vieną iš 
puikiausių privatinių palo- 
cių.

Bet nukreipdami domę 
nuo klerikalų partijos atsa
komybės už Obregono nužu
dymą, o šokdami ant Moro- 
neso ir jo partijos atstovų 
seime ir valdžioje, reakcio
nieriai daro puolimą ant vi
sų organizuotai veikiančių 
Meksikos darbininku. Ir 
toms jų atakoms, kaip ma
tėme*, fati k-iškia palanku-

Lietuvos neliečia-

liaudies krauju 
trinkantieji fa-

PASTABOS

O po 
Bus, ko norės 
rankose visa 
norės, taip ir 
kad ir toliaus

i

“Vienybė” (liepos 21 d.) 
užtarau j a Meksikos bažny
tininkus, kurių agentas To
rai nušovė naujai išrinktą 
tos šalies prezidentą, socia
listą Obregoną, ir ve iki 
kokios kvailybės dasimeluo- 
ja:.
“Apie nužudymą Obregono 
tuo tarpu Amerikoje yra stam
besnė,—nors dar nėra taip 
vieša, opinija, kad jisai krito 
auka...Maskvos ambicijų”.
Tokios varjotiškos opinijos 

(nuomonės) iki šiol nedrįso 
išreikšt nei užkeikčiausi So
vietų priešininkai ameriko
nų spaudoje. Tokią nuomo
nę sugebėjo. išgalvot tiktai 
sukrekėjusi “Vienybės” fa
šistukų makaulė.

Jei vienybiečiai bando 
Maskvai prikergt Moronesą,

Buvęs Lietuvos valstybės 
prezidentas daktaras Gri
nius duoda patarimus kaip 
reikia naikinti utėles, ku
rios nešioja epidemiją—de- 
mėtinę šiltinę.

Taip, atatiko kirvis kotą. 
Griniui geriau seksis kovoti 
prieš utėles, .negu 
dyti.

šalį val-

Aš maniau, kad 
lietuviai, turime

tik mes, 
pabažnų

reikalams; už, tą nepapras- socialistų. Juk socialistai- 
tai didelę karinę pinigų su- advokatai pareikalavo, kad

klerikalai,

mą balsavo seime ir “socia
listai”, be mažiausių ginčų.

Fašistinis “Lietuvos Ai
das” ir tai tvirtina, kad 
Ukrainos gyventojai, net tie, 
kurie “priešingi” Sovietų 
valdžiai, nepritaria planams 
Lenkijos, kuri tyko pati pa
sigrobt Ukrainos dalį, o a1 
kitos dalies užsodint riez- 
ninkus petliuriečius, Lenkų 
[imperialistų < peniukšlius. 
“Lietuvos Aidas” delei to 
sako:

Jei jau reikėtų rinkti tarp 
Sov. ir Lenkijos, tai jie pasi
rinktų Sovietus, nes Sovietai 
netramdo tautinės sąmonės 
kilimo ir leidžia augti Ukrai
nos tautinei kultūrai. Tuo tar
pu Lenkija žiauriausiomis 
priemonėmis stengias sunai
kinti ukrainiečių tautą.
Po visų melagingų plepė

jimų, būk Sovietų Rusija 
“slegianti” kitas tautas, gy
venančias ribose Raudono
sios Respublikos, šičia ma
tome net fašistus pripažįs
tant, jog Sovietai nevaržo 
tų tautų kultūros ir savytu- 
jmo. 1 ■ A 1 • • 1 •
jperialistų įnagiai, sukurs 
ikarą prieš Soviefų Respub- 
'liką, jie gaus ant savo kai- 
*lio patirt, kaip visos sovįe- 
I tinęs tautos urmu gin^sa- I 1 1* 1 J • • •

sybei.
žodžiu, seimas palieka tik ple

pėto jų susirinkimu. Preziden
tas kada nori gali sukviesti 
juos, kada nori gali paliept na
mon važiuoti. Seimas lieka pre
zidento įrankiu.'

Greta su seimu, sulig nąujos 
konstitucijos, įsteigiama . vals
tybės taryba,, kuri, nesikiša į1 į- 
statymų leidimą, tiktai sutvar- 

tko, suredaguoja prezidento lei- 
Įdžiamus įstatymus.

Prezidentas turi teisę leisti 
įstatymus kuomet, girdi, seimo 
nėra arba jis yra. atostogose. 
Čia yra gudriai paslėpta prezi
dentui duodama neapribota tei-

LIETUVOJE GAMTA SUKILO PRIES LIAUDĮ

• • I' Nuo. iido ,Ėast Ayą. 
norėjo sumušti šąvd . piolerj. W 
Moteris, pasiėmus ‘ aštuonįų > 
mėnesių kūdikį, įbėgo į kaip- t 
barį ir užsirakino. Vyras taip 
įnirto, kad duris išlaužė,- bet 
kuomet įbėgo į kambarį, tai 
moters jau nerado. Pasirodo, 
kad moteris nuo antrų lubų su 
kūdikiu iššoko laukan ir pa
šaukė policistą. Pastarasis vy
rą suareštavo ir teisėjas nu
teisė užsimokėti $11.45.

į SLA. naująją konstituciją 
būtų įdėta prisieka ir ?r 
džiai: “Dieve man padėk”. 
Bet dabar pasirodė, kad ir 
kitų tautų socialistai neat
silieka nuo lietuviu.

Austrijoj, mieste Matters- 
burge, municipaliteto nar 
socialdemokratai padavė 
skundą Viennos arcivysku- 
pui, kad jų mieste kunigas 
laike atlaidų neleido jiems 
nešti baldakimą. Jie sako, 
kad nuo senų laikų balda
kimą laike tam tikrų bažny
tinių iškilmių nešdavo mu
nicipaliteto nariai, bet kada 
į jį pakliuvo socialdemokra
tai, ,tai kunigas jų neprilei
do.

ArcivyŠkupas išpildė so
cialdemokratų .prašymą ir 
dabar jau jie nešios balda
kimą.

Washingtone apskaitliuo- 
jama, kad pareitais metais 
Jungtinių Valstijų gyvento
jai išleido ant kramtomo 
gurno (chewing gum) $58,- 
018,271.

Šituo smaguriavimu dau
giausiai užsiima dailioji ly
tis. Ir kada į tokią lytį pa
žiūri, tai sunku atskirti, nuo 
karvės, kuri atrajas gromu
liuoja, kuomet neturi dar
bų^ į

Papilys, Biržų Apskrities.—, 
Nemielaširdingas lietus ir šal
tas oras prives ūkininkus prie 
visiškos katastrofos, nes' iki 
pradžios liepos mėnesio nega
lėjome sėti. Dabar, būtent 4- 
5 d. liepos, susigriebėme visus 
javus sėti ir sodinti, nors ir 
patys žinome, jog iš šios sėjos 
naudos laukti maža vilties. Bet 
gal nors pašaro turėsime.

Kas suspėjome anksčiau pa
sėti ar pasodinti, nuo lietų ir jr iajjaį 
tas žuvo. Bulvės supuvo, jas 
ariame ir renkame iš dirvos, 
kad sunaudojus pašarui, nes 
daigai jau nupuvę. O jų vie
ton sėjame tai miežius, tai li
nus. žirniai sušuto. Avižos 
nugelto. ' Miežiai taip pat 
ankstyvieji nugelto, vėlybieji 
tik ką pasėti..

žmonės šį pavasarį gausiai 
pirko mineral-trąšas, norėdami 
pakelti vasarinių javų derlių, 
bet dabar matome, jog trąšos 
nuvažiavo atgal į Olandiją, iš 
kur buvo gabentos? O jog 
trąšas daugiausia ėmė ant bar- 
go. Ateis ruduo, o kuo užmo
kėsime ? Rugiai rudenyj ir pa- 
vasaryj atrodė neblogais, ne-l 
daugelis buvo išgedusių, bet 
užstojus lietams ir šalčiams, 
išmirko, iškrypo, pagelto. 
Prieš žydėjimą nuo žiaurių 
vėjų varpos tiek nudaužytos, 
kad Ir nežydi, žydėjimas lie
tingas, šaltas ir vėjuotas. Nu
matomas birėjimas mažas. 
Kviečiai pagelto neišplaukę. 
Dobilai antramęčiai ■ žilyo, pir
mamečių žūyor; du '" trečdaliai, 
Pievos apsefhtbs perpuvę,- žo
lė neauga, o čia jau ’ po šv. 
Petrui, jau laikas šienapjūtės; 
šienas numatomas labai blo
gas ir jo mažą. ' Ganyklos 
dįugūmoje apsenitos, iškiarn’^ 
potos.

Gyvuliai suvargę, suliesėję, 
pieningumas sumažėjo per 
pus; buvo tokių orų, kad gy
vulius kelias dienas reikė 
liuobti namie nors supelėju
siais šiaudais.

Avių nėra, nes žiemai palik
ti jų negalima bus. žmonės 
suniurę, susigraužę, vaikšto 
nerasdami vietos nei lauke, nei 
namie.
klausia,

Susitikę viens kitų 
kas bus, kas bus??? 
pastebimas susinerva-

Tula moteris apskundė savo 
vyrą, kad jis su kitomis mote
rimis praleidžia visus pinigus 
ir jai neduoda su kūdikiais už
laikymo. Teisėjas pasakė, kad 
jis negali vyrą bausti už tai, 
kad jis su kitomis moterimis 
išeina, bet nubaus tik už tai, 
kad vaikams užlaikymo ne
duoda, 
tams į 
darbų.

ir pasiuntė vyrą me- 
kalėjimą prie sunkių

vimas..
Gyvulius jau daugumas ma

žina, bet jie labai atpigo. Grū
dai buvo pakilę iki 50' litų 
centneris rugių, dabar, girdėtis, 
atslūgo iki 35-33 litų centne
ris.

Linų sėmenys pabrango,, 
žmonės ima nuo .pirklių rude
nį po .18, 19 ar £0, litų už pū
dą. ‘ J ’ ’ ; , j H

Su sąmdįninkais taip pat 
bėdos., , ūkininkai susisamdė 
šeimynas brangiomis algomis, 
pasitikėdami turtingu rudeni- 
mį. O dabar jau atleidinėja 
nuo vietų arba geruoju .susita
ria, sumažina algą, nes kitaip 
neišgalės sumokėti algų. Sam
dinių būklė irgi prasta, nes at
leistieji neturi kur gauti dar
bo. Prietaringieji žmonės šių 
visų blogybių kaltininką randa 
radio, būk jis sumaišęs orą ir 
vietomis girdėti rimtų (tų ne
rimtų žmonių) grūmojimų, 
kad nuversiąs antenas.

Daržoves Jąu po tretį sykį 
atsodiname.žodžiu, , tik žu
vys gž’ai gyvuoją, žiūrėsime, 
kas jtoiiąus J^us.

Pet. Kaupas. ,

mergina, nesenai atvjr-Tula
kus iš Norvegijos, tarnavo pas 
turčius ir apsivogė. Ją dabar 
suareštavo ir teisėjas pasakė, 
kad stengsis ją deportuoti at
gal į Norvegiją.

Ant Hilltop Rd. nežinomas 
žmogus įsiveržė į stųbą, pasi
griebė 13 metų mergaitę,, ku
ri po pietų plovė lėkštės, ir 
pripylė jai į burną nuodų. 
Mergaitė pradėjo rėkti. Tuo
met atbėgo kaimynai. Pikta- 
daris pabėgo. Mergaitė nu- ■-
vežta ligoninėn. Gydytojai sa
ko, kad gyvasčiai pavojaus nė
ra, tik labai burna išdeginta. ( 

-:- -:- -:-
Leitenantas E. Rouse už su- 

klastavimą valdžios čekio ant 
25,000 dolerių tapo nuteistas 
į kalėjimą ant 6 metų. Kiti 
devyni šmugelninkai, kurie 
pardavinėjo narkotikus, tapo 
nuteisti nuo 18 mėnesių iki 6 
metų į kalėjimą.

Lietuviškas Skaptukas.
k 4

VokietijojBlynas.
laipsniškai - mažėja darbai; 
vis didesnis ir didesnis skai
čius darbininku netenka 
darbo arba dirba tik dalį 
laiko.

■-5*

: ■ H i s H 
švenčioniškis.
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Inteligentai ir Jų Inteligentiškumas
E A I S y fc

} , I
Puslapis Trečias .'

(Feljetonas)
Seni žmonės sako: “Kiti me-> 

džiai, kiti jų ir lapai.“ Tai pli
ka teisybė: kas kelios deŠim-' 
tys metų buvo moksliška, pra-| 
kilnu, garbinga, didvyriška, 
tas šiandien yra kvaila, nekul- 
tūriška, vaikiška. O dar po 
šimto metelių, pašokus progre
sui kelis šuolius pirmyn, mūsų 
ainiai juoksis, pažvelgę į mū
sų laikų istoriją ir sakys, kad; 
mes buvome viso labo tik dide-j 
Ii vaikai.

Nors nekurie žmonės šiame 
augštos civilizacijos laikotar- 
pyj ir skaitosi save dideliais 
vyrais, inteligentais, pasipuo
šusiais garbingais titulais — 
daktarais, advokatais, redak
toriais ir kitokiais, bet jų dar
bai parodo mums, kad jie per 
savo didybę nemato toliau sa
vo nosies galo. Jie mano, kad 
ir šių dienų darbininkas yra 
toks pat bailys, koks buvo bai-

gyvendamas net už kelių šim
tų mylių nuo Clevelando, vi
sai jų nematęs,—atradai juos 
sergančiais ir nepriėmei jų j 
Susivienijimą ?“

Į šitą klausimą d r. Klimas 
su panaberija atsakė

“Aš nekaltas, kad į penkias 
minutes negaliu jus išmokinti 
medicinos mokslo.“

Bet tas pats daktaras iš to
kios didelės panaberijos bei il
go mokinimosi medicinos vi
sai užmiršo, kad šitokiame at
sitikime su medicinos pagelba 
nieko, vaikine, nepeši!. . . Kad 
iš Philadelphijos galima būtų 
įžiūrėti ligos simptomus pas 
Celevelande esantį žmogų, rei
kia vartoti įrankius ne iš me
dicinos mokslo, bet iš astrono
mijos. Reikia žiūrėti ne per 
X-spindulių aparatą, bet per 
teleskopą. Ar ne taip, ber
nužėli Klimai ? Ar čia dakta-

sivienijimo Seime. Ji trepte- kite tame piknike ir padėkite
Įėjo , koja į grindis, kad net 
pašlapiavo ir suriko:

“Visi šarap!./. Aš dabar 
kalbu!“

sušelpti alkstančius.
Širdingai kviečia,

Komitetas.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

lys jo vergas protėvis baudžia
vos laikuose, kuomet jisai puo
lė ant kelių prieš poną, o tas 
raižė kančium jo nugarą.

Kad tas yra tiesa, kad tūli 
inteligentai nori mus išgąsdin
ti ponais, parodo mums davi
niai kad ir iš Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj buvusio sei
mo Baltimorėje. Jeigu nebū
tų buvę tame seime bolševikų, 
k rie pasiryžę yra paimt kiek
vieną poną už sprando ir pri
statyti prie darbo,—vieni po
nai ten būtų ir gaspadoravę. 
Tik paklausykite: ponas Vi- 
taitis, ponas Gegužis, ponas 
Jurgelionis, ponas Bagočius, 
panelė Jurgeliūtė—ponas ant 
pono ir dar sykį ponas.

Bet, ačiū progresui ir dar
bininkų susipratimui, tas dar
bininkas jau nėra “beibė,” kad 
nusigąsti poną pamačius. Jo 
kasdieninis gyvenimas, kova 
už būvį, bolševikų literatūra 
padarė jį vyru, suprantančiu 
savo klasės reikalus ir ponų 
gudrybes. Jis, matęs šilto ir 
šalto, sėdi seime lūpą pakan
ti ęs ir velnią mislija api^ po
nus. žiūri'kaip tie ponai des
peratiškai nori pasilaikyti Su- 
skvinijimo vadeles savo ranko
se, prisikvietę policijos, ir 
trempia Susivienijimo konsti
tuciją po kojomis.

Darbininkas žiūri ir mislija:
“Praėjo tie laikai, poneliai, 

kada pohai raižė kančiais mū
sų bočių nugaras. Mes jau

ras kitus už durnius laiko, ar 
išjuokia pats save, o tuom pa
tim kartu ir medicinos moks
lą?

O gal būt, dr. Klimas ne 
juokus iš savęs krečia, bet ei
na prie rimto išradimo?... 

j Gal jisai tikisi išrasti tokį in- 
'strumentą, su kurio pagelba 
galima būtų įžiūrėti žmogaus 

i sveikatos stovį ne tik ant šios 
j ašarų pakalnės, bet pradėt eg- 
; zaminuoti ir ant Marso gyve
nančius gyvūnus, jeigu anie 
i užsinorėtų įstoti į S. L. A. ?

Na, jeigu iš Klimo šitokis 
zbravicierius išeitų, tai jau lie
tuvių tauta ne tik ant šios 
griešnos žemelės iškiltų iki 
dausų, bet ir Marso gyvento
jai pradėtų giedoti “Lietuva, 

Tėvynė jūsų, tu didvyrių že- 
į me!

Tokiame atsitikime jūs, bol
ševikai, “šarap!” Daktaras 
Klimas skaito prelekciją apie 

I medicinos mokslą Marso pilie
čiams!: . . O kad Klimas skai
tosi save ne bile kuo, tai gali
ma spręsti ir iš to, kad jis, 

[visai nematęs žmogaus, turi 
tiek pilietiškos drąsos, kad at
meta kitų daktarų išegzami
nuotus ir sveikais .pripažintus 
žmones. Reiškia, Klimas ei
na per kitų daktarų galvas, 
trempdamas kitų daktarų gar
bę savo politišku purvynu ap- 
sivėlusiomis kojomis. Tikrai 
džentelmoniškas ir inteligen
tiškas pasielgimas, ar ne ? ši

tiek išaugome ir ponų darbai 
mus įtikino, kad ponas nėra 
niekas kitas, kaip tik parazi
tas ant darbo žmonių kūno. 
Amerikos lietuviški buržuazi
niai inteligentai taip savo ti
tulą nušmugeliavo, visokiais 
būdais apgaudinėdami darbi
ninkus, kad mes į tokius po
naičius žiūrime, kaipo į pap
rastus žulikus bei šmugelnin- 
kus.

“Nemanykite, ponaičiai, kad 
mes ir policijos bijomės, kaip 
jūs sau įsivaizdinate. Mes su 
policijos buožėmis, su jų re
volveriais, ašarų bombomis, ka
lenimais taip esame apsipratę, 
kaip jūs su sarmata. Todėl 
nėra jums išrokavimo tituluo- 
tis save ponais ir poniomis, 
daktarais, advokatais ir redak
toriais, nes per prievartą bru
kamas ponas juo didesnę nea
pykantą sukelia mumyse prieš 
ponus. Čia juk suvažiavome 
į Susivienijimo Lietuvių Ame
rikos seimą visi lygūs tos 
draugijos nariai. Čia neturi 
būti nei pono, nei vergo, nei

taip pažeminti savo profesijos 
kitą ypatą, tai tik tokis “ri- 
cierius,“ kaip Klimas, ir tegali 
dasileisti.

Sakykite man, gerbiamieji, 
argi nesijuoks iš savo tėvuko 
Klimo vaiko vaikas, jeigu ji
sai turės ką bendro su progre
su bei sveiko žmogaus sexsu ?

Na, o kaip su Fortu n at u 
Bagočium?... Pas tą poną 
sorkių pirkti nereikia. Kaip 
čia senai tasai pats ponas pa
sakė : “Dešinėji mano koja— 
tai tautininkai, kairėji—socia
listai. Na, o kas yra tarp 
mano kojų, tai sandariečiai.“

Dabar, kada socialistai, tau
tininkai ir sandariečiai suėjo 
į vienus apkasus prieš progre
syvius ’ Susivienijimo narius, 
Bagočius apsikabino tą savo 
tarpkojo sandarietį ir pabučia
vo. Dar norėjo pabučiuoti ir 
Sandaros garbės narę Jurge- 
liūtę. Bet. . . Jurgelioniui su
siraukus, nabagas susilaikė 
nuo tokio žygio. Mat, yra (ne
patvirtintų) davinių, kad dide
lis Jurgis merginasi su pane-

Parodykit man, gerbiamieji, 
bent vieną bolševikę, kuri bū
tų parodžius tokį vytautišką 

[“didvyriškumą“ ir taip laiky
tųsi lietuviškumo, kaip panelė 
Jurgeliūtė kad laikėsi S.L.A. 
seime.

Bolševikai nieko daugiau 
nežino, kaip tik iš mūsų ger
biamų ponų “fones“ krėsti, 
statyti jiems stačiokiškus klau
simus ir šaukti:

“Pirmininke, prašau bal
so!. . . Pirmininke, laikykis 
konstitucijos! pirmininke, pir
mininke ir dar kaita pirminin
ke!“

Ką tas balso prašymas ir 
ta konstitucija reiškia?... 
Stačiai nieko. Tai bolševikų 
išmislas. Suvažiavome į sei
mą ir kalbėkimės visi vienu 
kartu. O kurie didesnes gerk
les turėsime, tie paimsime vir
šų.

Konstitucija ? !. . . Him ? . . . 
I Jokių konstitucijų, augštos pa- 
|kalenijos ponai, kunigaikščiai 
bei karaliai nepripažįsta. Tai 
bolševikiškos kantičkos, kad. 
galėtų nusivesti visą S. L. A. į 

I Maskvą.
Aure, kad ir mūsų ponas 

Smetona. Nusispjovė ant kon
stitucijos, ir atliktas kriukis. 
Juk mūsų tėvynė jau ne šian
dien ant šios ašarų pakalnės 

įgyvena be konstitucijos ir pa- 
| baigs savo amželį be jos. Tai 
;kam dar Susivienijimui konsti
tucija reikalinga? •

Turime nemirštantį prezi-1 
dentą, redaktorių, sekretorę ir 
užtenka. O jeigu iš jų kuris 
ir užverstų kanopas, noglai ar 
ščyrai smerčiai patikus,—jų 
sūnūs ar dukterys užims jų 
vietas. Na, o jeigu seime at
siranda nenuoramų, kurie prie
šinasi ponams ir pačiam prezi
dentui, neklauso jo “parunko,“ 
—pašaukei policistą, tas tik 
kapt nenuoramą už apykak
lės, per duris lauk, išdrėbė 
kaip varlę ant gatvės, ir atlik
ta.

Jeigu reikalinga patvarky- 
mas padaryti, tai tas, kad mū- 

Isų gerbiamas prezidentas dė- 
įvėtų seimuose karūną ant sa-i 
Ivo galvos, o kiekvienas sei
mas prisegtų jam prie tos ka
rūnos po naują žvaigždę ar 
kryžių. Prieš tokią karūnuo
tą galvą ne tik paprasti de
legatai turėtų lenkti savo gaL 
vas, bet ir bolševikai nedrįs
tų “fones“ iš jo krėsti. Ne
būtų pro šalį, kad ir seimų se
sijos su malda prasidėtų, su 
malda ir užsibaigtų. Juk Gri
gaitis, Gegužis, Jurgelionis. 
Vitaitis, Sirvydas ir kiti Susi
vienijimo ponai maldai visai 
nesipriešina. Jeigu jų tėvai 
kalbėjo’ poterius, tai kam jau 
jiems tapti tokiems išgamoms 
ir paniekinti savo tėvų papro
čius ?

Tai tokios -tokelės dėjosi Su
sivienijimo seime 1928 metais, 
ir tokiais prajoviškais darbais 
tokiomis mintimis vadavosi ne 
paprasti darbininkai, bet vis 
mokinti žmonės inteligentai.

“Graži“ lietuviškos inteli
gentijos istorija bus palikta 
būsimai gentkartei, ar ne ?

Senas Vincas

DETROITO ŽINIOS

SKAITYKITESVIESKITĖS-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti,, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .............   20c-

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žerrtės ūkid ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina..................    . .... 15c

Priesfasistine Vienybe
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina....................................................................................... 15 c

Tautos Vadas 4. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi, ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami, 
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na.' Knygelės kaina............................................................... 25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetu; su paveikslais visų, keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina..............................................35c

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ..............................35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinią Valstiją Piliečiu 
Dienraštis “Laisvė“ išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik....................................... 25c

Moteris ir Išpažintis
Jąu tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kairia .'...................... i................20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą | 
knygą, kurios kaina .............................................................$2.001

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir sų vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau ? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei-| 
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo-i 
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai I 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

Lietuvaite y
FOTOGRAFISTėT

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietų

Margarieta Valinčius 
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačių 
informaciją ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj "R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kps dvi savaitės.

Antrašas:
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (b)

Kuriem neparanku užaiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisvę", 4C Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina SI.25,; 
persiuntimas veltui.

i i'-i- > >

Tel., Stagg . 5043 o

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

MATTHEW P. BALLAS .
BIELIAUSKAS

Funeral Director
Graborius

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGAR8 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

J. Naujokas

Draugas S. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Are., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,

Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į sa/o didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka. • ■ ( t .

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš- * 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau-} 
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir što- 
ruose. Mes visur prisiunČiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai
J67 DIVISION AVENUB

Brooklyn, N. Y.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu Jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau* 
kęs, nelinksmas Ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai Jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio i 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtap ligas.

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet St., Spencerport. N. Y. «

♦

DR. Z1NS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduliai

Gydo visokias chroniškas ligas. 
Gerklės, plaučių, vidurių ir kraujo 

specialistas.

Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR.ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro.
Nedėliomis: 9 iki 4 po vietų.

daktaro, nei angliakasio—visi 
esame, lygūs. Konstitucija yra 
mūsų taisyklė ir jūs nedrįski
te ją mindžioti po savo poniš
komis kojomis!“

Tai tokis yra šių dienų dar
bininko sveikas sensas ir jis 
savo teises gins, visai neatsi
žvelgdamas, kaip tas jų gy
nimas atsilieps ant ponų, SLA. 
viršininkų nervų.
Inteligentiška Panaberija ir 

Inteligentų Kvailumas
Vienas darbininkas delega

tas atsistoja ir mandagiai 
kreipiasi prie daktaro Klimo 
su šitokiu klausimu:

“Ar gerbiamas daktaras- 
kvotėjas nepaaiškintų mums, 
kaip tas galėjo atsitikti, kad 
Clevelando vietinis daktaras, 
išegzaminavęs norinčius į Susi- 
vienijinąą įstoti žmones, pripa
žino juos sveikais, o tamsta,

le Jurgeliūte.
Kalbant apie Jurgeliūtę, ji 

taipgi pasižymėjo saVo “inte
ligentiškumu“ ir prisilaikymu 
grynai lietuviško pobūdžio. 
Juk pas Lietuvos kaimietes nė
ra to svetimtautiško išmislo, 
kad nori kalbėti, tai turi dar 
pasiprašyti balso pas pirmi
ninką. Juk kalbant visiems 
ant sykio, tuom patim laiku 
galima daug daugiau iškalbė
ti, negu kalbant po vieną ir 
vis dar balso prašant,—tai vie
na. Antra vertus, juk kal
bant visiems vienu sykiu di
desnis ir trukšmas darosi ir 
garsesnis seimas būna. O jei
gu nori gauti viršų bei pasiro
dyti save razumnesne,—rėk, 
kiek tavo kakarinė leidžia, ir 
bus tavo viršus. Taip savo 
reikalus apkalba Lietuvos da
vatkėlės, taip “mandagiai“ pa
sielgė ir panelė Jurgeliūte Su-

Svarbus A. D. (Kom.) Parti
jos Lietuvių Frakcijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks subatoj, 
liepos 28 d., 7 vai. vakare, 
draugijų svetainėj, 24th St. ir 
Michigan Ave. Visi nariai ir 
narės privalote būti šiame su
sirinkime ir būti paskirtu lai
ku, ne£ turime daug svarbių 
dalykų delei apsvarstymo. 
Taipgi atsineškite ir duokli- 
nes knygutes.

J. V. Sekretorius.

Tarptautinis streikuojančių 
mainierių naudai piknikas į- 
vyks nedėlioj, liepos 29 d., De- 
quinder Parke, palei 11 mylią 
kelio ir Dequinder. šis pik
nikas yra rengiamas Detroito I 
Tarptautinio Mainierių šelpi
mo Komiteto ir visas pelnas 
sk i r i a m a s streikuojantiems 
mainieriams ir jų šeimynoms. 
Taigi, draugės ir draugai, ku
rie turite simpatiją ir atjaučia- 
te broliams angliakasiams, bū-

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo' 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkes. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis 5................................    .... $1.50

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

INSURANCE
t

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su virsminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

580 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi ' Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

»

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

“LAISVE“
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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I kalboj nuosekliai nušvietė 
šiandieninį streikuojančių mai
nierių gyvenimą. Iš jo kalbos 
daugelis galėjo pasimokinti, 
kas yra streikas, kiek darbi
ninkai nukenčia laike tos ko-

Streiku ojančių 
ir Triukšmadariai
15 d. Lietuvių Or-
Mainierių Šelpimo vos ir kas juos priverčia išeiti
surengė streikuo- į streiką.

jančių mainierių naudai drau- padėtį gyvais
Palmer juos anglių kasyklų savininkaigišką išvažiavimą 

parke. Kadangi parke kas 
nedėldienis suvažiuoja įvairių 
tautų žmonių, tai ir šiame iš
važiavime skaitlingai dalyvavo 
lietuvių. Prieš programą pu
blika labai gražiai užsilaikė. 
Vieni tarpe savęs diskusavo 
dieninius klausimus, kiti žaidė. 
Draugės, šelpimo komiteto na
rės, ir šiaip sąžiningi darbi
ninkai, ant • išduotų šelpimo 
komiteto blankų rinko mainie
riams aukas. Buvo padaryti 
keli švarūs stalai su užkan
džiais; kurie pirko nuo komi
teto stalų, tie prigelbėjo savo 
centais ir streikuojantiems 
mainieriams. Tik grupelė 
taip vadinamų “ekstrinių” 
(kaip juos čia vadina fašistų 
pusbroliais) niekuo neprisidė
jo, tik slankiojo aplinkui su 
pabėgėliais iš Pennsylvanijos 
anglių kasyklų streiklaužiais, 
kurie čia apsigyveno, palikda
mi streiką ir dirba automobi
lių išdirbystėse. Bet iš būre
lio lietuvių niekas jų nei neuž
kabinėjo, kaipo darbininkų 
priešų. Išvažiavimo pirminin
kas d. Vaitkevičius 5 vai. po 
pietų atidarė programą pa
reikšdamas, kokiam tikslui su
rengtas šis draugiškas išva
žiavimas ir perstatė kalbėti 
Dr. M. D. Palevičių. Jis savo

Adomo Jonukas

Nurodė mainierių 
i faktais, kaip

mėto iš stubų ir t. t. Sako, ne
žiūrint to žiauraus likimo,

nebuvo, bet visgi likosi surink
ta $10.90. Po aukų, rinkimui 
kalbėtojas nurodinėjo, kaip to- 
kis žmogus yra doros nustojęs. 
Kelia triukšmą miestavamc 
parke ir sakosi, kad jam nie
kas burnos. negali uždaryti. 
Argi, sako, streikuojanti mai
nieriai kalti, kad tu, kaip ko
kis niekšas, išeini prieš juos 
ir aukų rinkimą? Fašistuojan-

mainieriai yra geriau organi- tis Bimba, lyg medyje karia-
mas, paleido savo nešvarią 
burnelę, kiek tik spėkų turė
jo ir kas jo makaulėn atėjo, 

jie streiką i tą išsiplepėjo. Girdi, daktaras 
baigda- Petriką Brooklyne 1919 me- 

jei bus tais vos pragyveno, o dabar 
šlubą nusipirkęs už $40,000; 
jo moteris kailinius. O iš ke
lio gi šaltinių tie pinigai jiems 
plaukė? Kada buvo tas 
triukšmadaris užklaustas iš 
publikos, o kaip su Paukščio 
automobilium, kurį tu sakei, 
kad nusipirko, kaipo apvogęs 
iždą, tai Juozelis užsigynė am
žinai, kad taip negalėję atsi- 

Tik Petrikienė “kaili- 
nusipirko ir, girdi, 

progresistės, 
prieš tai sukėlė 

Kada Palevi
čius pareikalavo faktų, tai 
Juozelis išsisukinėjo, kad jam 
tas ii\ tas sakė, Brooklyno mo
terys, ypač Bimbienė. Iš to 
publikai buvo daug juoko. Pa
levičius atsakė tam melagiui, 
kad jei tokiam niekšui kas 
galvoj nesivartytų, tai tik 
prispirti faktais prie tvarkosi 
ir prirodyti turėtų, arba svie
to melagiu pasiliktų. Sako, 
sąžiningas darbininkas tuo-

zuoti už automobilių išdirbys- 
tės darbininkus. Jei mes tik 
visi ateisime į pagelbą finansi
niai mainieriams, „ 
laimės. Savo kalbą 
mas pareiškė, kad 
klausimų, tai į juos atsakinės.

Kuomet pradėjo perstatytos 
draugės rinkti aukas, tuojaus 
ir trukšmadarių atsirado. Pa
bėgęs iš Pennsylvanijos valsti
jos anglių kasyklų Gugas sto
ja piestu, kad pirma aukų .jis 
norįs kalbėti. Rėkia ir jo pa
sekėjas trukšmdaris Bimba, 
kad jis neduosiąs aukų, nes 
komunistų neremsiąs ir t. t. Iš tikti, 
pašalinių žmonių kas tai, pri- nius’ 
trūkęs kantrybės, pavadino tą!brooklynietės 
gaivalą fašistu, kuris nori gan- kaip širšės, 
ti nuo fašistų diktatoriaus “revoliuciją.” 
Smetonos bulvių medalį. Bet 
jis nenurimsta. Saujoj su-- 
gniaužęs dolerį rodo ir rėkia : 
“Ve turiu, bet neduosiu”. Dr. 
Palevičius tinkamai ir atsaki- 
hėjo, kad taip šūkauti negra
žus dalykas. Sako, tik tokie 
žmonės gali taip padaryti, ku
rie ant galvos jau mano vaikš
čioti. Tų trukšmadarių alasu 
pasibjaurėjo publika, nes nėr 
rinkimą aukų jokios ramybės

JONO GYVENIMAS ir MIRUS
(Iš Mano Atsiminimų)

išimtų porų dolerių ir [priešai triukšmų kelia, kad J. Janušaitis, A. Naralienė, S.jaus 
paaukotų mainieriams. Pub
lika pradėjo šaukti: Tu, mela
gi, duok du doleriu mainie
riams, nes jau kalbėtojas pa
dėjo. Bimba susisarmatino, 
kad turėjo du doleriu paauko
ti arba ant visados likti me
lagiu. Juokingas dalykas bu
vo, kuomet Juozelis triukšmą 
kėlė ir sakė “neduosiu”; bet 
kuomet jokių faktų neturėjo 
iš savo išsiplepėjimo, tai pra
rado du doleriu. Kiti drau
gai dar prie jų sumetė po do
lerį, kas iš antro sykio aukų 
'susimetė apie. $11. Bimba vėl 
šoko piestu, kur dabar tie pi
nigai eis. Drg. Smalkštys at
sakė, kad jis rytoj išsiųs į Na- 
cionalį Mainierių šelpimo Ko
mitetą, Pittsburgh, Pa., kaip 
ir visos aukos yra siunčiamos.

Nors ir buvo daug triukšmo 
sukelta per kelių asmenų ban
dymą daryti griežtą sabotažą, 
bet, sugėdinti publikos, likosi 
nuveikti ir abelnai draugiškas 
išvažiavimas mainierių naudai 
nusisekė. Su užkandžiais ir
gi likosi keli doleriai padaryta 
pelno. Jei ne “ekstrinių” Bim
bos ir kelių mainierių pabėgė
lių triukšmas, tai streikuojan
tiems mainieriams būtų dai
giau aukų surinkta. Dabar, 
mainieriai, pažinkite dar kar
tą, kas yra jūsų priešai. Kuo
met susipratę darbininkai 
gelbsti jums kovos lauke, tai

nuo jūsų kūdikių duonos šmo
telį išplešus.

Išvažiavime Buvęs.

WILKES-BARRE, PA.

Grigutis, V. Katkevičienė, J. 
Grigas, J. Muraška, K. Rinkus, 
A. Bačys, T. Paulauskienė ir 
A. Zinkevičienė po 50c; smul
kių $4.93. Viso $42.13.

Visiems aukotojams ačiū.
M. R.

Liepos 14 d., Valley View ----- -—------------
Parke, Inkerman, Pa., buvo L. (NUSIŽUDĖ DEL ŠUNIES 
D.S.A. 12-to Rajono piknikas. 
Diena buvo graži ir žmonės, 
kurie buvo atvažiavę, pasilink
smino gerai. Apie programą 
ir pikniko pasekmes, aš manau, 
kiti parašys. Aš noriu tik pa
rašyt, kad buvo atvažiavę į šią 
apielinkę dvi moterys ir ketu
ri vyrai streikieriai iš Pitts
burgh-Ohio apielinkės rinkti 
aukas streikuojantiems mai
nieriams. 
ką. 
no 
riu 
kos
mai: Ig. Beržanskis $5; Kazi
mierus—$2.20; J. Karečkas 
$2; P. Šlekaitis, L. Prūseika, 
A. Stakniūnas, E. Šukys, P. 
čereška, M. Navašinskienė, M. 
Vaškūnienė, Alex Pask, A. Ka- 
luževičius, P. Pabalis, J. Kru
tulis, J. Vitkūnas, L. Žindžius, 
K. Kulvinskienė, K. Naravas, 
A. Ramanauskienė, P. Urbo
nienė, Z. Kuprys, M. Ulinaus- 
kas, B. Radzevičius ir N. Ado
maitytė po $1; J. Petritis, V. 
Vingis, J. Vėbra, K. Miškinis,

EAST ORANGE, N. J.— 
Del to, kad jos šuva pastipo, 
ponia Mary H. Lynton, 43 
metų amžiaus, įpuolė į di
džiausią nusiminimą ir ant
radienį nusižudė gazu savo 
namuose.

BALTIMORE, MD.

Lei-

Jie ir atėjo į pikni- 
Vienas trumpai paaiški- 

minkštųjų anglių streikie- 
padėtį. Paskui buvo au- 
renkamos. Aukojo seka-

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų ASnerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės, brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei--------$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo Ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit “Rytoje . 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

f
1

Brooklyn LABOR LYCEUWi
DARBININKŲ IŠTAIGA.

Bates (tel Balių, Koncertų, 
fdetų, Vestuvių, Susirinkimų ir tie
Puikus steičius su naujaisiais italui 
mail. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

U49—959 Willoughby
Tat 8842 Stax*.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ” I

L

BALTIMORE, MD.

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPO J E:

t

Elektriką, karberei t 
terį, trensmišiną, 
taisau užpakalines 
(rear end) ašis ir su
virinu, jei kas nulūž
ta v arba susidaužo. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir už

f

Išgręžiu cilinderius, 
padarau naujus pisto
nus, išlyginu (nugrei- 
ninu) krenk šeft, vel- 
vus 
jus. 
kas 
prie

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:= PIKNIKASnos ir grindys aptaškytos kraujais, 
dosi lauk, rėkdama; vaikai—paskui ją, 
klykdami ne savais balsais. Pamačius sar
gybinį, kuris netoli valkiojosi, Ona paklau
sė:

“Kas atsitiko su mano namais?”
“O kas atsitiko!” atkirto sargybinis 

piktai: “tavo vyras yra areštuotas ir tu 
nebaubk, it karvė, ir neardyk ramybės, ba 
ir tu papulsi į šaltąją!”

Ona nuėjo pas motiną, per ašaras ne
matydama, kur eina. Papasakojo motinai 
apie savo nelaimę. Onos motina, išgirdus 
tokį pasibaisėtiną nuotikį, vietoj apgailes
tavimo, pradžiugo ir tarė:

“Gerai tam bedieviui: jis senai turėjo 
būt areštuotas, nes jis yra didelis bolševi
kas.”

Ona nieko neatsakė, tik sunkūs dūsa
vimai buvo girdėt iš jos krūtinės; ir taip 
ji leido valandas, laukdama rytojaus ir gal
vodama, kas jai padės kūdikius augint.

Stasys ir Ickus nors buvo baisiai su
mušti, bet žingsniavo drąsiai į mirties vie
tą. Tik Stasys kartais sustodavo, kada 
jo medinė koja nuklimpdavo į žemę, už ką 
gaudavo šautuvo drūtgaliu per nugarą.

Štai pasiekė ir pušyną. Kareiviai su
statė abudu prie šimtametinės pušies; ta
da karininkas dar sykį prašneko, tyčioda
masis :u

Rengia Progresyvūs Draugijos

Nedėlioję, 29 d. Liepos-July, 1928 »

PRIEINAMĄ. KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANK ĄUGUST, Savininkas

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bushwick Ave.(Tąsa)

Atsisėdo po milžinišku aržuolu ir nekan
triai laukė ryto, kada pradės švist, pasiro
dys raudonas saulėtekis ir išspręs jo laimę 
ar nelaimę ateinančios dienos. Miške ty
ku, ramu, tik retkarčiais sutraška sausos 
šakelės, zuikiui bėgant; pelėdos ūktelėji
mas Joną ramina, jog jis ne vienas budi 
tame miške.

Kareiviai pradėjo daužyt Stasio duris, 
grasindami išlaužt. Stasys, valandėlę pa
galvojęs, priėjo prie durų ir atstūmė me
dinę klingę. Penki ginkluoti vyrai puolė 
į vidų, stumdami priešais save Icką. Ka
rininkas, išsitraukęs brauningą, šoko prie 
Stasio ir, kaip matai, retežiai subarškėję 
ant jo rankų. Prasidėjo krata: visur iš- 
šniokštinėjo, bet per savo žioplumą skie
po durų nepatėmijo, kurios buvo pusėtina; 
gerai paslėptos, ir reikėjo gerų žvalgybi
nių jas atrakt, o ne tokių vėplių, kurie mo
ka tik žmones kankint, šaudyt.

Nieko nerado, nes viskas buvo skiepe; 
taigi įrodymų jokių nebuvo.

“Kur Jonas?” suriko karininkas.
“Jis išėjo, nežinau kur”, atsakė Sta

sys.
“Tu turėsi pasakyt, nes mes tau gy

vam skūrą nuimsim.”
Išsiėmė karininkas nagaiką ir pradėję 

Stasį kapot per galvą, veidą, nežiūrėda
mas, kur jo smūgiai kliūva; paskui puolė 
prie Ickaus ir taip baisiai abudu sumušė 
sukapojo, kad tie, kaip matai, buvo nepa 
našūs į žmones: veidai apdžiūvo kraujais; 
jie gulėjo nesijudindami, o karininkas vė. 
teiravosi:

“Kur yra daugiau bolševiku pasekė
jų?" '

Stasys pakėlė galvą ir tarė:
“Veltui jūs vargstat ir klausinėjat; 

mes nieko nežinom ir su nieku neužsii- 
mam.”

“Na, pamatysim, ar ilgai jūs nežino- 
šit,” tarė karininkas ir pradėjo spardyt 
kojomis į veidus tų dviejų kankinių.

“Jūs šią naktį mirsit, kad atsisakot 
pasakyt, ko aš jūsų klausiu.”

Pakėlė abudu nuo grindų ir veda į pu- 
šypą už pusės varsto nuo miestelio.

Onos nebuvo namie, kada tas įvyko. 
Už keleto minučių sugrįžta ir Ona; vieną 
kūdikį neša ant rankų, amžiaus vienų me
tų; kitas bėga, į sijoną įsikibęs, o Kaziu- 
kąs eina pirmiausia, nes tas jau turėjo de
šimtį'metų.

“Mama, kodėl mūsų durys ir langas 
atdari, o grįčioje tamsu?” užklausė Ka
ziukas. Motina nieko neatsakė;'-baimės 
apimta, įėjo į grįčią, uždegė žiburį-ir iš 
baimės vos neapalpo; viskas išvartyta, siė-

k

MARCY BATHSbei moterų.

Naujoviškiausia To» Rūšie* įstaiga Brooklyne
VYRAMS
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FREE PREMIUMS UNTIL MAY IS

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y. 
A. M. BĄLCHUNAS, Savininkaa Telephone Stagg 6588

K.
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KELRODIS: Imkite Washington karus ant Annapolis Shore Line. Iš
lipkite ant Pumph ’ey stoties, eikite po kairei, ten rasite Matulionio 
ūkę.

One Book Free
RUSSIA AFTER TEN YEARS

By the First American Trade •, 
Union Delegation.

Telephone, Stagg 8826
9745

Atsižymėjusieji

Atsiminkite, kad

For Every Sub
With i year sub....................... $1.25
SOVIET RUSSIA

Report of the Rank .and File 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

Visas pelnas nuo šio pikniko bus atiduotas dienraščio 
“Laisvės” preso išmokėjimui.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8761 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

VAIKAI
įleidžiami Utarninkais

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties

LEFT WING WINS SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

By WM. J. RYAN (Leader of 
the strike.)

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

cartoons.
$2.00 a year, six months $1.25, 
Single copy 20c, in bundles 15c.

ORDER A BUNDLE.

mus šaudo, kovojant<uz laisvę 
’(Tąsa" bus)

Sportolipkite ant Pumphey stoties, 

šiame piknike bus skanios krepsų 
sriubos ir gardžiai išgamintų žuvų. Aiskrymo irgi atsi- 
valgysite visi, širdingai kviečiame vsus Rengėjai.

SHOW-DOWN IN THE
MINERS’ UNION

(The why and whither 
present struggle.) 
By WM. Z. FOSTER.

WARS—GOOD WILL BRAND
, (On Yankee imperialism in Cen

tral America.) 
By SCOTT NEARING.

’ THE BRITISH LEFT WING 
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLĮTT (Secre
tary of Minority Movement.)

ANT MATULIONIO ŪKĖS 
(PATAPSCO RIVER)

Bus Šiauni Kriaučiūnų Orkestrą

With • year’s sub ’.  ................ $2.00
SOVIET, TRADE UNIONS 

By) ROBERT W. DUNN.

With year’s sub....................... $3.60 ‘
MISLEADERS OF LABOR 

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA

■ By SCOTT NEARING..
LEFT WING
UNIONISM

By DAVID J. SAPOSS.

i/i 0.C
3VO oo

Sportiški Žaislai:
Traukimas virves singelių su ženočiais;
Vaikam atsirinkimas ir greitas apsktvimas čeverykų;
Bėgtynės merginų

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis 
diena ir naktį

Ką jūs turit pasakyt? Nes jau vė
lus laikas; mums reikia užbaigt darbą.” 

“Tiesą tu pasakei, kruvinas žmogžu
dį!” tarė Ickus. “Savo kruviną darbą jūs 
greitai užbaigsi t, nes nebeilgai jūs šaudy- 
sit nekaltus darbininkus ir gersit jų krau
ją; jau artinasi jum galas; jūs to nematot, 
.tad vietoje vieno nužudyto stoja šimtai 
drąsių, energingų kovotojų; mūsų idėjos 
;arp jų pasilieka, kol bus darbininkų lai
mėta, ir tada bus galas visiem sužvėrėju- 
dem budeliam; tada turėsit atsakyt už sa- 
/o kruvinus darbus. Mum mirtis nebaisi; 
mes buvom prisirengę mirt kiekvieną mi
nutę, bet tik mum gaila, £ad mes tiek ma
žai tenuveikėm to brangaus pradėto dar- 
oo. Lai tvirtėja už laisvę kovotojų eilės! 
Lai žlunga mūsų išnaudotojai parazitai!” 

“Gana tau plepėt!” sušuko karininkas 
ir kreipusi į Stasį: “Aš dar sykį tavęs 
klausiu, ar tu pasakysi apie savo sąmoks
lus ? Jie taip, tai aš jus paliuosuosiu.” 

“Mes jokių sumoksiu neturim, ir mes 
neprašom pasigailėjimo nuo budelių; nei 
vienas už laisvę kovotojas neprivalo nusi
lenkt savo užmušėjam. Mes tikri esam, 
jog jūs tokiu būdu neužslopinsit revoliuci
nio judėjimo. Atsibodo varguoliam nešiot 
tą sunkią naštą ant savo sprando: per visą 
gyvenimą vergaut ir kitiems turtus kraut. 
Dabar jie rengiasi į griežtą kovą šluot iš 
pasaulio nutukusius ponus, dirbtuvių savi; 
ninkus ir smąląvirius kunigus, kurie nųo- 
dija<žmoniųLp'rdtuš'tamsiais prietarais, bet 
jų y dienos į jau' suskaitytos,: ’ rųes?.paisiryžę 
geriau" mirt, megu jiem nublankaut,'1 ir drą
siai 'žiųrim mirčiai • į <.akis/; kada budeliai

e

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN \ Y

SUBSCRIBE—NOW

Labor Unity, 2 W. 15th St., New York City
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PLYMOUTH, PA
Liepos 16 ir 17 dd. LDSA. 

vietinės kuopos draugės ir ke
letas pašalinių ėjo stuba nuo 
stubos rinkti aukas del strei
kuojančių mainierių. Pagal 
rinkėjų kalbą, tai visko užėjo. 
Vieni duoda centą, kiti nieko, 
ir dar del magaryčių gerai iš- 
kolioja. Atsirado ir tokių, 
kurie rinkėjus siunčia pas Cap- 
pelini ar Lewisa, sako, mes a- 
sesmentus mokam po du ir tris 
dolerius kožną mėndsį. Jeigu 
streikieriai jų negauna, tai pa
klauskit, kur tie pinigai dings
ta. Nors rinkėjams teko pa
vargti, vienok ne veltui. Au
kų surinkta $45. Pinigai pa
siųsti nacionaliui komitetui.

Choras subruzdęs ir dainavi
mo ek.tra mokinasi ir į busus 
žmones organizuoja; jie pasi
ryžę 10 busų sudaryti, o kur 
automobiliai ir traukiniai? Jie 
sako—1,000 hartfordiečių bus. 
Iš New Britain Vilijos Choras 
atpyškės dainuoti. New Haven 
žvaigždės Choras bus. Ma
tot, iš visų kraštų chorai tik 
rengiasi, bruzda. Waterburie- 
čiai, visi sukruskite: choristai 
ir ne choristai, visi del Dainų 
Dienos į darbą.

A.L.D.L.D. 28 Kp. Nariams
Draugai, kaip 

čiau, mes turime 
Visi 
Ten,

matėte augš- 
naujoj vietoj 
atsilankykite 

rodos, yra į- 
gimnastikos,

1910 m. tik 131.2 ant 100,000 
žmonių. Tai daugiausia blai
vybės vaisiai.

ALDLD. 25 Kp. Koresp.

LEWISTON IR RUMFORD, 
MAINE

pamątyti.
rengimai • ir dej 
todėl galėsit mokintis sporto. 
Kuopos sekantis mitingas į- 
vyks naujojoj svetainėj, 774 
Bank §t., 13 d., rugpj., vaka
re. .Visi būkite , ir atsiveskite 
naujų narių. į naująją vietą.

LDSA. 12 kuopos mitingas 
įvyks 8 d. rugpj., naujojoj sve
tainėj, 774 Bank St. Visos 
draugės įsitėmykite ir ateiki
te.

pa buvo surengus .pikniką. 
Kadangi pasitaikė diena labai 
graži, tai ir publikos susirinko 
daug, suvažiavo žmonių iš tri
jų miestų, būtent, Portlando, 
Rumford o ir Levyistono, taipgi 
ir iš apielinkių. Dalyvavusie
ji turėjo progos susieiti su to
limesniais savo pažįstamais ir 
linksmai laiką praleisti pamiš
kyje ant tyro oro. Susirinku
sieji šoko, gėrė, valgė, kas 
kam patiko. Draugės rumfor- 
dietės—Vaznienė, Gružinskie- 

Motuzienė—smarkiai 
kepdamos skanias 

kurios visiems pąti- 
gyrė, kad geros gas- 

Dešraičių daug iš- 
Mat, rumfordietis

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF,

524 Washington .Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

J. ČIRVINCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠĄ!
Kp. Sekr. antrašas.
2— K.Zabela, 3403 W.

Pittsburgh, Pa<
3— J. Čirvinkas, 230 

Carnegie, Fa.
4— F. PikŠris, 1331 

Pittsburgh, Pa.
6— M. E. Custerienė, 

St., Cleveland, O.
7— J. D. Sliekas,

Blvd., Pittsburgh, Pa.
8— W. Stačinskas, !

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— U. Načajienė, 1722 Kenneth Ave., 

Arnold, Pa.
10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 

Ave., Chicago Heights, III.
11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin

leyville, Pa.
12— J. Kinderis, 439 Maplewood 

Ave., Ambridge, Pa.
13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 

Rices Landing, Pa.
14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue,

North Braddock,
15— P. Kavaliauskas, 

Woodlawn, Pa.
16— A. Besasparis, P.: O. Box 40 K.

L., Aliquippu, Pa.
17— T. Trcinauskas,, P. O. Box 163, 

E. Pittsburgh, Pa.

Carson Street,

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGYS
TĖS, DETROIT, MICH., VALDYBOS 

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

Cardoni; finansų raštininkas — J. 
Valaitis, 1738—22nd St.; nutarimų 
raštininkas — P. Čekanauskas, 9522 
Russell St.; iždininkas—A. Vėgela, 
7715 Dayton Ave.; “Laisves” agen
tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave.

Susirinkimai atsibūna kas ketvir
tą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 3 
vai. po pietų, ant 25th ir Dix, Lie
tuvių Svetainėj.Magazine St.,

Penn Avenue,
1009 E. 74th I LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

į DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.
215 Ovcrbrookl

., Pa. 1 Lietuvos
2310 * Sarah St.,!

Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

Seliokas, 64 Morris St.; 
O. Giraitiene, 431 Summit 
Rast. J. Kazlauskas, 481

Pa.
300 Todd St.,

Pirm. M.
Vice-Pirm. 
St.; Prot. 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno menesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežu Valgiai, Gaaisani Lietuvišku 

ir Amerikoniško Stiliui

•Va J1* ’ *

Pavalgias Čia malonu būti, pasl- 
Inekučiuoti m kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykj atsilankę, persitik
rinsiu—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

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

j Tel-
LIETUVIS

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUSLiepos 20 et. buvo surengtas 
masinis mitingas Stravinsko 
svetainėj. Buvo keletas strei- 
kierių, atvažiavusių iš minkš
tųjų anglių apygardos. Jie pa
pasakojo, kaip žiauriai su jais 
valdžia ir unijos viršininkai el
giasi. Sako, šiandien Lewisas 
jų uniją griauna ir daugiau 
nieko. Kas link pašelpos, tai;
jie jos kaip ir negauna, nes, Sen0J- vietoj> rodos, ir dau- 
Mother Gwynn iš Ohio vals-jgjau organizacijų savo mitin 
tijos pareiškė, kad ji gnvo; gUS la.ike. žinoma, ir naujojoj 
$11.75 nuo streiko prasidėji-; vjetoj, rodos, už tą pačia kai
mo; kitas draugas pareiškė.! ną gaiima mitingus laikyti, o 
kad jis nuo savo lokalo gavojkaina Jabai pįgį. o dabar bus 
$24. Jie sako, jeigu nebūtų ga]įma ir didelius mitingus tu-$24. <
Nacionalis Komitetas, tai jie 
senai būtų išgaišę. Buvo pa
prašyta aukų ir $7.49 tapo su-Į 
mesta, šie draugai aukojo no’ 
$1: Juozas Zakarauskas,
Frank Petrila, A. Stravinskas; 
po 50c: Frank Radikauskas,; 
Antanas žemaitis, Alex Bra- 
čulis, Jonas Staskevičia; smul
kių $2.49.

Varde Nacionalio Komiteto 
tariu ačiū visiems, kurie auko
jo.

rėti. Galima lengvai susėsti 
veik 200 žmonių.

TDA. LS. 30 k p. mitingas į- 
vyks 15 d. rugpj., naujojoj 
svetainėj, 774 Bank St. 
nariai įsitėmykite ir visi 
kite į mitingą ir pamatyti 
jąją vietą.

Visi 
atei- 
nau-

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. I
„Va. I

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts
town, Pa.

Lingevičius, P. O. Box 528, 
Westernport, Md.

22— P. Cibulskis, 704'2 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 
Thomas, W. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 
Youngstown, O.

25— V. Peža, 242 So. Division 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 
noy Ave., Girardville, Fa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, 
Ill.

Kaip, matyti, mūsų plymou- 
thietės netingi dirbti, štai gir
džiu, kad jos dabar rengia di
delį pikniką ant Linevičiaus 
farmos. Piknikas įvyks atei
nantį nedėldienį, liepos 29 d. 
Vieta labai puiki ir lengvai 
privažiuojama. Labai graži 
giraitė, pilna didelių medžių, 
kurie padaro malonų pavėsį. ‘ 
Tarpe medžių matosi daug sta
lų ir suolų. Pačiame vidury-, 
je randasi platforma del šo
kių. Šalę giraitės yra didelė 
lyguma, kur bus lenktynės ir 
kitokie žaislai.

Muzikantai gpeš tikrai lie
tuviškai. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame kaip 
vietinius, taip ir iš apielinkės, 
kuo skaitlingiausia atsilankyti. 
Užtikrinam, kad turėsit gerą 
laiką. Pradžia 10 vai. ryte. 
Įžanga visiems veltui.

Koresp.

ALDLD. 28 kuopos nariai, 
ateikit visi į naujus kamba- 
lius mūsų draugijų ir atsiim- 
kite knygas, kurios jums pri
klauso dykai. Atsiveskit ir 
savo pažįstamus. Parodykit, 
kokias draugija duodą puikias 
dideles knygas, iš kurių galiniči 
daug mokslo įgyti veltui.

Vietos Žvalgas.

BINGHAMTON, N. Y
S. L. A. Kuopos Piknikas f < i S
Liepos 22 d.' įvyko SLA. kp. 

piknikas. Diena pasitaikė lie
tinga. Net per kelis sykius 
buvo užėjęs lietus. Delei to 
ir publikos atsilankė mažai. 
Bet kas atsilankė, tai linksmi
nosi smagiai. Pelno nuo šio 
pikniko, rodos, bus mažai.

nė ir 
darbavosi 
dešrait.es, 
ko ii' visi 
padinės. 
parduota.
Petras Vaznis atsivežė pečių 
ir kitus reikalingus daiktus, 
kurių lewistonieciai neturėjo, 
žinoma, ir lewistonieciai ne
snaudė. Kaulakis smarkiai 
pardavinėjo šaltus gėrimus; 
Kaulakytė ir Apsegytė (pasta
roji pavardė neaiškiai parašy
ta.—Red.) smarkiai darbavo
si pardavinėdamos šaltsmetonę 
ir kitus daiktus ir daugelį jų 
išpardavė. J. Žilinskas gavo 
du nauju “L.” skaitytoju; J. 
Povilaitis nupirko “Laisvės” 128—J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 
Šerų už $10 ir sake, kaip tik j29—X’Cai^vallcs. Box 2, Coal Center, 
pradės dirbti, tai ųžsiprenu- Pa.
meruos “Laisvę” ant metu lai- Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 
ko. Tai vyras už tai. Drau- 32 
gas Lukas iš Worcesterio buvo 
atvykęs į pikniką ir rinko au- 33 Ave, <jranu 
kas New Bedfordo streikuo-134—J. Audiejatis 
jautiems audėjams, pardavinė-! 
damas kuponus, ir surinko 
$10. Tik negerai, kad aukoto- 36—K.
JU 
Ant pabaigos buvo, lenktynės 
ir laimėtojai gavo 
Muzikantai buvo 
čiai—Martinkus ir Baltrušaitis,; 
kurie gražiai grajino 
kams. Ant pabaigos buvo vir
vės traukimas lewistoniečių su 
rumfordiečiais. - Prie abiejų 
virvės galų sustojo po dešimtį 
stiprių vyrų. Lewistonieciai 
laimėjo. Tuomi piknikas ir už
sibaigė.

Kadangi viskas gerai pavy
ko, tai rengėjams ir pelno liks 
nemažai.

Visiems draugams ir visai 
gražiai ir skaitlingai publikai 
tariame širdingą ačiū už atsi
lankymą.

p a va rd ž i ų n e u ž ra š i n ė j o

21—J.

128,

St.,

St.,

Benton, Ill.
P. Klova, 133 So.
Easton, Pa.
■A. B. Shatkus, 1256 Scribner
Ave., Grand Rapids, Mich.

..............5, Box 113, Royal-

, DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai: 

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave. •

Vice-prcz. A. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9, Box 117.

Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—11th St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Ligonių globėjai: J. SKRIPKuNIE- 
NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave. 

Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystes susirinkimai atsibūna 

kas antrą utarninką kiekvieną mėne
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave.

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
kra javus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.’

(Undertaker)

13th Street,

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN

WATERBURY, CONN
Svarbus Pranešimas Darbinin- 
. kiškų Draugijų Nariams ir 

“Laisves” Skaitytojams
Gerbiami - draugai! Mūsų 

organizacijos, kurios užlaikė 
iki šiol savus kambarius-sve- 
tainę, 775 Bank St., dabar per
sikėlė į naują vietą, daug di
desnę ir parankesnę, po šiuo 
num.: 774 Bank St., ant kam
po Riverside Tr Bank Sts., bet 
įėjimas iš Bank gatvės, ant 
antrų lubų.

Vilijos Choro nariai, tėmy- 
kite: sekanti dainų pamoka į- 
vyks jau naujojoj svetainėj, 
27 d. liepos, pėtnyčioj, 7:30 
vai. vakare. Būkit visi; anks
ti ateikit, kad galėtume anks
čiau pradėti pamokas. Labai 
blogą paprotį turime—vėlai 
ateiti. Nekurie net po devin
tai valandai ateina. Tai pras
ta, kad jau prisieina net berei
kalingai laikraštyj brangią 
vietą užimti, pasiskųsti. Lygiai 
aštuntą jau kiekvienas gali sė
dėti prieš mokytoją. Susimil
dami, nepamirškit. Jeigu pras
tai sudainuosim Dainų Dienoj, 
12 d. rugpjūčio, Linden Par
ke, Union City, Conn., tai visa 
kaltė puls ant tų Choristų ar 
•chorisčių, kurie prastai lanko
si į pamokas. ■> Lyros Choras 
iš Maspeth, N. Y., ne juokais 
rengiasi, mokinasi dainuot eks
tra, ir busus organizuoja. Ly- 
riečiai pasiryžę žūt—būt 500 
žmonių atgabenti iš New Yor- 
ko į Union City, Conn., 12 d. 
rugpjūčio. Hartfordo Laisvės

Kas Bus Ateinantį Nedeldieni?
Daugelis žmonių kalba apie 

ateinantį nedėldienį, nes tai 
bus didelis trijų darbininkiš
kų kuopų piknikas. Pikniko 
rengimo komisija sako, kad 
šiame piknike bus kas nors 
naujo. Skelbia, kad “bus į- 
vairūs žaidimai su laimėjimais 
ir dovanomis.” Tas daugelį 
žmonių, o jaunimą ypač, įdo
mina. Bus svietelio. Bus sve
čių net ir iš toliau. tfKiek teko 
girdėti nuo tų draugų, kurie 
turi automobilius, tai visi, kaip 
vienas, sako, jog tą dieną ne
važiuos niekur kitur, kaip tik 
į pikniką.

Tai taip, 29 d. liepos pasi
matysime visi J. M. Kaminsko 
giraitėje! J.

BALTIMORE, MD
Liepos 19 d. Jaunųjų 

nierių vaikų draugijėlė turėjo 
pirmas pamokas. Vaikučių 
prisirašė 28 ir. visiems patiko 
pamokos. Kaipo pirmas susi
rinkimėlis, tai visi vaikai buvo 
vaišinami šalta koše ir sal
džiais gėrimais.

Pio-

Miesto kalėjimo taryba nu
tarė pastatyti žmogų perkal-. 
bėtoju-vaktuotoju (interpreter 
guard) šešiomis kalbomis kal
bantį, kad išvengus tų nema
lonumų, kuriuos turėdavo su 
svetimkalbiais kaliniais.

Lietuvis S. Mikuckis laimėjo 
tą darbą. S. Mikuckis yra tei
singas ir gero būdo žmogus ir 
kalbantis septynias kalbas.

Maryland valstijoj krimina- 
lystės platinasi. Iš paskelbtų 
skaitlinių štai kas matosi:

1927 metais kalinių buvo 
140/2 fant? 10IŲOOO žmčnių.

PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla su Reputacija/’
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai jšmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki-* 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York Qty

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rast. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai:' J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

i ton, III.
35—K. Bagdonas, 114 N. Vine' St., 

Shamokin, Pa. '
. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 

St., Harrisbug, Ill.
37—L. Aimanas, P. O. Box 568, 

Castle Shannon, Pa.
dovanas.! 38—B. Yuškąuskas, Box 253, West

Iniviafnnin ! Frankfort, Ill.10^ JStome-. 39_J Chiplika>S) 611 Vandalia St., 
Collinsville, 111.

Šoki- 40—A. Kirtikliene, 1388 Andrus St., 
Akron, O.

41— J. Guzevičienc, Box 400, Benld, 
III.

42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

Saginaw, Mich.
44— L. Lasky,'P. O. Box 413, Zeigler, 

Ill.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius,. 5768 

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 1445 Western 

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.
5.1—J. V. Stanislovaitis, 307 Ply

mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52—J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 

sted St., Chicago, Ill.

Komitetas.

CHESTER, PA
Liepos 19 d. įvyko ALDLD. 

30 kuopos susirinkimas, kuria
me dalyvavo 14 narių. Pasi
rodė, kad dar randasi neužsi
mokėjusių narių 9. Kurie drau
gai dar neužsimokėjot, malo
nėsite ateinantį susirinkimą 
užsimokėti.

Paaukota iš kuopos iždo $5 
del streikuojančių mainierių. 
Taipgi nutarta surengti balių 
sausio 19 d., 1929 m.

Priešfašistinį darbą nutarta 
atidėti ateinančiam susirinki
mui. Užbaigiant susirinkimą, 

i valdyba tarkavo kuopos kores
pondentą. Bet koresponden
tas liko vietoj tas pats, nes bu 
vo reikalas kuopos valdybai ir 
nariams užkrauti velnių, del 
blogo veikimo progresyviškani 
darbe. Koresp.

Berlynas.— Vokietijoj cli- 
vorsų skaičius smarkiai di
dėja. Apskaitoma, kad vien 
tik Berlyne pereitais metais 
buvo panaikinta 30,000 ap- 
sivedimu. M

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS, , 
P. O. Box 262, Cuddy, Ta.

Vice-Pirm. K. URMONAS, 
1445 Western Ave., N. S. 
burgh, Pa.

Sekr. J. GATAVĘCKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Ižd. J. JASADAVIČIUS, 
538—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Pitts-

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai
Pirui.—Jonas Drulis, 321 Bond
Vice-Pirm.-—Juozas Krukauskis, 

300 First St.
Protokolu Raš.—B. Burkauskis, 

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.

St.

Blanford, i iždininkas—Martinas Budreckis, 
.... • 163 E. Jersey St.

Addison; j^(j0 debejai— M. Gedminiene, 
111 Court St., ir 

St. Morkis, 321 Bond
Nauji: Ras. Orga.—M. Zabrauskiene, 

274 Sencond St.
Draugystės korespondentas — Ant. 
Grigu lis, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena, 

259 Broadway

Stankevičiene, 431

D. L. K. V YTA UTO DR A UG YSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 1 

St.
Fin. Sekr. T 

Boulevard.
Kasierius F. kukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St. 

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st
Visi Bayonne, N. J, 

Susirinkimai atsibūna scrcdomis 
pirmam kožno menesio, Wm. Ruzgio 
salėjo, 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.

St.

po

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON- 
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbifeta Beniulicne, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turskiene, 79 Vine 
St., Montello, Mass.

Fin. Rašt. Kazimiera čereškiene, 37 
Lansdowne St., .Montello, Mass.

Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 N.
Main St., Montello, Mass.

Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mass.

Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 
Ames St., Montello, Mass.

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikiene, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

tello St., Montello, Mass.
Viktorija Bartkienė, 58 Trout St., 

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINE, WIS.

Valdybos antrašai:
Pirmininkas A. Gerčius, 1212 

State st.; pirm. pagalbininkas N. 
Vaitekūnas, 1026 Marquette st., raš
tininkas S. J./Gelmuss, 1309 Mound 
avė.; turto rašt. Z. Ambrasas,’ 1305 
Geneva st.; iždininkas A. Tankųnas, 

11004 Lockwood avė.; iždo globėjai: 
A. .Čyvas, 1917 Mead st.; ir P. Ke
palas, 1212 State st.; organizatorius 
K. Kiselis, 1309 Mound avė.

L. B. ir S. D. laiko Savo mėne
sinius susirinkimus kas 3-čią nedėl
dienį, unijos svetainėj, 4?8 Wiscon
sin st., Racine, Wis.

st.

IRTEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Daucenskas, 1552—10th 

Moline, III.
A. Milius, 1512—llth 

Moline, 111.
A. Trepkus, 349—10th

Pirm. B.
Avė., E..

Vice-pirm.
Avė., E.

Prot. sekr
St., Moline, III.

Fin. sekr. K. Shimkus, 135—Spth St., 
Moline, IB.

Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 
Avė., Moline, III.

Iždo globėjai:
A. Matusevičia, 349—9th St., Mo

line, III.
J. Verikas, 350—9th Št., Moline, 

III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, III.

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfajsistinčs Tarybos Komitetas 

1928 Metams: .
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carrregie, Pa. >

Fin. sekr.__ R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—43th St., Mc
Kees Rocks, Pa. ’
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.—

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm.. pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Po’džiūnas, 

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129. Ames St.
_ Povilaitis, 222? Ames St.
M. Jazukevičia, .<153 . Ames St. 1 

Maršalka F.' Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montello, 
Mass.

J.

Bell Phonef Poplar 7645

ADOLFAS F. STANKUS
GRABORIUS 

- {ir 
BALZAMUOTOJAS

ft fto ** fc 1^1 ww /y ►
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinama 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
lauktis prie manęs. '

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Bell_____ -
Keystone-

TELEFONAI i 
__________  Oregon 6136 
___ ________Mail MM

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:______________________ _

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurĮ 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No--------

( Miestas _
; Miestas _

_ St. ir Avė.
State--------- --
State------------

de%25c5%25a1rait.es


D

z Puslapis šeštas Ketvertas, Liepos 26, 1928 į

VIETOS ŽINIOS
RASKOB PASITRAUKĖ 
Iš GENERAL MOTORS 
KORPORACIJOS

EXTRA PRANEŠIMAS IKĄ GIRDĖJAU 
IPO MEDŽIU

ALDLD. 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 26 d. liepos, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn. N. Y. Vi
si nariai ir narės yra kviečia
mi atsilankyti į šį susirinkimą. 
Bus išduota Antro Apskričio 
delegatų raportais, ir šiaip 
daug svarbių dalykų reikės 
aptarti.

Susirinkę išgirsime apie jau 
užbaigtą spausdint mūsų naują 
knygą “Ugnyje” ir apie kitus 
veikalus, kuriuos leis mūsų dr- 
ja.

Visi nariai privalo sueit į šį! 
mitihgą ir atsivest naujų pri
rašymui.

1 K p. Rast., M. Sapiega.

JAU TIK TRYS DIENOS

F or-

ForestPereitą nedėldienį 
Parke “Vienybės” kliubiečiai 
ir progresyviai TDA. 17 kuo
pos turėjo išvažiavimus.

Man teko girdėti abiejų iš
važiavimų kalbėtojus, kaip fa
šistus ir jų pritarėjus, taip ir 
k omunistus.

Fašistai ir p. Bukšnaitis kal
bėjo lėtai, lyg surakintais žan
dais. Jų kalbos susidėjo iš 
verkšlenimo, prašymo ir gyni
mosi, bet ne iš visos širdies. 
Jeigu kokis fašistėlis kuriam 
suplojo, tai 'didžiuma suprato, 
jog plojimas ne už gerai pasa
kytą prakalbą, bet už sustoji
mą kalbėti.

Pas komunistus matėsi kas 
kita, čia jų kalbėtojai drožė 
iš peties; faktų jie turėjo ku
pinai; žandų jiem nereikėjo 
laikyti surakinus, kad klausy
tojų neatbaidžius.

Po abiejų programų atsisė
dau po medžiu pasilsėti. To
liau būriais sustoję žmonės dis- 
kusavo. Ką ten jie diskusa- 
vo, negirdėjau.

Štai vienas žmogus prieina 
prie drg. Mažeikos ir sako: 
“Gerbiamas, ar aš negaliu su 
jumis kelis žodžius pasikalbė
ti. Bet palaukit, aš atvesiu 
savo draugą, kuris tik keli mė
nesiai iš Lietuvos ir norėtų 
prie‘jūsų prisidėti.”

Netrukus tas žmogus sugrį- 
nesenai 

Prasi- 
Tas žmogus,

Nedėlioj, liepos 29 d., 
ėst Parke, įvyksta Central 
Brooklyno ALDLD. 24 kuopos 
rengiamas “Laisvės” naudai 
išvažiavimas. Ne tik rengėjai 
bei sirnpatizatoriai, bet ir šiaip 
geros valios lietuviai darbinin
kai tuomi rimtai susidomėję: 
visi pageidauja, kad šis išva
žiavimas būtų sėkmingas.

Gaspadinės jau užsakė ge
ros mėsos sandvičiams daryti, 
o vegetarijonams bus visokių 
vaisių. Prie to, bus šaltkošės 
ir įvairių minkštų gėrimų. O 
kas svarbiausia, tai bus trum
pa, bet puiki programa. Ly- žo su savo draugu, 
ros (Foras, po vadovyste drg. pribuvusiu iš Lietuvos. 
Žuko, sudainuos naujų daine->dėj0 pašnekėsis.
]ių, o mūsų nenuilstantis ra-| pasirodo> katalikas, bet šmu-
sėjas ir prakalbininkas drg. 
L. Prūseika pasakys gerą pra
kalbą. Taigi, sulaukę nedė
lios. visi važiuokime į Fores^ 
Parką. Atsilankę patys links
mai laiką praleisime ir kartu 
paremsime darbininkišką dien
raštį “Laisvę/1

Rengėjai.
(177-8)

ŠUVA TURĖS
BŪT LIŪDININKU

taisy-Joe Kiss, automobilių 
mo šąpos savininkas, kaltinai 
Leoną Isaacsą paėmime 
redžisterio $30.

Buvo taip: Isaacsui 
žus pas Kissą savo 15 
“ližę” taisyti ir, betaisant, pir
masis išėmęs iš pastarojo re
džisterio $30.

Isaacs areštuotas. Jį kre- 
čiant betgi nerasta tų $30. 
Kiss tvirtina, kad jo (Isaacs) 
šuva “Fagan” paslėpęs tuos 
pinigus.

Pirmadienį Tombs teisme 
bandyta tą viską išaiškinti. 
Bet nebūnant teisme vertėjo, 
kuris galėtų šunelio kalbą 
versti, teismas atidėta ant 
liau.

iš jo

atve- 
metu v

1S- 
to-

MOTERYS IR KARO 
PAVOJUS

New Yorko Darbininkių 
terų Federacija šaukia antrą 
konferenciją kovai su numato
mu karo pavojum. Konferen
cija įvyks 2 d. rugpjūčio, La
bor Temple, 14th St. ir 2nd 
Ave., New Yorke.

Visos darbininkių moterų or
ganizacijos privalo pasiųsti de
legates 
c i ją.

Mo-

} viršminėtą konferen-

LONG 
PAUKŠČIAI

ISLAND’O

Paukščių žinovai apskaito, 
kad Long Islande yra paukš
čių 1 225 įvairių veislių, tame 
skaičiuje daug špokų, dagilių 
ir kitokių giedančių paukščių; 
bet daugiausia, tai, žinoma, 
žvirblių. Be, to, Long Islande 
gyvena ir veisiasi penkių 
šių Vanagai.

rū-

MERGINA ROMANSĄ IR 
GYVENIMĄ KARTU 
UŽBAIGĖ

164

John J. Raskob, pirmininkas 
demokratų nacionalio komite
to, rezignavo iš General Mo
tors Korporacijos finansų ve
dėjo, bet visgi tenai pasiliks, 
kaipo vice-pirmininkas.

Raskobas pasiryžęs visą lai
ką pašvęsti organizavimui ma
šinos, su kurios phgelba gali
ma būtų išrinkt 'kataliką gu
bernatorių Smithą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Iki šiol Raskobas buvo re- 
publikonas, bet parapijoniska 
Smitho katalikystė ir šnapsiš- 
kumas patraukė Raskobą į de
mokrato Smitho pusę.

TESTAMENTAS PARODO 
VYRO IR MOTERS KERŠTĄ

Edna ir Charles Breslovai, 
197 Ryerson St., Brooklyne, 
kurie savo dienas baigė 15 d. 
gegužės šių metų, Milane, Ita
lijoj, pasirodo, buvę kerštin- 
čiai. Jie abu testamentuose 
turtą užrašo savo motinoms. 
Breslovienė savo testamente 
paliko vyrui $1, o motinai $1,- 
825. Breslovas gi savo testa
mente paragrafą įspraudė, 
kad savo moteriai nei vieno 
cento neužrašo. Aiškiai jų
dviejų palikti kaštai parodo, 
kad tarpe jų buvo nemažai 
keršto. Tuomi kerštu vaduo
damasis, Breslovas nušovė sa
vo moterį ir paskui save. Bu
vo taip: 5 dienoms prieš Bres-, 
lovienės, kaipo dainininkės, 
pasirodymą Milano operoj, 
Breslovas nušovė savo pačią 
ir tuo pačiu revolveriu atėmė 
sau gyvastį.

gelninkus pažįstąs; todėl jis 
pasikalbėjime išsireiškė, kad 
jo draugas (jaunas vaikinas, 
apie 20 metų amžiaus) pri
gulėtų prie bolševikų. Sako; 
Esi jaunas, turi veikti, tat dė
kis prie 
viečių.

Jiem 
jaunasis 
nigai ir 
sekiojo 
žmogų, 
valdžia yra kelis ąykius bjau- 
resnė dar ir už klerikalų.

Taip jiem trim bekalbant, 
pakyla netolimai sėdintis žmo
gus ir prisideda prie jų. Ket
virtasis sako: Smagu man bu
vo klausytis jūsų prakalbos, 
drauge Mažeika. Bet aš tu
riu tiek pridurti, kad aš gaunu 
laiškų iš Omsko nuo savo se
mi draugų. Vienas jų yra se
nas žmogus. Rašo jis daug a- 
pie Rusijos gyvenimą. Pasku
tini laiška rašė iš atostogų. 
Sako: “Drauge, beleidžiant
vakacijas, dasidėjo man 10 
svarų daugiau vogos. Mano 
vakacijos yra (Sovietų) apmo
kėtos. Aš nesu komunistas, 
bet panrastas gelžkelio dailv- 
dė.” Taigi tie žmonės džiau
giasi Sovietų tvarka, o va 
draugas iš Lietuvos pasakoja 
baisų vargą, nelaisvę prie fą- 
šistų valdžios.

Taip, jaunuoli, gerai d 
kad dediesi prie laisvieči

Vėliau jaunuolį supažindi
no su aidiečiais. Reiškia, 
“Vienybės” fašistų propagan
da mažai limpa prie lietuvių 
darbininkų.

Po Medžiu Sėdėjęs.

MOTERIS, PASEKDAMA 
VYRĄ, NUSIŽUDĖ

me-
Far 
pa-

šito būrio, prie lais-

išsikalbėjus plačiau, 
išpasakojo, kaip ku- 
davatkos pirma per- 
kiekvie'ną laisvesnį 
Bet, sako, dabartinė

SUBVIŲ PELNAI

ai,

Jenie Zion, 18 metų, 
Havemeyer St., Brooklyne, se- 
redos paktį nušoko nuo ketu- 
rin aųgštų namo stogo ir mirė.

Sailžudystės priežastis—ne- 
pasekminga meilė.

Savininkai bei šėrininkai In- 
terborough Rapid Transit (po
žeminių gelžkelių ir eleveite- 
rių) Kompanijos dabar gavo 
antrą tiek pelno, palyginant su 
pirmesniais metais. Po apmo
kėjimui nuošimčių už bonus ir 
padengimui visu kitų išlaidu, 
šiemet gryno pelno nuo kiek
vieno paprasto Šero lieka po 
$8,63. O vis dar rėkia, būk 
jiems gresia bankrotas, ir už
vedė bylą Jungtinių Valstijų 
teisme, kad priverst važinėto- 
jus mokėt 7 centus bei dau
giau už kiekvieną pavažiavi
mą. Kai del savo motorma- 
nų ir konduktorių bei kitu 
darbininkų, tai kompanija pri
verčia juos vergaut už labai 
pigias algas per‘visas 7 dienas 
savaitėj, neduodama jiems nei 
liuoso nedeldienio.

Anna Leonhardtienė, 30 
tų, 1195 Nielson Ave., 
Rockaway, nusižudė tuo 
čiu būdu, kaip ir jos vyras 
Leonhardt 5 mėn. atgal.

Kaimynai, užuodę gazo 
smarvę iš jos • apartmento, 
pranešė policijai. Įėjus kam- 
bariuosna, Leonhardtienę rado 
miegruimyj palindusią po kar- 
petu .negyvą. Gazas atsuktas 
ir visi kambario plyšiai užkli
juoti popiera. Rankoje ji lai
kė savo vyro paveikslą, kuris 
vaizduoja Leonhardtą, gulintį 
grabe.

Laiške giminėms ji sako, kad 
ją palaidotų šalia jos vyro.

200,000 DARBININKŲ 
GENERAL MOTORS KORP. 
LIEKA APDRAUSTI

PRANEŠIMAI E KITUR

Tel. Juniper 7648CASTON ROPSEVICH
RAP. KRUCH’AS

PAJIEŠKOJIMAI

IŠRANDAVOJIMAI

PARDAVIMAI

MALONAUS PASIMATYMO

177.8

J. IR O. VAIGINIS

o

NOW READY
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KIT “LAISVĘ”

Smagų 
Mylėtojų 
nedėlioj, 
že.

•; MASPETH, N. Y.
Visi Lyros Choro nariai būkite 

ketverge ant praktikos, nes laiko 
mažai liko, o išmokti turime daug.
—K. B.

WORKERS 
(COMMUNIST) PARTY

FASIRANDAVOJA 4 kambariai su 
visais vėliausios mados įtaisymais. 

Randa $25 į mėnesį. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 473 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 176-81

ii 10th, •v i 
prasidės 

177-8
Baigęs Philadelphijos muzikos kon

servatoriją7, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Nedėliomis nuo 11 ryto iki Į 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

su- 
27 liepos, 

svetainei. 
Visi 
nes

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

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

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki

NEWARK, N. J.
ALDLD. 5 kuopos susirinkimas bus 

pėtnyčioj, 27 liepos, šv. Jurgio sve
tainėj, 180 New York Avė. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai ateikit ir 
užsimokėkit moikesČius.—Org. 177-8

Tel. Stagg 9106

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057 «

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

65-02 Grand Avenue
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776

ra. SKAITYKIT IR PLATIN- 
ra-

PARSIDUODA namas su biznio 
kandais ir gyvenimo kambarių 

kandais. Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. Parduosiu už 
visai žemą kainą.—C. Ostar, 1938 
Maple Ave., North Beach, L. T., N. 
Y. Grand St. karas daveža iki pat 
vietai. Apsukrus biznyje žmogus čia 
gali pasidaryti gražaus pinigo.

177-82

ir

dirbtuvės, ir jo; sumokėjimai 
nueina ant vėjo.

Už ŽMOGŽUDYSTĘ 
ATKERŠYTA

Anthony lannello, 30 metų, 
763 Bergen $t., Brooklyne, 
anksti ryte netoli savo namo 
buvo nušautas. Privažiavę au
tomobiliu 5 žmonės iš šautuvo 
nudėjo lannello, einantį šali
gatviu. Policija patyrė, kad 
tuom atkeršyta už pirmesnę 
žmogžudystę, kurioje lannello 
buvo nužiūrimas.

FABRIKANTŲ AGENTAS 
NUŠVILPĖ $152,000

Anglijos audimų fabrikantų 
Joshua Hoyle and Sons agen
tas Wm. II. PilkTngtonas nu
kniaukęs $152,000 nuo savo 
samdytojų. Jo jieskoma-'New 
Yorke.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinI SPORTAS 1
ŠIANDIEN TUNNEY- 
HEENEY KAUS1S

šiandien vakare, Yankee 
Stadiume, New Yorke, kausis 
už sunkaus svorio bokso čam- 
pionatą Tųnney su Heeney.

Paprastas Naujosios Zelan
dijos kaimo kalvis, Heeney 
statomas prieš Tunney, sun
kaus svorio bokso čampioną.

Šarkis su Risko, anot New 
York “Times” sporto skyriaus 
vedėjų, esą daugiau padarę 
įspūdžio, negu Heeney. Šar
kis labai lėtai kumščiavosi su 
Heeney, tai teisėjai pripažino, 
kad jųdviejų boksas išėjo ly
giomis.

Kas gero apie Heeney, tai 
kad visados gali juomi pasiti
kėti, jog jis “will'do his best.” 
Su Šarkiu yra atbulai. Pasta
rasis savo spėkos nenaudojo 
iki paskutinios; tokiu būdu 
pergalė einanti tam, kuris ge
riausia stengiasi.

Visapusiai paėmus šitas 
Tunney-Heeney kumštynes, jos 
išrodo daugiau dirbtinos, negu 
tikros. Todėl patartina ant jų 
laižybų nedėti.

Jos visgi ne darbininkų no-, 
šiai pasiekt pažiūrėti. Tokios 
kumštynės yra pinigu darymo 
dalykas. Vien tik iš įžangos 1 
galima suprasti: tikietai nuo 
$5 iki $40. J.

READING, PA.
Metinį didelį pikniką rengia Read- 

ingo ALDLI). 143 kuopa nedėlioj, 29 
d. liepos( July), 1928. Vieta—“Old 
Maids Woods,” šalia Mountain View 
Kotelio. Bus svečių iš kitų miestų: 
iš Shenandoah, Minersvillės, Philadel- 
phijos ir iš kitų apielinkių.—Visus 
kviečia rengimo komitetas.

KELRODIS: Iš Readingo lietuviai 
bus vežami troku; katrie norite va
žiuoti, sueikite ant 9-tos ir Cotton 
Sts. ir ant 6-tos ir Bingham Sts., po 
marketu. Trokas darys tris tripus: 
1 vai. po pietų, puse' po vienai vai. 
po pietų ir kaip 2 vai. po pietų. 
Atvažiavę iš Shenandoah ir Miners
ville mašinomis, važiuokite į south 
pusę 5-ta gatve iki Bingham St. Pri
važiavę Bingham St., važiuokite 
Bingham St. žemyn per tiltą; perva
žiavę per tiltą, sukite po kairei į 
Morgantown Road ir davažiuošite į 
pikniko vietą. Iš Eastono 9-ta va
žiuokit iki Bingham St. ir taip pati 
važiuokite, kaip augščiau minėta.; 
Iš Philadelphijos atvažiavę, važiuo-j 
kite iki Chestnut St.; pasukus į 
Chestnut St., pavažiuokit iki 10th, 
St.; nuo 10th St. Bingham St. iki 
Morgantown Road. Piknikas 
10 vai. ryte..

MOLINE, ILL.
Pikniką rengia Teisybės 

Vyrų ir Moterų Draugystė 
29 liepos, J. Veličkos dar- 

Kviečiame visus vyrus ir mo
teris narius atsilankyti ir savo drau
gus bei pažįstamus atsivesti. Bus la
bai smagus pasilinksminimas, todėl 
nepraleiskite šios progos.—Rengėjai.

176-7

PAJIEŠKAU savo tetos Antaninos 
Adomaičiukės-Ivonaitienės. Ji su

grįžo Lietuvon 1914 m., o jos vyras 
pasiliko Boston, Mass. Aš atvažia
vau į Ameriką 1923 m., tuo laiku ji 
irgi rengėsi važiuoti į Ameriką. Nuo 
to laiko jokios žinios apie ją nega
vau. Ji pati malonės atsišaukti ar
ba kas žinot' praneškit.—Miss N. 
Adomaitytė, 52 Dodson Lane, Wilkes- 
Barre, Pa. 176-7

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

RIDGEWOOD, N. Y.
ALDLD. 55 kuonos mėnesinis 

sirinkimaš bus pėtnyčioj, 
Pegulio ir šapalo 
Thames St.. 8 vai. vakare, 
riai malonėkite susirinkti, 
svarbiu reikalų antarti. Kurie 
neužsimoke.įote, būtinai pagistengki- 
te užsimokėti.—Sekr. A. Sakalauskas.

General Motors Automobilių 
Korporacija įveda apd raudą 
(insurance) 200,000 savo dar
bininkų ; tuom esą darbinin
kai apdraudžiami su pašelpa 
ligoje bei nelaiminguose atsi
tikimuose, pasitaikančiuose lai
ke darbo. Juos apdraudžia 
per Metropolitan Life Insur
ance Kompaniją; už apdrau- 
dą, suprantama,bus apmokama 
pačių darbininkų lėšomis. Pa
našių apdraudų yra ivesta 
Standard Oil Kompanijoj ir į- 
vairiose kitose pramonėse. Bet kus jr amerikoniškus šokius. Įžanga 
kain tik darbininkas ima ne- 50c. - - - , .
sveikaut arba sent. tai. žiūrėk, 
jam ir išrašo vilko bilietą is| 177.8

BROOKLYN, N. Y.
Didelį metinį pikniką rengia Lie

tuvių Neprigulmingas Kliubas suba- 
toj, liepos 28. Parkas bus atdaras 
nuo 3 vai., šokiai prasidės 6 vai. 

j Vieta—Klaščiaus Clinton Park, Rust 
St., tarpe Maspeth ir Betts Avės., 
Maspeth. Muzikantai grieš lietuviš-

Važiuojant į parką, paimkit

O

o

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 98 Grand St.) 
MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

DR. PETERSON’O

1
Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias" 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinSjimama.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.
264 Front Street

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA grosernė, biznis ge
rai įdirbtas, labai geroj vietoj, 

daug dirbtuvių ir privačių namu, ga
lima darvt gerą bizni. Atsišaukit 
po No. 459 Reap St., Brooklyn. N.Y.

(172-177)

214 Perry Avenue,

Automobiliu Mokykla

iiiaiiiaiiiaiiioiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiHioiiioiiioiiioiiiaiiiaiiiaiiiomaHioiiiaiiiaiiiaiiiaiiiQiiioiiioiiiaiiiaiiiaiuaiiiaiiiaiiiaiiioiiioiiioiiioiiiai

THE PLATFORM 
OF THE 

CLASS STRUGGLE
64 PAGES OF SMASHING 

FACTS

PRICE:

10c. EACH
30% discount in lots of 

100 or more

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
43 East 125 Street New York, N. Y,

Make checks and money orders payable to Alexander Trachtenberg, Treas.
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žolių arbata
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

ligų. Tai yra rinkinys svarbiausių 
žolių iš viso pasaulio kraštų.

Dr. Petersono specials arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiem ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galitę rgauti pds * '
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje ( , 
Bedford Ave., Brooklyn, N.

siųskite reikalavimus
229

Arba , _ _________
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

SUN-HERB TEA CO.
28 Forest Road, Dongan Hills, 

STATEN ISLAND, N. Y.

Maspeth, N. Y<

Praktikos pamokos išardyti sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą* ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko. 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVl-1 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., eor. 14th St, N. Y.

PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JOS GYVASTĮ
Jei Jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų kū

no padėtį, jisai suteiktų naudingų patarimų sveikatos 
pagerinimui. Tuomet pasiremdami jojo patarimais, ne 
tik sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai sugaištą 
laiką, ką galėtumėt panaudoti kitiems pagerinimo gy
venimo tikslams.

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų au
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregulia- 
▼imui ir yra patirta, kad tai užsimoka šimteriopai. Kodėl ne da
ryti ant tiek, kaslink žmogaus, sveikatos užtikrinimo?

Prireikus gyduolių arba išpildymo receptų, kreipkitės pas se
niausią Lietuvių Vaistinyčią (Aptieką).

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
čia Galite Gauti ir Lietuviškų Trejų Devynerių

IPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514




