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Sako, Lenkija Atsakom i n ga 
Už Pasikėsinimą ant Jo 

Gyvasties

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Voldemaras Skundžia 
Lenkiją Tautą Lygai

Nedeldienių

GENEVA, Šveicarija. — 
Antradienį čia tapo sužino
ta, kžd Lietuvos fašistinis 
diktatorius A. Voldemaras 
pasiuntė Tautų Lygai skun
dą prieš Lenkiją.

Savo notoj Voldemaras 
sako, kad Lenkija yra atša- 
kominga del nesenai pada
ryto pasikėsinimo ant jo gy
vasties. Jis taipgi įrodinė
ja, kad Lenkija daro suokal
bį prieš Lietuvą, 
suokalbius prieš 
valdininkus.

Sakoma, kad Tautų Lyga 
darė spaudimą ant Volde
maro, kad jis nekeltų jokių 
kaltinimų prieš Lenkiją; 
Tautų Lygos taryba buvo 
nusprendus atidėti Vilniaus 
klausimo svarstymą sekan
tiems metams. Bet Volde
maras nepaisė patarimo ir 
prisiuntė skundą. Sakoma, 
kad dabar bus dedamos pa-1 
stangos įtikinti Voldemarą, Darbininkų Demonstracija 
kad jis atšauktu savo skun- Berlyne Prieš Chinijos

Militaristus I x

** Lakūnai Išsigelbėjo ’! Nezaiiežninkų Kunigas Šleinis Suareštuo
tas už Girtybę ir Būtlegerystę

Prisipažino Prie 
žmogžudystės

Philadelphia.— Antradie- ‘ 
nį du laivyno lakūnai išgel- ■ 
bėjo savo gyvastį, kuomet 
lekiant iš jų orlaivio iškirto Post” liepos 16 d. laidoj pa- buvo kunigo Šleinio automo-! antradienį prisipažino poli- 
inžinas ir propeleris, Must-Įduoda žinią apie suareštavi- biĮ taipgi t suaregtuoti Įcijai, kad jis nušovė E. H.

ir apkaltinti girtuoklystėj. New Yoiko, kuo-
(nezaliežnin- jje ugsimOkejo po $15 baus-,met Redu važiavo automobi-

Anglų laikraštis “Boston

Roanoke, Va.— James S.
Caruthers, 25 metų am-

Tilton iš! Lawrence, kurie |žiaus, iš Knoxville, Tenn.,

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

NANKINGO VALDŽIA ATSAKĖ J SOV.
SĄJUNGOS PROTESTO NOTĄ Į

Žada Greitai Pasiųsti Savo Atstovą į Maskvą; 15,000 Man- 
džurijos Kareivių Sumobilizuota Parubežy

akstiną in orlaivių lauke, netoli nuo Imą Lawrence 'lietuvių tauti-
Lietuvos čia. I nes bažnyčios (___

1 Radio operuotojas O. E. Ikų) klebono St. šleinio.
Willimas, pastebėjęs nelai
mę, greitai iššoko iš orlaivio ,madienį

ir apkaltinti girtuoklystėj, i Abbott jš New Yorko, kuo- 

,{mės. ! ’
Laikraštis rašo, kad pir-1 ' t ... i Sakoma, kad Caruthers

i Antro Distrikto! feulig. Salisbury policijos į papilde žmogžudystę apiplė- 
. Nuo Abbotto
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su parašiutu ir sėkmingai i Teisme prie teisėjo Charles pasakojimb, kunigas Šleinis j §jmo tikslu, 
nusileido. Orlaivio valdyto-1L Pettingill kunigas Šleinis buvo girtas, kuomet jis tapo |atėmė $12.50 ir laikrodėlį, 
jas O. W. Erickson nuleido j prisipažino prie kaltės, ka,d' suareštuotas ir. nugabentas Abbott buvo 
orlaivį sėkmingai. Nei vie
nas jų nesužeistas.

Del kokios tai priežasties 
atsiliuosavo šriūbai ir inži- 
nas iškrito.

70 metu
v

dą, nes Tautų Lyga neno
rinti svarstyti Lietuvos- 
Lenkijos ginčą rugsėjo sesi
joj-

Anglijos Mainieriai 
Reikalauja Sutrumpinti 
Darbo Dieną

LONDONAS.— Anglijos 
Mainierių Federacija pra
deda reikalauti, kad. būtų 
įvesta septynių ir pusės va
landų darbo diena 
kasyklose. Dabar 
valandas į dieną.

Ar MacDonaldo
dės pastangas sutrumptinti 
darbo dieną kasyklose, dar 
nežinia. ( Bet veikiausia, 
kad ji bandys tą dalyką 
kaip nors “užglostyti.”

BERLYNAS.— Pirmadie
nio vakarą prie Chinijos 
konsulato įvyko darbininkų 
demonstracija. Demontsran- 
tai šaukė: “Šalin Chinijos 
militaristai,” “šalin Nan
kingo karo rengėjai,” “Gin
kime ir saugokime Sovietų 
Sąjungą.”

jis buvo girtas, kuomet va-i į policijos stotį; ant_ ryto- žjauSt 
žiavo automobiliu ir ištikus |Jaus ^^fčsi gir-
nelaimei jis nuvažiavo. Jo l^mo žymės. Policistai sa-( ■ , \
tardymas tęsis antradienį.! ^&d jie buvo pašaukti Nurodo, Kaip Blaivybes
Apart girtuoklystės, kuni- iant kelio, kuomet kunigo 1^^™^ Jurį gjį|j 
gas dar kaltinamas, kad jis!^nio automobilis-susikūlė >
įgirtas būdamas važiavo au-|SU Mauricė Boches o auto-1 J 
jtomobiliu, pabėgo iš nelai
mės vietos susikūlus auto
mobiliui ir nelegališkai ga
beno svaiginančius gėrimus.

Salisbury policija kunigą 
Šleinį suareštavo sekmadie- Į 
nio naktį, kuomet jis va-1 
žinodamas automobiliu ne
sustojo po to, kaip jo auto
mobilis susikūlė su kitais 
dviem automobiliais ant ke- 

. lio, einančio į Salisbury 
Beach. Jonas J. Zitąs iš 
Portchester, N. Y., ir A.

nelaimei jis nuvažiavo. 'Jo!^um.° zymčs.

; Šleinio automobilis- susikūlė . 
i su Mauricė Boches’o ;
'mobiliu. Kunigas nesustab- i 
dė automobilio, bet važiavo 
toliaus. Pavažiavus apie 300 
jardų Šleinio automobilis 
vėl susikūlė'su kitu automo- 

[biliu, kuriuo važiavo Mau- 
frice Schwartz iš Haverhill, i ,

Kuomet policija suarešta
vo kunigą Šleinį, tai jo au
tomobilyj rado keletą kvor-^Groton, netoli 
tų alaus. Už tai kunigas 
kaltinamas butlegerystėj — 
nėlegališkam gabenime svai
ginančių gėrimų.

am-

anglies 
dirba 8

Japonija Kaltina Chiniją

valdžia

inskas Kyla
Minsko miesto gatvės 

skersai ir išilgai išvagotos 
giliais grioviais, tartum vi
sas miestas apsirausė karo 
apkasais.

Tai senasai, nepatogiai su
tvarkytas Minsko miestas 
persitvarko iš pat pamatų, 
deda žemėn vandentraukio 
vamzdžius (triūbas), lygina 
gatves, tiesia kelius elektros 
tramvajui.

Tūkstančiai darbininkų, 
apsišarvavę statybos darbo 
įrankiais, skubiai pertaiso 

sutvarko Sov,

TOKIO, Japonija.— Di
džiuma Japonijos laikraščių 
kaltina Chinijos valdžią del 
iškilusio nesusipratimo tarp 
Chinijos ir Sovietų Sąjun
gos. ;
turėjo teisės taip sauvališ- 
kai užgriebti gelžkelį nuo 
Sovietų.

Tačiaus Japonija nema
nanti, kad kiltų karas tarp 
Sovietų Sąjungos ir Chini
jos. Manoma, kad ginčas 
bus išspręsta taikos būdu.

Komunistų Partija Ragina Visus Darbi
ninkus Rengtis Prie Rugpjūčio Pirmos
Amerikos Komunistų Par- pjūčio Pirmą Dieną kovos

Sako, kad Chinija ne- tijss New Yorko Distrikto diena prieš gręsiantį impe-Į

Liberalai Pradėjo Ata
kuoti MacDenaldo

ir patogiau 
Baltarusijos 
ską.

Bematant 
Baltarusijos 
rūmai. Tai 
tur griaunami mažučiai na
mukai ir jų vietoj statomi 
nauji, dideli, su visais pato
gumais namai.

Minskas plečias, auga ir 
gražėja. Tai darbininkų 
darbas jų pačių naudai.

“Raud. Artojas”

LONDONAS.—Antradie
nio vakarą atstovų bute

Savo notos užbaigoj NaU- _ 
kingo valdžia, bandydama, 
pasiteisinti, primetinėja So
vietų Sąjungai komunisti
nės propagandos skleidimą. 
Girdi, puolimas ant Sovietų i 
gelžkelio padarytas su tiks- 1 
lu “užslopinti komunistinę

Nankingo valdžia savo no-. propagandą ir palaikyti | 
toj bando pateisinti įvykius j tvarką Mandžurijoj.” Tą 
Mandžurijoj. Tačiaus pri-'šauksmą apie komunistinę 
žada labai greitai pasiųsti propagandą Chinijos. mili- 
'Maskvon savo atstovą, Chu turistai naudoja pridengi- 
Zao-yang, buvusį Chinijos mui Europos ir Amerikos 
ambasadorių Maskvoj, tar- imperialistų planų atakuoti 
tis del įvykių Mandžurijoj. .Sovietų Sąjungą.

Bet Chinijos militaristai l Japonijos žinių agentūra^ 
savo notoj taipgi reikalauja,! Reng0 praneša, kad Melni-‘ 
kad Sovietų Sąjunga tinka- i kovas, Sovietų generalis

MASKVA.— Chinijos na
cionalistų valdžia atsakė į 
Sovietų Sąjungos protesto 
notą del užgriebimo Chini
jos Rytinio Gelžkelio ir are
štavimo Sovietų piliečių 
Mandžurijoj. Nankingo val
džia atsakė j Sovietų nusta
tytą laiką, bėgy trijų dienų.

L” Tą

NEW LONDON, Conn.- 
George W. Wickersham, 
pirmininkas Hooverio pa
skirtos komisijos studijavi
mui kriminalystės ir įstaty
mų vykinimui, pasiuntė laiš
ką gubernatorių kon
ferencijai, kuri tęsiasi 

nuo čia.
Antradienį tą laišką konfe
rencijoj perskaitė New Yor
ko valstijos gubernatorius 
Roosevelt. Wickersham siū” 
lo gubernatoriams , pasvar
styti, kaip bendrai turėtų 
vykinti blaivybės įstatymą 
valstijos valdžios ir federa
te valdžia. Jis siūlo, kad fe
derate valdžia užsiimtų ko
voti prieš daugmeninį 
(wholesale) degtinės biznį, 

' kad padaryti galą dirbimui, 
įgabenimui degtinės ir par
davinėjimui smulkiems but- 
legeriams. Kitaip sakant, 

'federalė valdžia turi vesti 
kovą prieš stambius butle- 
gerius. O valstijų valdžios 
turi dėti pastangas padary
ti galą smulkiesiems butle- 
geriams, turi dėti pastangas nas tvirtėja tarp Finlandijos 
išnaikinti smulkų degtinės darbininkų, kaip parodo ne- 
pardavinėjimą, išnaikinti 
saliunus, slaptas karčiamu- 
kes ir tt.

mai apsaugotų Chinijos pi- konsulas Charbine, išvyko 
liečius Rusijoj nuo atakos.

Beveik tuo pačiu sykiu su j 
pasiuntimu atsakymo Sovie
tų valdžiai sužinota, kad 
15,000 Mandžurijos karei
vių tapo sumobilizuota bėgy 
48vąlandų ir pastatyta stra
tegiškuose punktuose prie 
Sibiro rubežiaus; daugiau
sia spėkų sukoncentruota 
prie Manchuli, Chinijos Ry
tinio Gelžkelio. stoties. Tas nuo Chiang Kai-sheko fa- 
parodo, kad Chinijos. milita- i šistincs valdžios, dalyvavo 
ristai galvoja apie ginkluo- • demonstracijoj. Chinai sau- . 
tą ataką ant Sovietų Sąjun-ikė:. “Šalin imperialistai,” 
gos. . . “Šalin Chinijos fašistai.”

; Sovietų Sąjungon.
Sovietų užsienio reikalų 

ofisas pranešė, kad atstovo 
Serebriakovo siuntimas Chi- 
nijon sulaikytas. i •

Antradienį Maskvoj įvyko, 
darbininkų demonstracijos 
prie Chinijos ambasados. 
Daug chinų revoliucionie
rių, pabėgusių iš Chinijos

rialistinį karą..Kohiitetas savo išleistam 
pareiškime ragina Partijos 
narius ir visus revoliucinius 
darbininkus rengtis prie 
anti-karines demonstracijos, 
rugpjūčio 1 d., New Yorke.

Atsišaukimas sako:
Imperialistai rengiasi prie 

karo. <
pasaulio imperialistų remia
mi, kelia savo kruvinas ran
kas atakavimui Sovietų 'Są
jungos. •

Visų revoliucinių 
ninku užduotis yra 
Męb turime pastoti 
imperialistams rengtis prie 
karo. Mes turime stoti ap
gynimui Sovietų Sąjungos.

Amerikos darbininkai ne
gali tylėti.

Išrinkite delegatus, nuo 
trijų’iki penkių, visose dar
bininkų organizacijose į 
konferenciją, kuri įvyks lie
pos 25 d., 
prie anti-karijlės i
stracijos New Yorke.

Visur tarp darbininkų 
kelkite anti-karinės dienos, 
Rugpjūčio Pirmos, o balsius:

Meskite darbą rugpjūčio 
1 d. 4 vali, po pietų! Daly
vaukite demonstracijoj ant 
Union Square. Marguokite 
iš dirbtuvių į Union Square.

Visam pasauly darbinin
kai rengiasi padaryti Rug-

Naujas Vokiečiu Laivas 
Bremen Išplaukė į New Yorką

24 Komunistai Finlandi- 
jos Parlamente

SP

Laužo New Orleans 
Gatvekariečių Streiką .

-< BREMEN, Vokietija. — 
Naujas, milžiniškas Vokie
tijos laivas Bremen antra- 

Chinijos militaristai, j dienį išplaukė į New Yorką

darbi- 
aiški:

HELSINGFORS, Finlan- 
dija.— Nepaisant žiauraus 
persekiojimo, kairysis spar-

NEW ORLEANS.-Po sar
gyba apginkluotų specialių 
šerifų ir policijos Public 
Service Kompanija £ra- 
dienį pradėjo operuoti gat- 
vekarius. O apie 2000 strei- 

ikierių pikietavo ant gatvių.
Kompanija tegalėjo ope

ruoti gatvekarius ant dvie
jų linijų. • i

“Nebus dedamos pastan
gos operuoti gatvekarius 
naktį iki padėtis nepagerės,” 
pareiškė kompanijos virši
ninkas.

Pasinaudodama unijos 
viršininku nuolankiu atsine- 

jšimu, kompanija atsisako 
tartis su unija.

J. B. Lawson, gatvekarie-, 
Čių unijos viršininkas, pra- 
mešė, kad greitu laiku Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green tar
sis su prezidentu Hooveriu 
del užbaigimo streiko New 
Orleans.

pirmu kartu. Jis priklauso 
North German Lloyd lini
jai.

Sakoma, kad pirmu kartu 
juomi nebus bandoma grei
tai plaukti.

Bet Bremen bus greičiau
sias laivas pasauly! Yra 
49,364 tonų. Gabena 2,200 
pasažierių. Įgulos narių 
turi 980. ■ ! ‘

Tarptautinė Orlaivių 
Paroda

senai įvykę seimo rinkimai. 
Kuomet socialdemokratai 
prarado vieną vietą (dabar; 
turi 59), tai kairieji darbi-! 
ninkai (Komunistų Partija 
nelegalė Finlandijoj) laimė
jo keturias vietas. Dabar 
24 revoliuciniai atstovai yra 
Finlandijos parlajnente.

Valstiečių Partija, atsto
vaujanti vidurinius ir stam
biuosius valstiečius, gavo 59 
atstovus, septynis atstovus 
daugiau; buržuazijos koali
cinė partija prarado šešias! 
vietas, dabar turi 28; švedai 
reakcionieriai prarado vie
ną, dabar turi tik 23; bur
žujai progresyviai prarado 
3 vietas, turi dabar 7.

irvarKo oov. |. , 
centrą_ Min- įvyko susikirtimas tarp h-

jberalų ir Darbo Partijos 
kabineto nario Thomas.

Kuomet Thomas išdėstė 
valdžios planą budavojimui 
kelių, kad sumažinti bedar
bę, tai liberalų vadas Da
vid Lloyd George pareiškė, 
kad valdžia nepažymi, iš 
kur ji paimsianti pinigų 
vykinimui to plano, ir jeigu 
ji bandys sukelti tam tiks
lui finansų be parlamento 
leidimo, tai jis priešinsis 
tam.

Bet vėliaus F. W. P^thick- 
Lawrence, finansinis iždo 
ministerijos sekretorius, 
paaiškino, kad bus parla
mentui patiekta aprokavi- 
mas iškaščių Thomaso su
minėtų planų.

išaugo nauji 
universiteto 

vienur, tai ki- i Pabėgo Skenduole

risirengimui 
demon-

Jieškojo Dolerių Laiškuose
* Šiauliai.— Šiaulių pašto 
valdininkai sugavo to pašto 
laiškininką Laurynaitį be
plosiantį laiškus ir>bejieš- 
kantį pinigų. Laurynaitis 
po dviejų dienų buvo areš
tuotas ir padėtas Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjime.

Pirmadienį 7 vai. p. p. jau
na moteris vaikščiojo ant 
Aleksoto tilto ir apsižvalgiu
si, kad arti nebuvo žmonių, 
užlipo ant barjero ir įšoko 
Nemunan. Įkritusi kiek 
plaukė, paskui pradėjo skę
sti. Žmonės vaikščiodami 
Nerhuno krantais ją pama
tė. Keli vyrai tuoj puolė į 
vandenį ir ją išgriebė. Išne
šė ant kranto, padėjo iki ji 
atsigavo. Atsigavus ji pa
siskubino pabėgti. Taip 
niekas ir nesužinojo, kas ji 
ir kodėl skandinosi.

Londonas. — Antradienį 
Čia tapo atidaryta septinta 
tarptautinė orlaivių paroda.

Jungtinės Valstijos turi 
tik vieną orlaivį, Fordo iš- 
dirbystės, keturiolikos pa
sažierių. Daugiausia išsta
tyta Anglijos orlaivių, 
/^išstatyta ant parodos 
Anglijos militarinis orlai
vis, kuris manoma būsiąs 
greičiausias orlaivis pasau
ly, galintis lėkti 300 mylių į 
valandą.

Išstatyta ant parodos An
glijoj pagaminti mažieji or
laiviai, kurie kainuoja tik 
po $2,250.

Kitoj vietoj yra vokiečių
išdirbystės dvidešimts paša- pabėgęs nuo farmos ir slap- 
žierių orlaivis, kuris kai-'stėsi krūmuose už mylios, 
nuoja $90,000 be motorų.

Nušovė Kalinį
London, Ohio.— Antradie

nį čia ant valstijos kalėji
mo farmos sargas nušovė 
kalinį Ira Le Grand, kuris 
bandęs pabėgti. Jis buvęs

$

nuo. čia.

Geneva, Šveicarija.—Tau
tų Lygos viršininkai aty- 
džiai seka Sovietų Sąjungos 
ginčą su Chinija.
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SOCIALISTAI ADVOKATAUJA CHINAM 
IR IMPERIALISTAM PRIES SOVIETUS

Anglijos socialistai linkstu 
prie Chinijos militarist. Vy
riausias Anglų socialistų laik
raštis “Daily Herald” tik atsar
giai pavadina “neišmintingu 
žingsniu” tą smurtą, per kurį 
Chinai užgriebė Mandžui’ijoj 
gelžkelį, i suimdami ir deportuo
dami visus Sovietų valdininkus 
ir darbininkus, tarnavusius prie 
to gelžkelio.—O gelžkelis, sulig 
1924 m. sutarties, pusiau pri
klausė Sovietų Sąjungai, pusiau 
Chinijai.

“Daily Herald,” organas R. 
MacDonaldo, dabartinio Angli
jos ministerio pirmininko, ta
čiaus, drožia pamokslą Sovietų 
valdžiai, kam jinai 
matumą Chinijai.
tai pareikalavo tiktai, kad Chi- 
nų valdžia atšauktų savo provo- 
katoriškus žingsnius ir patvar- 
’kyirlus, padarytus prieš Sovie
tus, o paskui jau galima būtų A *užvest draugiškas; derybas del 
to nuotikio.

Socialistinis ‘/Daily Herald” 
graudena:

“Rusija privalo atsimint, kad 
ultimatumai yra pavojingi daly
kai.” • » *.■

Anglių socialistai per savo or-

stato ulti-
Nors Sovie-

j Giesmė apie Sovietų 
Silpnumą

Kaip prie lopšinės dainos kar
tojama priegaida “čiūčia-liūlia,” 
taip Anglijos ir kitų šalių imper 
rialistai kartoja: “Silpna So
vietų Rusija, silpna.” Tuom 
drąsina savo tarnaitę Chiniją, 
kuri, girdi, galėtų nukariaut 
Sovietus, o patys jau (kol kas 
slapta) mobilizuoja Chinijai tal
ką ginklais, pinigais ir karei
viais.

Anglija senai ryja seilę, žiū
rėdama į Chinų-Rytinį Gelžke- 
lį, Mandžurijoj, del kurio Chi- 
nija dabar padarė tokią provo
kaciją prieš Sovietus. To gelž- 
kelio tyko ir Japonija, ir Jung
tinės Valstijos. Ir ne be tų ša
lių valdžių pritarimo Chinija iš
drįso padalyt tą žygį. Kiekvie
na iš jų veržiasi savo globon 
pasiimti tą gelžkelį ir išnaudoti 
gausingus aplinkinius gamtinio 
turto šaltinius Mandžurijoj. Ko) 
imperialistai tarp savęs del to 
susirautų, tai jie sudarytų bęn- 
'drą ginkluotą stovyklą i de|eįi 
triuškinimo Sovietų Ėėspubli- 
kos iš rytų pusės. Karki gi 
prieš Sovietus iš vakarų • ir pie-.

ai turi i įpĮi’ajrę 
Finįja, 'Estbhijja,'

ir kitomis 
fašistinėmis šalimis. / i •.

S.S.S.R. Laikosi Duoto Žodžio
Kauno fašistų organas 

(“Liet. Aidas” num. 145), 
polemizuodamas su Vilniaus 
“Slowo” apie lenkų politiką 
link Latvijos ir Estijos, pa
reiškia:

“Laikąs jau pakankamai 
įrodė, kad SSSR respektuoja 
savo pasirašytąs sutartis ir 
neturi agresijos planų prieš 
savo Pabaltijo kaimynus. De
ja, apie lenkus ir dabąr to pa-.: 
sakyti dar negalima/’ i '

1 !

Lietuviškai kalbant, So
vietų Sąjunga laikosi savo 
duotojo žodžio Pabaltijos 
kaimynams ir neturi jokių 
užpuolimo planų prieš juos. 
Tai tiesa. Sovietų Sąjunga 
nedaro jokių puolimo planų 
ne tik prieš Baltijos kaimy
nus, bet nė prieš kurį kitą 
kraštą arba valstybę. So
vietų Sąjunga trokšta ra
maus gyvenimo,

“Kai 'kurie lietuviai • del to 
ir kalba, kad “lenkams tol ne
pavyks Ameriką oru pasiekti, 
kol negrąžins Vilniaus. ’ ’
Paikiau nufilo^šfuoti, be-

1 1 ...................... ■ ................. .. : ! .................................... ■ ■ -"q :

M. GORKIO PATAR1MAI RAŠYTOJAMS "
i • • i ■ i i ---f
• ' j •Nesenai Sov. Sąjungoj į-.

vyko rusų rašytojų suva-
rods, jau niekas negalėtų. |ž™as’ kuriall*ė dalyvavo

ir Maksimas Gorkis—garsu
sis proletarų rašytojas. Jis 
sakė prakalbą, apibūdinda
mas tatai, ką jauni rasyto- 

Kuomet KŠLB. sekreto- jai turi žinot rašydami. Su-

jis ten buvo padėtas, bet kol 
jo paties neperimtas, tai vis, 
tiek nesiskaito jo kontrolėj; i Neprisiima 
Be to, p. Gugis visą dalyką už
tylėjo, kuomet jis tenai buvo 
sudėtas.

“Pasitvirtinimas^ šitų kalbų rius d. Mizara parašė andai teikė neįkainuojamų patari- 
parodytų, kad ir Gugis lygiai dienraštyj, kad minėto ko- mų, kuriuos kiekvienas be
su senaisiais valdininkais »le-* mį|-e|-0 įskundimas parodo, pradedąs rašytojauti betu
tas ‘nestebina narių. ' Gugi JOg : B,ro.oWyno fašistinio vis darbininkas turėtų žino- 
pasistatė prieš narių norą, tai ^aP° veikėjai^, ,nesnaudžia, ti. .
jis ir elgsis taip ne kaip na-: tai Širvy dūkas, tuojau ir|; P.ąsak rūbsiuvių 
ri'ai norėtų,! bet kaip nori se-' griebėsi f “ v 1 1 ” v j ’
noji mašina, kuri jį pkstatė Esą, ;tai ne jis ir We lapas, I- b-

1 i J J • • i .« • < f į . | - x’kurį jis redaguoja, skūndę davė

į organo 
sau už kepurės. “Darbo,” rašytojas -sakė:

. ; - i ■ 1 1 • .

“Mūsų literatūrą praeityje
... , ._. - . - —,. J j puikiausių pavyzdžių,

plūs komitetą., į Argi reikia Kiekvienas darbiętis rašytojas
4 a . * * * . * . - * . ' t ... ... . . -

tori viėt’ohi ■ • -
“Tie gandai atrodo1 teisingi; 

nes ‘Tėvynė” škelbia, kad cen- ’i . . _ ■ .. ■ > > ; . . .
tro sekretorė' kalbės Pittsbur- i naivesnio, teisinimesi ? Ąr turi , rūpintis išnagrinėti visa tą, 
ghe, o ‘Naujienos’ rašo, kad senai čia Širvydukas oratos 
K. Gugis važiuoja į Pittsbur- šaukė, kad reikia skųsti 
ghą.”
Tai gan 

juokingas 
pusę įmetu 
neturi su 
keisčiausia tas, kad apie tai 
nė žodeliu neprisimena S. L. 

ramiai A. nariams! 
dirbti sociali, tinęs kūrybos 
darbą, bet imperialistinės 
valdžios neleidžia. Iš vaka
rų Lenkija — tasai imperia- 
lištų šunytis — aštrina dan
tis prieš Sovietų Sąjungą, o 
iš rytų, kaip matome, Chini- 
ios darbo' žmonių nepriete
liai kėsinasi išprovokuoti 
darbininkų kraštą į karą, 
įįet pasaulio darbininkai 
pasireųgę t by, ka,da apginti 
darbininkų respubliką. • ’i ’ ’

1 i į * * *
mąterialiai phreititi turėtų tie 
rašytojai, kurie gauna už savo 
darbą gerą atlyginimą.

“Rašytojai, kurie pradeda 
dirbti, neturi gailėtis savo ener
gijos. Kartais, reikia sudoroti 
visą pusvalandį, kad parašyti 
tinkamą sakinį ar pataisyti, kas 
jau parašyta.

“Daugelis rašytojų yra netėi- 
sjngai nusistatę link to, ką jie 
mato aplinkui savęs. Jie gąs- 
dinasi, jiems išrodo, kad žemė 
prasiveria, kad kokia tai befor
mė lava pradeda užlieti gyveni
mą. Tačiaus mūsų uždavinys 
yra tas, kad panaikinti tą vis

kas kliudo žmogui gyventi, 
pasiryžimas tai inžinas, ku- 
stumia pirmyn . visą žmoni- 
istoriją. Visa tai, kas de-

įdomus ir sykiu 
dalykas! Virš 
įždininkauja ir 
savim iždo. Ir

I valdžiai mūsų Komitetą? 
Tegul jis pats pasiskaito 
bent tą, ką parašė,'o atras, 
ir tuomet nereikės bepras
miai krykštauti.

ka, 
Šis 
ris 
jos
dasi šiuo tarpu mūsų šalyje, 
yra taip didinga ir grandiozu, 
kad vargiai mes savo akimis ga
lime viską apimti ir įvertinti. 
Mūsų kelias—tikras kelias. Tą 
supranta ne tiktai mūsų prole-

ką davė rusų literatūros meiste
riai. Literatorius turi mokin
kis literatūrą, bet to toli gražu 
negana. Reikia mokintis pa
čiam gyvajam gyvenime, nes 
jis ;
pradžia. Studijuojant gyveni- ’vakarų inteligentijos, kuri, savo

Anglių socialistai per savo or-.tų imperialistai turi ;padaįi*ę 
ganą nukalba taip, kad jeigu 1 suokalbius su t.
kiltų karas, tai, supraskite, del Lietuva; Latvija, Lenkija^ ‘ Bu
to ne tiek būtų kalti chiniškie- munija, Bulgarija i 
ji provokatoriai, pildantieji va
lią Japonijos? Anglijos ir. kitų 
imperialistų; pasak “Daily tle- 
raldo,” labiau būtų kalti Sovie
tai.

“Daily Herald” tokiais pa
mokslais išreiškia mintį ir Mac
Donaldo, kuris dabar stovi prie
šakyje Anglijos valdžios.

Aišku, kaip giedriame vidur
dienyje, kad Anglų socialistų 
vadai kursto savo šalies darbi
ninkų ūpą prieš Sovietų Respub
liką, kaipo prieš “kaltininkę” to 
kivirčo su Chin i j a.

O vyriausias Anglijos kapita
lo organas Londono “Times” 
sako, kad jeigu įvyktų ginkluo
tas susikirtimas tarp Chinijos 
ir Sovietų, tai Sovietams tektų 
susidurt “su pirmo laipsnio ka- 

z m pajėga.”
Kadangi Chinijos nieks nelai

ko pirjnalaipsne kariška pajėga, 
tai reiškia, kad įsimaišytų 
ponija, nUo kurios nenorėtų 
silikti nei Anglija.

Tai ir suprantama, kodėl 
cialistaujanti Anglijos valdžia ir 
jos Darbo Partija ruošia minių 
“dvasiu*’ prieš Sovietų Respub- 
liką. į j ? r ;

Vienas t Anglijos valdininkas 
(sulig lieįošT5 d. pranešimd iš 
Londono,’N. Y. “Timese”) pa
reiškė: jeigu Sovietai susikibtų 
su.Chinija, tai tuom būtų ati
tolinta užmezgimas ■ diplomati
nių ryšių ,tarp Anglijos ir, So
vietų Rusijoš. Anglų spaudoj 
vėl pasipylė išmislai apie So
vietų Valstybės pinigais varomą 
propagandą kitose šalyse. Pirm 
negu Ahglija galėsianti atnau- 
jint diplomatijos ryšius su So
vietų Respublika, tai Sovietai 
turėsią atsisakyt nuo sayo už- 
sienyj varomos propagandos, 
vėl posmuoja MacDonaldo val
džia. Jai turavodami, imperia
listiniai Anglijos laikraščiai 
teisina Chinų pasielgimą su 
Sovietų žmonėmis ir įstaigomis 
Mandžurijoj tuomi, kad, girdi, 
jie ten vėdę savo raudonąją 
propagandą, kurios Chinai ne
galėję įake?fti. ’

Socialistai Perša Tautų Ly- 
\ gos Teismą

Anglijos socialistų valdžia ži
no, kas ruošiama prieš Raudo
nąją Respubliką; ir jeigu tai 
ištikro būtų darbininkiška) o ne 
imperialistiška valdžia, tai jos 
galva MacDonaldas s\i savo or
ganais “Daily Heraldais” ir ki
tais atsišauktų į darbo žmones, 
kad jie stotų už Sovietinę Dar
bininkų Valstybę. Bet kadangi 
macdonaldiškė valdžia yra im
perializmo tarnautoja, nors ap
sikaišiusi socialistinėmis plunk
snomis, tai ji šiuo rimtu mo
mentu tik prideda savo balsą 
prie pasaulinių imperialistų 
choro prieš Sovietus. Ir dar ji 
siūlo Sovietams atnešti savo ne-' 
susipratimus su Chjnija į Tau
tų Lygą, tą stambiausių impe
rialistinių draskūnų internačio-' 
nalą. O Tautų Lygoje jie iš
rastų dar daugiau sovietinių 
“kalčių” ir išsidirbtų juo pa
rankesnę priekabę delei sutarti
nos kampanijos prieš Sovietus.

Kuomet social-imperialistai 
planuoja naujus žabangus So
vietams; kuomet socialistų part
neriai f iš stambiosios buržuazi
jos liogerio deklamuoja apie 
Sovietų silpAųma iiį ląpie leng
vumą su jąis japsiįįrbti,—jie .

Gugis TįH Pąbar;, ; : 
Perinsiąs S. L A. Iždą?

Chicagišjkė “Vilnis” (num. 
163) rašo:

“Bridgeportę (Chicagos prie- 
miestyj) eina kalbos, i kad adv. 
K. Gugis iškeliavo 'į Pittsbur- 
ghęą, kur bus valdžios atstovai 
ir keli pilei. tarybos nariai. 
Jie ten susivažiuoja del-galu
tino perdavimo į paskirto S.L. 
A. "iždininko K. Gugio kontro
lę SLA. iždą, kuris sudėtas 
įvairiuose bonuose ir Šeruose. 

-' “Jeigu šitos kalbos pasi
tvirtins, tai pasirodys, kad p. 
Gugis melavo, kad jo kontro
lėj yra visas SLA. iždas. Nors

yra literatūros versmė ir[tarijai, bet ir geresnės grupės^ 
r”°. Studijuojant gyveni- vakarų inteligentijos, kuri, savo* 

mą, reikia gilintis į mažmožius, daugumoje, yra sudemoralizuo- 
į dailės detalius ir fiksuoti tą ta ir priglušinta. 
viską, kas yra būtina, kas yra 
specifiška. Tankiai romanuose 
mūsų pradedančiųjų rašytojų 
veikia "žmonės be veidų, be tik- 

,,1 ro individualio abriso, žmo- 
’ gus . turi būti matomas ir per- 

: jo baisa?, jo eisena, 
viją, kuri pradėjo pulti irj0 žestikuliacija, baltas jis ar 

pa- briunetas. Reikia nužymėti 
ton šalin politi- faktus, kurie suformuoja žmo- 

izionomiją. Kas padarė j-į tuo, 
'kuo jis.yra, kas suorganizavo 

‘‘Latvijos buržuazija ,nepa-'jį, kaipo konkretę asmenybę.
Mažmožius reikia atrankioti la
bai atsargiai.”

Tie inteligen
tai pradeda skaityti mūsų ra
šytojų darbų vertimus ir paskui 
pradeda mumis vis daugiau ir 
daugiau interesuotis.”

Mūsų jauni rašytojai pri
valo kreipti kuorūpestin- 
giausios domės į tai, kas vir
šuj pasakyta. Reikia mesti 
šalin tas įsigyvenęs pas kai 
kuriuos dd. supratimas, kad 
aš jau viską žinau, esu pil
nas rašytojas, nes mano 
raštus redakcijos spausdi
na.

Latvija—Fašizmo Tarnaitė
Drg. V. Olbergas “Inter-, 

national Press Correspond 
num. 32-ram rašo apie Lat-i .
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Meluoja Nerausdami
Kauniškis “Lietuvos 

das” (fašistų organas, num. 
145) stengiasi apdumti svie
tui akis, paskelbimu, kad 
atvykusieji iš Amerikos lie
tuviai ekskursantai, ypačiai 
su šeimomis’, norį pasilikti 
Lietuvoje. Tik paklausyki
te: L11 i!;'

i ■ ’ -t • i

“Daugumas šioje ekskursi
joj atvykusių .yrą atfkpliavę ,su 
ištisomis ' šeimomis, . suj įsuąū- 
.gųsiais. įr rųažaįą yąįkąiš.j , » .
> /‘šie dioritir jyi^aij pa^įljkti 
toliau gyventi Lietuvoje..

“Dalies jų pasilikimas ta- 
'čikū pareisiąs nuo to, kaip 
jiems patiks Lietuvoje. Bet 
daugelis ir’ griežtai nusistatę 
galutinai pas j mus pasilikti. 
Tai vis labai karšti patriotai, 
geri lietuviai. Yra ekskur
santų, ypač jaunieji, kurie ma
to dabar Lietuvą pirmą kartą 
savo gyvenime. Vis dėlto ne
vienas, ypač tie, kurie be šei
mų, kiek paviešėję Lietuvoje, 
grįšią dar atgal į Ameriką.” ,.
Kiekvienas, kuris kiek 

tiek protauja, supras, jog 
tai yra paprastas fašistų, 
kaip amerikiečiai sako, 
“blofas.” Iš tos pačios gru
pės jau ne vienas į Ameri
ką yra parašęs, kad jis sku
bės iš Lietuvos, kiek pajėg
damas, nes ten tvanku ir 
įkyru — fašistų viešpatavi
mas nepakenčiamas. Aky- 
vaizdoje to skelbti, >. kad 
“daugumaš nori visai pasi
likti Lietuvoje” yrą melavi
mas per akis. „ Fašistai ta
tai daro, kad parodžius 
Žmonėm, kokią’ “gerą tvar
ką” jie turi Lietuvoje; net 
iš Amerikos par.vykę ją pa- 
mego ir ^trokštą pasilikti;.

Ai
lietuvius darbininkus,
kliuvusius i
nių emigrantų keliais. Drg, [&aus būdą, jo visuomeninę fi- 
Olbergas pažymi':

šitenkįna puolimų tik savo ša
lies darbininkų judėjimo. Ji 
laužo tas politinės prieglaudos 

■ teises, kuriąs suteikė įkeliau- 
jantiems (\ asmeųįms., Mėnuo 
atghl.lępkų, įupmunistas Pa-

Labai daug svarbos rašy
tojas ' deda ant pažinimo 
marksizmo-leninizmo. Jis 
pastebi:

' 4 ’ - J ’ . .

“Taip pat labai svarbus klau-(

szyn tapo atiduotas l^enkayi, Į
Latvi j a...dabar trokšta panašų.
pa^itarnavimą .suteikti, .fąšįsti-j
nei Lietuvai. . Lietuvos ppliti- simas apie'taip vadinamą ideo- 
niai emigrantai. Latvijoj yra J 
laikomi paprastais kriminalis- bes.

gerai marksistiniai apsišvietęs.
14 d. trys11 Reikia; perskaityti ir komuniz

mo abėcėlę, reikia žinoti dialek-

“Laisva ir Laiminga”?

niai emigrantai, Latvijoj yra

K. A. Kriaučiūnas, Brook- 
lyno lietuvių dainininkas, 
fašistų lapelyje rašo, kad 
Lietuvoje nematąs jokios 
laimės: triobos ir gyvuliai 
labai sunykę, visame atsi
spindi Smetonos prezidenta
vimas. Aš pats, rašėjas šių 
žodžių, persitikrinau, kad 
Smetonai Lietuvos labas 
tiek rūpi, kaip man pernyk
štis sniegas.

Gavau laišką iš Lietuvos 
nuo tūlo ūkininko iš Šakių 
apskričio, kuris pirm karo 
sumaningai gyveno; kad 
lauką apdirbo, tai buvo pa
valgęs, apsivilkęs, bet dabar, 
prie fašistų valdžios, nors 
sunkiai su visa šeima dir
bąs, bet esą nuskuręs ir su
vargę, nes valdžia mokes
čius tris kartus didesnius 
lupa, nekaip prie caro. 

Rašytojas tvirtina, kad vi- Apart nuolatinių mokesčių,

logijos atkritimą nuo tikreny- 
’ “ . Rašytojas turi būti labai 
gerai marksistiniai apsišvietęs.tais. . ■ , į

“Birželio mėn
Lietuvos politiniai emigrantai,
draugai, Jcinuša-itis, Krepausf tinį marksizmą, Marksą ir Le- 
ka ir Ribokaitė tapo isdepor- 
tuoti ,iš Latvijos. Jie nuvyko 
į Dancigą, kur tapo padėti 
priežiūroj policijos. Dancigo 
policija ■ trokšta tuos draugus .
grąžinti atgal į Latviją, tuo-[aiškiai būtų 
met jie būtų perduoti Lietuvai, 
ir vienas iš draugų ten gali bū-

• ti nusmelktas mirti.
“Pasaulio proletariatas tu

rėtų kelti savo balsą, kad iš
gelbėjus tuosius tris draugus, kalinga skaidri, 
nes tik galingas darbininkų 
žygis galėtų išgelbėti juds.
Reikalingas greitas veikimas.”

Toliau rašytojas nurodo, 
kad ir Latvijoj, nors

nina, bet reikia taip žinoti ir 
skaityti, kad visa tai neįeitų į 
literatūros kūrinį, kaipo žalias 
materiolas. Tikrenybę reikia 
apvilkti į tokias formas, kad 

i matomas kelias 
žmogaus, kuris pergyveno di
džias ir tragingas mūsų revoliu
cijos dienas, kad atsivaizdintų 
socialis patyrimas mūsų darbi
ninkų ir valstiečių. Mums rei- 

tikra ir, kas 
svarbiausia, organiška literatū
ra. Ir tokios literatūros mes 
jau turime.

SQr

gyvulius.

Štaj vienas rašo: ‘Aš talen-

r ašy tojų

Ja- 
at-

perskai- 
ir visai

Liepos 18 d.:,
—-Versailės tribunolas {-pa

smerkia rašytoją Zolą už jo raš
tą Apkaltinu P”, T898.- ; • • - - •

Laivyną ir Raudonąjį Orlaivy- 
ną; ne tik milionus savo darbi
ninkų ir valstiečių, pasirengu-; 
šių galvą padėti beginant savo 
proletarinę tėvynę. Sovietai pa
sitiki ir turi pamato pasitikėt 
milionais klasiniai sąmoningų 
proletarų visuose pasaulio kam
puose, kurie pritars Sovietinei 
Respublikai prieš saviškius im- 
■perialistus.—Juk Jau įiv dabar,, 
skaitome spaudos pranešimuose 
apie pačių chinųį dąrbįninku de
monstracijas’ Ch'inijoj/ Mandžu
rijoj, apie didžias Berlyno' 
dari), demonstracijas ir kitų ša- 

stengiasv pamiršt .Vfeną stambų lių darbo žhionių sųjudipLųs 
faktą, tai y^a rrųfi^nųsi įvairių prieš dabartinę ' provokaciją, 
kraštų darbininkų, kurie atsisa- kurią padarė prieš Sovietus chi-' 
kytų imti į rankas ginklą prieš ,nai militaristai. -r, ;
Sovietus, ir štbtų prieš tokį sa- j Svarbiausia Sovietų 'atspirtis 
vo buržuazijos žygįt, | prješ imperialistus—tai įąrp-
Sovietų Ątspirtis—Tarptau- tautinis proletariatas, štai ko

dėl begaliniai didelės svarbos 
[turi Tarptautinė Raudonoji 
Diena, Pirmoji Rugpjūčio, 
prieš imperialistinį karą, prieš 
imperialistų ruošiamą skerdynę 
ant Sovietų galvos; štai kodėl

tinis Proletariatas
Sovietai supranta, kad impe

rialistinis pasaulis yra kariškai 
drūtesnis už Sovietų šalį, jeigu 
drūtumas būtų skaitomas tiktai
skaičiumi kariuomenės, ginklų, dabar turi būt įtemptos visos 
karo laivų ir pinigų. Bet- vien pastangos, kad, ir Amerikoj tą 
tuom negalima visko apskait- dieną darbininkai desėtkais^ ir 
liuot. Peržvelgdami palankias šimtais tūkstančių išsiverstų' į 
ir priešingas sau spėkas, todėl, »gatvę, į masines demonstracijas, 
Sovietai domėn ima nę tik savo prieš krimirtališkas ųžmąčjaš 
Raudonąją Armiją,,. Raudonąjį imperialistų ir -• jų bernų;) i <

- —---------- • . ■■
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Kode! Lenkę Orlaivininkams 
Nepavyko?,
f Jštikųs nelaimei Lenkų 
orlaivininkus, skridusius į 
Jungtines Valstijas “Mar- 
šalek Pilsudski’.’ lėktuvu, 
Brooklyno fašistinės “Vie
nybės” gudragalviai tuojau 
s.urądo ir priežastį, kodėl 
jiem tasai bandymas nepa
vyko, Tai buvę /eodeį kad 
lenkai Lietuvai Vilniaus ne- 
atiduodą. Del to širvydu
kas ir pareiškia:. <

ji i soj žmonijos istorijoj nebuvo tai dar netikėtusužpuoli-
i - i t * € mnc ir nnliinimns nnnnrnskaitosi demokratine, balta- tokio laikotarpio, kaip ši- 

sis teroras siaučia aštrus. Sai, kurį dabar pergyvena 
Kaliną ,už paprasčiausią pa- SSSR., kur toki platūs dar- 
>sijudinimą^ dar.bininkųs, ii’;bo žmonių sluogsniai būtų 
kalėjimuose juos užlaiko kai. paskatinti prie .kūrybos dar-

bo. Tačiaus. tarpe daugelio 
gabių ir didelės literatinės 
vertės rašytojų, atsirandabrrįAVTiinc ATQAIfVlUIAr 1 vel - rašytojų,. atsiranaa REDAKCIJOS ATSAKPĮIAI ir tokių, kurie neturėdami

's. L. A. 271 Kuopos Nariui, 'ĮabU1K mšytpjautL 
Elizabeth, Pa—Rašinelis prieš i Pa^dziųi d. Gorkis nuro- 
“Tėvyhę’’ ir visus S. L1. A. po- j db: 
nūs silpnokas. Apart to, tuoj 
klausimu jau pakankamai [ tingas, nors ir neįgijau siste- 
“Laisvejė” buvo rašyta, o 
draugas nieko naujo nepasa
kote, todėl 'ir sunaudoti nega
lime.

PARYŽIUS.—Profesorius 
Maurice Loeper iš Sorbonne 
universiteto, sako, kad po: 
afydaus tyrinėjimo jis sura
dęs, jog vyn^s esąs naudin
gas žmogaus sveikatai. Vy
nas palengvina virškinimą,, 
turįs, vitaminų* ir kitokių 
.svarbiu'daliūr v i;

matingos apšvietos. Siunčiu 
jums savo apysaką. Ji talen
tinga. Perskaitykite ją greitai 
ir tuoj duokite' savo atsakymą.’ 
Tokių laiškų aš gaunu daug. O 
tos apysakosAtokios, kad jas ne 
tik ‘greičiau’. nereikia 
tyti, bet, tiesą sakant, 

[skaityti nereikėtų.-
“Tarpe pradedančių

yra žmonių visai talentingų. 
Juos reikia rinkti, jiems reikia 
padėtį,; mokinti, nes kitaip jie 
gali žūti. Mums reikia literati- 
nos mokyklos,- kursų, kuriuos

mus ir nulupimus padaro, 
kad nors imk ir lįsk gyvas į 
žemę. .Esu žmogus jau su- 
yirs penkiasdešimts rtietų, 
tai' ir sveikatai tokie paty- 
Timąi kenkia, o. apie nežmo
niškas skriaudas priversti 
esame tylėt, nes jeigu tik 
kiek išsitarus apie teisybę, 
tai tūbjaus areštuoja ir 
siunčia į Varnius “pataisy
mui,”- geriau sakant, lizdus 
utėlių šert. Tai, mat, prie- 
teliau, kaip mes esam ne
laimingi Lietuvos žftionės.

Tas mano koresponden
tas nėra bolševikas, bet vi
dutinio dydžio ūkininkas ir 
tai, matote, ką jis kalba 
apie “laisvą ir laimingą 
Lietuvą.”

J. ūkininkaitis. <

DARBININKŲ
KALENDORIUS
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Krokodilius
..... .ax1.,!, !T/ î,imyz7rri',;"į’"n 

į' Tu, krokodziliuk; pasilik 
‘sveikas gyvas ir priimk nuo 
many vienio Marcinkonių 
Dzūko pažemintus ūkiantis.

M. D.

BINGHAMTON, N. f

Pranešimas Visiems Aukoto
jams

Satyros ir Humoro Meistras

Kiekvienas Turi Išrokavimus Vyskupas Teisia Šeškus
Nori Išniokt Kalbos, Kurk 

Parapijas

Kauno kunigų debesiuotas 
“Rytas” (num, 139) pirma-5 
jam savo mišiaunam puslapyj 
talpina sekantį pranešimą:

Panevėžio Vyskupijos Tri
bunolas šaukia Viktoriją Ru- 
dzinskaitę atvykti į Tribunolo 
buveinę, Panevėžys, Sodų 
g-vė 1, iki 1929 m. liepos mėn. 
15 d. šeškų moterystės byloje.

Pasirodo, kad Lietuvos ku-!
nigąi jau pritrūko tamsūnų | merikiečiams lietuviams steig 

Nusistebėjęs žmonių, tai teisia šeškus. “
■ - • ! kūnėli, jiems pądėk.
čiepyti i

todėl ir SEKASI
sudarė ■ Pamokinęs “tautiškos” para- 

komitetą kovai prieš difteriją.; pijus vaikus tautiškų katekiz-į
Be^ sakyk, gerbiamasis, nuo;mų> Dr. Karalius (taip sako Į v. . T .. c,
ko V. Sirvydas gali čiepyti? j tas, kuris jį garsina) parašė! JCZUS lUFejO aCSCfy

—Matai, kaimyne, pas kiek- j straipsnį apie mediciną. Ka-j 
vieną savotiški išrokavimai. ■ tekizmai kai kam pagelbsti. 
Kafla gydytojai įčiepys nuo!
difterijos, tai V. Sirvydas ga
lės užkrėsti lietuviško fašizmo Marpinlrnmn Dųnln perais. Mat, per savo gazie-. inarcinKOn,y UZUK0 
tą “Vienybę” nieku būdu ne
gali žmonių užkrėsti fašizmu, 
tai dabar sugalvojo kitą būdą.

—Gerai, bet kur jis gaus 
fašizmo perų ?

—Tėvas iš Lietuvos atsiųs, o 
sūnus čia darbuosis. Jiedu 
bendrai kooperuos fašizmą 
veisdami.

Aną dieną gaunu lapelį, ku
rio antgalvis skamba: “Ap
saugokite savo vaikus nuo dif
terijos.” Būdamas vaikų tė
vu, tuojaus pradėjau žiūrinėti, 
kas ten pasakyta. Lapelyje 
•nurodoma vietos, kur galima 
vaikus įčiepyti nuo tos ligos. 
Bet kovai prieš difteriją su
darytame komitete randu pen
ktus lietuvius gydytojus ir šeš
tą V. Sirvydą.
klausiu savo kaimyną:

—Gydytojai gali 
vaikus nuo difterijos, 
nenuostabu, kad jie

Vienas Lietuvos mokslinčius 
sekančiai kalba apie amerikie
čių rašybą:

“Jei , lietuviškosios knygos 
Lietuvoj yra blogos, tai su a- 
merikiečių leidžiamomis kny
gomis dar bėdžiau, nes ten te
berašoma barbariška kalba.” 
' Kad pataisyti tą blogąją 
kalbą, Stasys Dubušis (tai tas 
pats mokslinčius), pataria a-

Paskelbus centraliam Komi
tetui šelpimui Lietuvos Baduo
lių, kad surinkti pinigai ne
bus galima sunaudoti skirtam 
tikslui, t. y., šelpimui baduo
lių Lietuvoj, tai vietinis komi
tetas šelpimui Liet, baduolių 
atsišaukia į visus aukotojus, 
pranešdamas,' kad kiekvienas, 
kuris norės /atsiimti aukotus 
pinigus, tur/pranešti vietiniam 
komitetui šelpimui
baduolių ne vėliaus, kaip rug 
pjūčio (August) 11 d 
< Tą dieną įvyks bendrai'ren-1 
giamas A. L. D. L. D. 20 kuo
pos ir L. D. S. A. 23 kuopos 

norės atsiim- 
•pinigus, lai 

komiteto na-,

Lietuvos

P'er-įti parapijas.
i mokslinčius nori būt ____
i Maižiešium, įvedusiu amerikie- 
! čius iš “barbariškumo” į pa
rapijas.

Neužkrėstas.

DIDVYRIO DAINA

Oi tu širvyd, širvydėli,
Tu fašistų‘vabalėli,

• Už skundimą tavo menką
Tau durnylos garbė tenka.

Tu įskundei bolševikus, 
YTuos nedorėlius ir piktus, 
Kad tautai garbės užtraukti 
Ir šnipelio vardą gauti.

Amen.

Tautiškai ir Broliškai

35—K. Bagdonas, 114 
kin, Pa.

N. Vipe st., Shamo-;

36—K. Vaičiūnas, P. 0. Box 209, Harris-
burg. Hl.

37—L. Aimanas, P. 0. Box 568, Castle
Shanoj), Pa.

38—B. Yuškauskas, Bo.x 253, 1 West Frank-
fort, Ill.

39—J. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins-
ville, Ill.

40-M. Andriuškevičius, 172 Gertrude St.,
Akron, Ohio.

Guzevičienė, Box 400,r Benld, 111. 
Miller, Box 264, Buckner, 111.
Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich. 
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, III. 
V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa. 

Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
Vaitkevičius,

..........ausk'as, 
Minersville, Pa.

Matulevičius, 
Brooklyn, N. Y.

50 - M. Urmoniūtė, 31 
View, Pa.

51- -J. Stanislovaitis,
Wilkes-Barre, Pa.

52— -V. Linkus, 3116
cago, III.

58 J. GudiAauskas, 
Pa.

Drauge, eisi prie Sono sužymėta, kiek80uH

done Ave. i , 
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 

J 3 va), po pietų.

‘GERAI PATAIKO!

41— J.
42- F.
43 K.
44 --L.
45 - Ir,
v ~ 
\ Detroit. Mlch.

48- \\. Malinaui
r.::

49- A.

piknikas ir kurie
Išrodo, kad tas ti savo aukotus 

į .šiuosantru kreipiasi 
rius:

Pirm. Antanas
Sekr. P. Mačiukas, 
Ižd. Izidorius Vėžis.

Klausimas: Ką “Durnybės” i
gazieta “pamiršta” parašyti?: aš girdėjau, ks

Atsakymas: Apie tai, ikad bolševikų gązieta 
patriotų ristikas į teismą trau- rengia tokius pačius piknikus 
kia patriotų ooksininką (už pi- Wilkes-Barryj ir Filadelfijoj, 
nigus), ir j tai aš parašysiu savo kūmui ir

Apie tai, kad “Durnybės”: švogeriui, kad jie tynai nuva- 
redaktoriai įskundė Komitetą i žuotų ir pauliavotų tep, kap 
SOlpimui Lietuvos Baduolių.

Šmaukšt.

Brooklyno kunigų “Garsas” 
rašo, kad Forest Parke bus iš
važiavimas, kurį “rengia Jė- 

: zaus Nukryžiuoto Seserų Rė- 
i mėjai.” Matot, matot, suži--

Gromata Krokodiliui! ko negirdėję: Jėzus pa- 
'  I liko savo seserų, o lietuviški

Pašėnavotas Krokodziliau! < garsiečiai jas smarkiai pare-
Aš viernas dzūkas nuo Mar-įmia. Kiek išviso tų seserų bu- 

cinkonių, kurio pači kalakutė, i vo ? 
pirmiausia sakau tau tegul bus • ______________
pagarbintas, ir t. t.; turiu no-I 
dziejū, kad atsakysi a. a. a. O 
dabar aš tau apznaiminu, kad 
aš ir mano boba buvom nuva- 
žavy į tų nedaverkų, bolševikų 
gazietos “Laisvės” piknikų, ba 
mūsų prabaščius užsakė jį ant 
pamokslo. Cik jis sakė, kad 
visi geri katalikai neturi va- 
žuoc ant tų nedaverkų pikni
ko, ale aš nuvažavau> ba aš 
nezbijau tos peklos, apie ku
ru kunigėlis šneka, ba aš pac 
pekloj Icasdzien dzirbu.

Ale tu, krokodziliuk, tur- 
būc nei nepamislinai, kiek 
daug svieto cie nedaverkos 
bolševikai turi. Daugiau, kap 
Merkinėj per šventų Rokų, 
Nemunaicyj per matkaboželį, 
Marcinkonyse per traicį arba 
Dauguose—įžangimų. Saky
siu, cie bolševikai visi yra 
smart boisai ir leidės, ba jų 
piknikai yra orait.

Aš girdėjau, kad ta pači
“Laisvė”

BALTIMORE, MD

1929.]

Pagiegala,

MŪSŲ DIENRAŠČIO
DU DIDELI POKILIAI

aš su savo bobelku pauliavo- 
;jau Brooklyny.

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.
Didelis, Linksmas ir Gražus

Tarptautinė Darbo Unijų 
Lyga čia darbuojasi smarkiai 
organizuodama adatos darbi
ninkus, nepaisant, kad Amal
gameitų unijos lyderiai ir la
bai pyksta. Darbininkai ra
šosi į uniją. Vienoj dirbtuvėj, 
kur dirba apie 30 darbininkų,' 
visi žydai, nutarė jau daugiau 
pernokėti į Amalgameitų uni
ją. Manadžeris' P. Rudick at
ėjo į dirbtuvę ir pasišaukęs 
dirbtuvės pirmininką /klausia, 
kodėl darbininkai nemoka 
duoklių. Pirmininkas atsakė, 
kad jau daugiau nemokės, nes 
iš unijos viršininkų jokios pa- 
gelbos neturi. Jeigu dirbtuvėj! 
įvyksta kokis nors nesusiprati-, 
mas tarpe darbininkų ir darb-. 
davių, tai viršininkai jeigu ir j 
riša nesusipratimus, visuomet 
išriša ne darbininkų, bet darb
davių naudai. Manadžeris 
pradėjo darbininkus kolioti už 
nemokėjimą duoklių, bet ‘pa
starieji paprašė, kad jis dirb
tuvę apleistų. Paskui darbi
ninkai turėjo savo dirbtuvės 
mitingą 
naujos 
narines

1 Mat, į 
nėra

' mokėti.

Be kitų, dienraštis “Lai
svė” šia vasarą dar turės 
du milžinišku pikniku Pa. 
valstijoj. Įsitėmykit die
nas ir vietas:

1. Wilkes-Banes apie- 
linkė — RUGPJŪČIO 25 
d., Valley View Parke. 
Tai bus pirmutinis, bet di
delis ir svarbus pokilis, 
kokio tos apielinkės lietu
viai darbininkai dar nėra 
turėję. Lai ruošiasi kiek
vienas ir kiekviena. Bus 
daug svečių iš apielinkės 
ir tolimu lietuviu koloni
jų.

2. Philadelphijoj—RUG
SĖJO men. 1 dieną. Phi- 
Įadelphiečiai pereitais me
tais labai šauniai pasiro
dė, sutraukdami mases 
žmonių į mūs dienraščio 
parengimą, šiemet svie
telio bus dar daugiau. 
Ruošiasi Biooklynas, ruo
šiasi iš visų apielinkių 
lietuviai darbininkai.

Lai kiekvienas penn- 
sylvanietis įsitėmija ta
tai!

ir visi prisirašė prie 
unijos, užsimokėdami 
duokles po 50 centų, 
naują uniją įstojimo

tik reikia duokles užsi-

DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.
j Valdybos Adresai:
j Pirmininkas P. - Kriščius, 236 Park 

Terr.
/Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar 
| St.
į Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St. ! ’
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 

i Organo prižiūrėtojas V. 
481 Hudson St.

irr \ HTrrpir nj i Susirinkimai atsibūna *
“ j , ■ J , ’ ’ ’ ketvergą kiekvieno menesio, Labor

Aušros Draugijos Valdybos Antrašai Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Pirm: M. BUŲRIS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St.
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255 i

Pine St. -
Fin. Rast. A. GRIAUTIS, 2122 In- j TĖ 

galls Ave., Linden, N. J.
Į Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai: -

i K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave. kc;
J. KRAKAUSKAS, 300 First St. Turskienė, <v v me ou; hulukuiu 

Organo Raštininkas J. KENTRUS, i raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.;
201 E. Westfield Ave., Rošelle Park, Į Finansų raštininke K. čereškienė, 36 
N* J* į Lansdowne St.; Iždininke M. Klima-

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad- j vjčienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo- 
• bejos: V. Baronienė, 736 N. Montello

■ St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V.
j way.

PIKNIKAS
Rengia Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 

Visų Tautų Skyriai

Nedėlioj, Liepos (July) 21,1929
WOODLAND PARK

Šiame piknike dalyvaus Naujosios Anglijos Sporto Uni
ja ir duos sekančią programą:

Bėgimas 100 metrų
Bėgimas 400 metrų su lazda
Bėgimas 500 metrų
Bėgimas 800 metrų. 
Bus į tolį šokinėjimas ir 
Stūmimas 12 svarų geležinės boles.

Apart to, kas augščiau pasakyta, dar bus
GARSUS KALBĖTOJAS IR DAINUOS KATRĖ LAMMI

Visas pelnas nuo šio pikniko skiriamas vedimui bylos 
areštuotų darbininkų vadų Gastonijoje. Todėl visi dar
bininkai būkite ir tuomi prisidėkite su pagelba gynimui 
15 areštuotų streiko vadų Gastonijoje, kurie be mūsų pa- 
gelbds gali būt pasodinti į elektros kėdę.
KELRODIS: Imkite karus HADWEN PARK arba numerį 21 ir va
žiuokite iki pasibaigia relės. Iš ten bus nurodoma kelias, kaip pa
siekti pikniko vietą.

S

Naujosios unijos mitingai į- 
vyksta kiekvieną vakarą ir 
žmonės rašosi. Tik lietuvių 
dar mažai prisirašė, bet reikia 
tikėtis, kad laikui bėgant ir 
jų bus. Kurie nori prisirašy
ti, tie gali atęiti į svetainę 
kiekvieną panedėlį, 8 vai. va
kare, 1206 E. Baltimore St., 
nes ten randasi visų tautų ko
mitetai, ‘ lietuvių taipgi yra, 
kurie prirašinėja narius į uni
ją.

Dabar naujoji unija pradėjo 
organizuoti darbininkus Grai- 
fos dirbtuvės, kurioj didžiumoj 
dirba merginos, net ir prosyto- 
jų vietas jos užima, ši dirb
tuvė* neorganizuota ir Amalga- 
meitai nebandė suorganizuoti. 
Taipgi organizuojami ir Shei- 
mano 'dirbtuvės darbininkai, 
kurie visą laiką buvo neorga
nizuoti. Jeigu šių dirbtuvių 
darbininkai kada ir užminda
vo, kad Amalgameitų unijos 
organizatoriai privalo organi
zuoti darbininkus, tai gaudavo 
atsakymą, kad čia dar nepri
brendęs laikas.

Lietuviškas Skaptukas. .

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesį laiko po '500 JOHN’S 

' CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik
t TTčTTivrK tr i'vTik’TTi'Rit lietuviai, bet ii .svetimtaučiai myli,
kJJVnnvŽr/ bl.okM ?uo ma.no blznia

kostumenai ateina ir saujomis po> 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes- geriausią pa- 

! tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”.

i • M. J. J. Urbszo,
■ 187 Oak Street, 

I^wrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesi s po 
kelioliką šimtų 

- -------------- jų parsitraukia.
| John Naujokas Taip pat drg. S. 
i Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
j Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 
‘ čiais parsitraukia ir pasekmingai 
i miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Į Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 

! riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.
Taip pat progresyviŠkas lietuvis, 

užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly- 

; ne, bet ir kituose miestuose—visur 
j reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
I Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Avė.,

246,

St-

West

Addison

Box

Eyck

Ave.,

307 Plymouth

Io. Ha I sled St.,
437 Ęlm St., Tamaqua,

5768

P. O.

Ten

Norwich

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

Cdnn., 7:30 vai. vakare.

j MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS- 
; Te BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun- 

• Avė.; Pirm. Pagelbininkė O. 
; 79 Vine St; Protokolų

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta- 

; rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskaš, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Navaičius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa
go jis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 120 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ
Priešfašistinės 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. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa. , 

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones
! Ave., N. Braddock, Pa.
, Ižd. J. Mažeikis, 809-«th St., Mc-
I Kees Rocks, Pa.
i Siunčiant aukas, čekius, arba mon
ey orderius išrašykite izdipinl^) . yjir-; 
lu, o siųskite finansų se'rketdriui.— 
E. K. š.

1568

R. 9,

CASTON R0PSEV1CH

Bąigįs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
koS. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o' gadsite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Draugysčiv Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa. 
lis Sta.) 

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa. 

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, 

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa. 

Turtų Kontr.:
~ URBONAS,

434 Library St., Braddock, Pa. 
ŽVIRBLIS,
2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa. 

URBONAS,
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

(Cor-

Pa.

G.

A.

J.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

4—P. Grabauskas,
2— P. Franckęvičius, 

Pittsburgh, Pa.
3— J. ftiurmaičiūtė, 

Carnegie, Pa.
.4—p. Grabauskas, 66 

Ooah, Pa. _

Pa.
G—M. E. : 

Cleveland, Ohio
7— J. D. Sliekas, 

wood.
8— -W.

Ptitsburgh, Pu.
9— K. Stasinckas, 

ton, Pa.
10— J. Albnuskis, 

Chicago Heights, Bl.
11— J. Barfikictis, P. O. Box 441, Courtney. 

Pa.
12— J. Kinder!*, 439 Maplewood 

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban, R. F. D. No. 

Landing, Pa.
14— G. Urbonas, 434 Library St., 

Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd 

quippa, Pa.
17—K. Levine, 242 Penn Avė., 

Turtle Creek, Pa.
19— J. PreikSa, Box 201. Minden, W. Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. 

Mas-

St.,

St.,

Ave.,

SHRDLU434ctaoln 
3409 W. Carson St., 

315 Carothers Ave.,' 

Swntara Rd., Shennn- 
'■5^—V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 

Custerienč, 926 Wheelock St.,

Sliekas, 
Pa.

Stačinskas,

926 Wheelock

3121 Elroy Ave., Brent-
2310 Surah St., S. S, 

Box 655, New Kensing- 

1503 Werftworth Ave.,

Ave.,

42, Rices 
Braddock, 

St., Ali- 
Exton.

19—J.

22—P. CibulsKis, 7042 
peth, N. Y.

24— J. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.

25— M. Garrison, 317 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas, 224 E.
Girardville, Pa.

27— M. Batutls, Box 24, Wilsonville, Ill.
30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill. ;
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
83—A. B. Shatkus, 1265 Scrbincr Ave., 

Grand Rapids, Mich.
34—J. Audiojaitis, Box 113, Royalton,, Hl.

Link

686

So.

Court,

Samuel

Division

Mahanoy

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
. Valdybos Adresai
Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 

Ave., N. W. Tel. 72073.
Vice-pirm. A. Krasnauskas, 

Quarry Ave.
Tarimų Rast. K. Rasikas, R.

Box 117.
Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave. ’
Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 

Hamilton Ave.
Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 

159 Hamilton Ave.; Ed. liumas.
• 1130 Alpine Ave.
Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 

Walker Ave.; Ig. Medastavičins, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūna^, 515— 
11th St. ) 1

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.
----------------------------------------------------------- 1—7-----

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulęvičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

Mhrišalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline, III.

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

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

•Jtebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
*mogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžoiių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir

• atgaut savo sveikatą.
, Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
I vidurių užkietėiimo, skilvio nemali- 
1 mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
' skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

! tine, reumatizm'o, plaukų slinkimo, 
i pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

Į žolių, kuąjos jums sugrąžins sveika- 
1 tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
1 skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą,’ tai atsiųsk 85c, o gau- 

i si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 
i mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausį mūsų 
■ žolių ir knygų kataloga. Reikalingi

IR

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ j
162 BROADWAY •
Residencija: j

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. •
SOUTH BOSTON, MASS. 1
Tel., So. Boston 0304-W. »

J i mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet I^oad, Spencerport, N. Y.

502—4th Avenue, *■—.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas, __

593 Avė. A. 
Vice Pirmininkas A. Bočis, 

68 W. 10 
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

128 W. 49th 
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
Iždininkas F. Lukaitis, 

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avg. C. 
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

St.

St.

D. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran-

f MATHEW P. BELLAS
Į . (BIELIAUSKAS) 
į UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
i Patarnauju visiems be skirtumo 
! įsitikinimų, ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 

Įmanė, o patarnausiu kuogeriausia.
• 734 Grand Street
f u BROOKLYN, N. Y. j

—4

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO ISEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

D R. ZINS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 East 16th Street, N. Y. 
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9 :S0 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Wcitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

„ . {4» ; S • •■ • ■
!4<>rdw¥4/k* .• /s.■•'/•'



Puslapis Ketvirtas
V

f

Iš Mano Brolio Karo Laikų Atsiminimų
J. MIKODUKAS

(Tąsa)

Vokiečiai, matydami tą sceną, tuoj aus 
man liepė išeiti lauk, ką aš padariau, te
tą atsisveikinęs. Po menko silstelėjimo, 
vėl visi, lyg žąsų būrys, keliu važiavome 
išlėto linkui Misiūnų ir Juodaičių laukų. 
Kada pasiekėme vietą, tai vienus su fūr- 
mankomis pavarė vežti linkui Jurbarko, , 
o mane, kaipo jaunametį, paleido namo 
su arkliais.

Parvažiavus pas Rugienių, jis mane iš
barė, kad aš ilgai užtrukau. Nors jis pats į 

gerai žinojo, kad ne nuo manęs priklaus 
so parvažiavimas, bet nuo vokiečių valdi
ninkų, tačiaus jis, mat, ant manęs, ponas, * f 
o aš jo tarnas; tai ta tiesa vaduodama
sis man keiksmais pėrė kailį.

Antrą dieną atsikeliame, nagi, jau vėl 
rusų kareiviai šeimininkauja. Pasirodo, 
kad ties Vozbutais rusai supliekė Vokie
tijos kareivius ir prispaudė prie Duby
sos ties Ariogala. Po kelių dienų Rusi
jos kareiviai didoką skaičių vokiečių pa
ėmė į nelaisvę, o mūšio linija tiesėsi pa
lei Mitavą iki pat Jurbarko.

Atrodė, kad pavojus vėl pranyko; vis
kas atėjo į normališkas vėžes, kaip ir pir
ma. Bet gyvenimas suvisai ką kitą lė
mė. Vokiečiai sumušė Rusijos kariuo
menę ties Šiauliais ir siekė net Panevėžį. 
Čia buvusioji rusų kariuomenė pradėjo 
generalį traukimąsi linkui Kauno ir su 
savim varėsi visus gyventojus, nes dar 
tikėjosi atsigriebti ties Kaunu. K. Ru
gienius mane nuo tarnystes atleido. •

Tada aš su visais pabėgėliais persikė
liau Čekiškėn, o iš ten vykome linkui 
Kauno. Dar Vinogrado dvare pasima
čiau su savo sesutėmis, kurios taip pat 
buvo pabėgusios iš Armeniškių kaimo. 
Kaip jos sugrįžo atgal, aš nežinau, bet 
aš nukeliavau į Kauną ir gavau prieglau
dą prie kareivių devintame forte. Bet 
Kaune neilgai man teko būti. Apie 
pradžią rugpjūčio mėnesio vokiečiai arti
nosi prie Kauno, o kada sumušė Rusijoš 
kariuomenę ties Varšava, tai rusai apie 
vidurį rugpjūčio 1915 metais išsinešdino : Ipriej austrų’, tai pastarieji suklaupia ant 
iš jKauno. ■ * ‘kėlių ir rankas iškėlę šaukia: “Zjųilui-

sialr Zmiluisia!” Didžiumoje, kaip man 
rodėsi, tie austrai, nei rankos nepakelę, 
žūdavo nuo rusų durtuvo. Matomai, bu
vo carinių oficierių įsakyta: ' nesigailėti 
nei pasiduodančio priešo. -
' Prie karo taip pradėjome visi pripras- • 
ti, lyg prie kasdieninio amato. Niekp 
nebaisu, viskas, rodos, paprasta. Bet.! 
pabaigoje 1916 metų jau vis ateina iš 
miestų žinios, kad darbininkai nerimau
ja, būk vokiečiai sukurstę streikus ir su
kilimėlius. Kareiviams kas kartas vis 
menkesnės porcijos duodama, o kai kada 
po kelias dienas ir visai be porcijų rei
kia gyventi. Ant galo, šovinių ir šautu
vų pradėjo rusams stigti, o čia priešas 
vis ant kulnų lipte lipo, taip kad jokio 
ūpo, jokio mąstymo nebuvo, kad priešą 
bus galima nugalėti. Tik rusų kareiviai 
visur urmu traukėsi nuo priešų atakos. 
Tokioje padėtyje ilgai būti nebuvo gali
mybės: turėjo kas nors plyšti ir įvykti 
kas navatnesnio, naujesnio, kur gyveni
mas būtų geriau sutvarkytas, surėdytas.

REVOLIUCIJA

jo nuo mažesnių''prie didesnių činovnin- 
kų ir uždarė ant nakties rūsyje.

Tai buvo skaudžiausias laikas mano 
gyvenime, kaip šaltame rūsyje, Su sura
kintais pančiais mes turėjome kalėti dvi
dešimts keturias valandas. Mes drebėjo
me nuo šalčio ir alkio, kaip drebules la
pai. Po dvidešimts keturių valandų mus 
nuvedė prie stos apygardos “starostos,” 
ir tas prie kelių oficierių pradėjo mus 
klausinėti. Aš, kiek kanceliarijoje apši
lęs, apalpau ir į paklausimus beatsakinė- 
damas parpuoliau ant žemės. Kada at
sipeikėjau, tąi pasijutau beesąs ligoninė- 
Ž'ę. Paklausūs, kokia liga a'š sergu, Aslau- 
;e'ątsakė: “Augščiausio laipšmb pląuęių . 

uždegimu.” JAš labai1 persigandąų ir pra- • 
dėjau verkti, kas dar daugiau pakenkė 
mano sveikatai. '

J ’ • z ' . ; • T • : J ’

Nors daugelis silpųų ligonių -tadpH Ii- • 
goninėje, bet juos,tfenge ^Maskvą, nęs ir 
čia vokiečiai labai smarkiai artinosi. Tai 
po kiek laiko- tapau perkeltas Maskvon 
ir išgulėjau apie šešius mėnesius ten li
goninėje. Kada pasveikau, tai gavau 
darbą barankų kepykloje, už tris rublius 
į mėnesį ir valgį šu butu.

Gyvenimas pasidąrė lyg smagesnis, 
lyg priimnesnis, lyg pats ant savęs esu 
ponas./Ir Maskvos gyvenimas daug sma
gesnis, daug įvairesnis, negu kaimuose 
ar menkuose miesteliuose. Kiek padir
bėjus kepykloje, darbas sustojo, nes pra
dėjo trūkti miltų, tad apie barankas ir 
pyragaičius Jau tik diduomenė tegalėjo 
svajoti, o biędniokams nebuvo nei iš kur 
juodos duonos kąsnio įsigyti. Tokioje 
padėtyje stovint, kepyklos sumažino dar
bininkus, taip kad aš tapau atleistas nuo 
darbo. '

Pasibasčiau kelis mėnesius be darbo ir 
Ruosnoriai įstojau į caro armiją. Tapau 

•paskirtu į Austrų frontą. Nuvežtas į 
karo frontą, susidūriau_keliuose sušikir- 

> i tunuose su austrais, i 
atrodė, nenorėjo kariaut. Kaip tik rusai 
suriks: “Ura!” ir bėga šturmu iš apkasų

iš jKauno. . »
Aš kartu su sunkiosios artilerijos ba^, 

tarėja ir išpyškėjau į Vilnių./ Vilniuje- 
apsistojus biskį ilgesniam laikui, susiga
vau menką darbelį prie gelžkelio. Bet 
vokiečiai urmu ir čia artinosi, tai reikėjo 
neštis kur toliau. O,kur, tai nei aš, nei 
kiti nieko nežinojome. Dar lyg tyčia aš 
tik turėjau paliudijimą iš valsčiaus nuo 
viršaičio, kad esu tas ir tas, gimęs tada 
ir tada. Tokiais popieriais sunku tokia
me sumišime kur ir nosį iškišti. Tokioje 
padėtyje atsidūręs, nusitariau liuosnoriū 
pasiduoti į saperų batalionus apkasų 
kasti.

Kaip greitai įsirašiau į saperų batalio
ną, taip greitai mus visus išvežė linkui 
Baranavičių. Kiek mus pavežėjo gelžke- 
liu, o paskui' ėjome pėsti šimtus ir tūks
tančius verstų, kol dąėjome Bukovinos 
apygardą. Mes, kol dasiekėm tą vietą, 
tai jau buvo spaliu mėnuo ir lietus apša
lu kasdieną vis lijo ir lijo. Dar prabuvo
me-kokio tai dvarponio daržinėje kelias 
dienas. Visiškai ėmė šalti ir snigti, o 
apie mus niekas nesirūpino. Mes pradė
jome gana rimtai svarstyti apie pabėgi
mą, nes jau ątrddė, kad mumis niekas 
nesirūpina, o badas ir šaltis rimtai žiūri 
į mūsų akis. ' /

Tab buvo šaltas iAvėj uotas, su šėmikiu 
'Sniegu vakaras; mes penkiese nusitarė
me bėgti iš tos pekliškos padėties. To- 

« kiame ore eiti per laukus nežinomose vie
tose ir nakties laiku, tai tiesiog žaidimas 
sų savo gyvybe. Bet vis tięk mums mir
tis žiūrėjo į akis, tik klausimas buvo, ku
riuo laiku reiks akis užmerkti. Mes ėjo
me, ėjome į tą pusę, iš kur 'Rusijos karei
viai ateidavo ir praeidavo pro mus tolyn 
į apkasus muštis su Vokietijos kariuo
mene.

Penkiems vyrams ėjus visą naktį, ryte 
mes atsidūrėme prie didelio kaimo, .per 
kurį ėjo vieškelis. Mes krūmokšliuose 
ilgai svarstėme ar eiti keliu per 'kaimą, 
ar aplenkti jį. Pasidalinome—mudu su 
Volodia nusprendėme eiti per kaimą, o 
kiti mūsų bendrai aplenkė jį. Mes atsi
sveikinome paspausdami vieni kitiems 

i rankas, palinkėję vieni kitiems geriausio 
pasisekimo, ir atsiskyrėme.

Męs dar nespėjome pasiekti kaimo pir- 
; mą;, sodybą, kaip mus sulaikė' rusų ka- 
> zęikai,’ įtardami mus esant " pabėgėliais 
\nuo kariuomenės. Aš rodžiau savo liūdi- 
įjftną, bet nieko negelbėjo, Mus apvarinė-

. v

DETROIT, MICH. | rengia draugišką ; išvažiavimą

Nepaprasta diena Detroite 
bus 4 d. rugpjūčio (August), 
10 vai. ryte, 24th St. ir Michi
gan Ave. svetainėj. Baduolių 
šelpimo komitetas šaukia susi
rinkimą visų aukotojų ir rin
kėjų aukų Lietuvos bad Lio
liams. šiame susirinkime val
dyba išduos raportą iš savo 
darbuotės ir finansinę apy
skaitą, kiek surinkta aukų De
troite ir ‘kur jos randasi da
bar. Po raportui susirinkimas 
apsvarstęs galės nuspręsti, ką 
su surinktom aukom turės da
ryti, nes Lietuvos fašistai ne
leidžia baduolius šelpti. Ba- 
duOlių ’ komitetas pageidauja, 
kad k’ortėlės (Atsišaukimas) 
rinkimui laukų būtinai 5būtų 
sugrąžintos: >prieš susirinkimą, 
kald būtų galima padaryti pil
ną atskaitą.
duolių komiteto raštininkui J. , 
Barron, 7747 Navy Ave.

Tą pačią dieną, 2 vai. ] 
pietų, priešfašistinis komitetas1

(Bet austrai, man 7

Palmer Parke. Valdyba ra
portuos iš savo darbuotės sto
vio. Apkalbėjus dalykų sto
vį, bus galima nuspręsti, kaip 
pagerinti kovą su fašizmu. 
Kad plačiau suprasti visas fa
šizmo baisenybes, drg. Juke
lis iš Chicagos paaiškins, ko
dėl Lietuvos fašistai neleidžia 
šelpti Lietuvos baduolius.

Detroito darbininkams būti
nai reikia pašvęsti nors vieną 
dieną į metus apkalbėti savus 
reikalus ir kaip pagelbėti vi
sai darbininkų klasei kovoti 
už savo teises.

j , Ketvirtąd., Liepos 18, 1

Lai bus 4 d. rugpjūčio ap
kalbėjimui savų reikalų. Pik
nikus, maudynes ir kitus visus 
gerus laikus rasime vėliaus, 
nes vasaros sezonas dar grei-

tai nepasibaigs. Atsitjp' xs bk 
gam orui, išvažiavimas
Ž4th St. ir Michigan Ave. sv<
tainėj. Rengimo Komitetą

—

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
8701 JOS. CAMPAU ĄVE. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

DARBININKAI STOKITE

BraokljnUBORlYCEUK
DARBININKŲ IŠTAIGA. 

, Bales del Balių, Ęoncertų, 
fidatų, Vestuvių, SusiHnKimų ir tASugražinkite ba- j ^Utų, Vestuvių, SusiTinKimų ir tfc 

I JPulkua steičius su naujaisiais 
I »aaig. Keturios bolių alleys.

K AINOS PRIEINAMOS,
P° $49—959 Willoughby A<>

Tat 8842 8tarsr<

IAUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpas kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Wilkes-Barre, Pa. Wilkes-Barre, Pa Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
v darbininkai rengia

“LAISVES” NAUDAI

6

šiame piknike dalyvaus Philadelphia, Brooklynas ir 
visa plačioji Scrantomo ir Wilkes Barre apielinke

NEDĖLIOJĘ

25 Rugpjūčio-Aug., 1929
i /

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Phiiadelphijos Lyros Chorą, Bro- 
oklyno Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas’“Laisves” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje 
vadinamoje

Valley View Park
WILKES BARRE, PA.

Tikimės, kad bus daug svečių iš Minersville, Shenan
doah, Mahanoy City ir iš kitų šios apielinkės miestų.

•i

$

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, | 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinima naujo nario duodama 50c dovanų.

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. 
kreipkitės'į naują Centro\Sekretori;ių:

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pi

Teki Greenpoint 9682 J
K. M. S. 1

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvienų biznj. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbų t 
atliekame greit ir tinkamai. .

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

K. M. S.

REIKALAUKITE TUOJAU!

<

< MENDELOo

<♦>

<♦>

<♦>

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.'<♦>

<♦>
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

<!>
Išbandykite šiandien

<t>

<f>
Reikalaukit

<!>

<♦>
46 Ten Eyck St.

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

“LAISVĖ”

o
<t><♦>
o

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
ir

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N Y
Ridgewoodo Skyrius: 258 Grove St.

Juos išdirba

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

o
0> >

>
>u>
>

<l>
<>

Knygos, Kurios Būtinai Reikalingos
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

<

r
c

t* / i ..

Gruodžio męnesyje, 1916 metais, Rusi
joj prasidėjo streikai ir sukilimai. Ka
riuomenė nuo ilgo karo visai buvo pa
vargusi;. ąpie tolimesnį karo tę_sįmą jau 
negulimą buvo nei svajoti. Ūkininkai 
nuo visokių: rekvizicijų ir stoikų prika
muoti ikįjgyvo Kaulo. Miestų darbinin
kija Tiesiog atsidūrę bado bei alkio nas
ruose.. Gruodis, dar šiaip taip praslinko 
nep'ąrodęs savo intensyvio veikimo prieš 
caro valdžią. Bet jau sulaukus 1917 me
tų pradžios, atėjo armijon žinios, kad 
.caras areštuotas, kad revoliucija siaučia 
visuose didesniuose - miestuose ir darbi
ninkai tampa pergalėtojais! į.

Kareiviai, išgirdę tokias žinias apie 
padėtį miestuose, bučiavosi vienas kitą iš 
džiaugsmo, žinodami, kad karui jau atei
na galas! Kareiviai didžiumoje nuo 
fronto traukė Maskvon ir Peterburgan 
(Leningradan). Karininkai tūpčiojo 
apie kareivius ir prikalbinėjo susidaryti 
apie save būrius,/ idant toliau, kiek su- 
stįprėjus. buržuazijai, jie galėtų vesti 
prieš • darbininkus’“' kovą. Karininkams 
neatrodė tinkama ir ^-Kerenskio valdžia; 

i jie'siekė atgal susigrąžinti caro valdžią.
, ' : .(Tąsa bus)

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo t

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

835 Puslapių

Brooklyn, N. Y.

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

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

užsakymus (orderius).
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ketvirtai, Liepos 18, 1929

LAWRENCE, MASS,

Maple Park
NEPAMIRŠTAMA IŠTAIGA

paragrafai nebuvo

M

CEDAR RAPIDS, IA,

HARTFORD, CONNmenesį buvo susirinkimas,

Laisves

miestelio.
A-nienė.

/

ar keturi 
išmesti iš

Valdžia gi už- 
parką del nakti-

O nuo to turi 
Laisvės Choras,

m ko vieno 
iki kito, per 

radio tinklą.

nariai 
ir M

A. Aimanas, J. šabis 
Vizgirdas — paaukojo

LIETUVIAI!
Kurie iš vietinių arba apie-

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą fr toliau kiek
vieną subatys vakarą skleis 
savo muziką, 
vandenyno
N. B. C.

išme

i IETĮ TVI4K" A Mes išmokiname taisyti ir valdyti
Ltr. 1 U V ISiv A automobilius į trumpiausį laiką.

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus." Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
Vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

raiteriuota” ir įdėta didėlian 
rėman po stiklu1, ir bus laiko
ma arba bendrovės kambžv- 
riuose ant parko arba mieste 
susirinkimų kambaryj, (čia 
turiu paačiuoti “Laisvės” 
knygvedei dr-gei Zablackiūtei 
už konstitucijos nuorašą “taip- 
raiteriu”.) •

Naujojoj konstitucijoj ben
drovės pakraipa nustatyta se
kamai :

“Bendrovės pakraipa yra 
klasiniai-darbininkiška. Ant 
kiek sąlygos ir aplinkybės lei
džia, ji panaudoja savo įstai
gą gilinimui darbininkų kla
sinės sąmonės bei tą darbą re
mia. Ji taipgi stengiasi jai 
galimu būdu sušelpt nelaaimėn 
įpuolusius savo narius ir idė
jiniai artimus žmones.”

Paragrafas apie naujų na
rių kokybę sako:

“Į šią bendrovę gali įstot 
kokybę, kur minima'Socialia- tik Amerikos Lietuvių Darbi- 
tų Partija, jau senai atgyve-1 ninku Literatūros Draugijos 
no savo dienas, ir kadangi tu-| pilnateisiai nariai, išbuvę Dr- 
li bendrovės nariai stojo už joj ne mažiau vienus metus 
priėmimą naujų narių be ide- laiko.” 
jinio aprubežiavimo—už prie-« 
mimą “gerų žmonių”,—į visą ' 
tai atsižvelgiant buvo reika
las pagamint naują, pavaduo
jančią konstituciją, kuri, žino
ma, neperžengtų pačių ben
drovės pagrindų, ant kurių ji 
yra inkorporuota. Bet ben
drovės konstitucijoj paragra-j bendrovei,, o jei ji atsisakytų, 
fas apie konstitucijos pataisy-i tuomet gali jį parduoti bile kam. 
mą sako, kad ją pataisytu “Tokio šėro naujas savinin-l 
galima tik didžiuma ben-, kas, jei jis nėra bendrovės na-j 
drovės narių (reiškia, no di- riu, turi visas privilegijas ben- 
džiuma susirinkime esančių, drovės įstaigoj, bet neturi bal- 
bet didžiuma visų bendrovės savimb teisės, jei nebūna pri- 
narių). .O kadangi apie pu-'^mtas i bendrovę sulyg Skyr. j 
sė bendrovės na^ių yra apsi-jVH” (narių kvalifikacija), 
gyvenę tolimuose miestuose,; bendrovės nariai šluo
tai į jokį bendrovės susirinki-į mj. Yra raginami pasiųst savo 
mą didžiumą 
narių sušaukt negalima. Tai
gi ir konstitucijos pataisymas: 
negalimas. Kadaise bendro
vės susirinkimas nutarė at-j,. .. ._ . . dividendumest tą paragrafą, kuris kal-j,..^, 
ba» apie Socialistų Partiją, o 
jo vieton įdėt ALDLD kaipo 
kvalifikaciją norintiems įstot 
į bendrovę. Tačiaus tada 
niekam neatėjo , į galvą at- 
kreipt atydą į paragrafą apie 
konstitucijos taisymą. Ir vy
liaus pasirodė, kad tas patai
symas buvo padarytas ne- 
konstituciniai. Kad šią kliūtį 
apėjus, prisiėjo bandyt refe
rendumu atmainyt paragrafą 
apie konstitucijos taisymą. 
Kurių adresai turėta, visiems 
pasiųsta balotai. Ir pataisy
mas gavo djdžiumą bendro
vės narių.

Naujas paragrafas apie 
konstitucijos taisymą skamba: 

“Bendrovės konstitucija ga
li būt pataisyta, dapildyta, at
mainyta arba tūli jos para
grafai atmesti Bendrovės me
tiniame arba tam tikslui su
šauktame specialiame susirin
kime didžiuma susirinkime 
esančių balsų.”

Šį paragrafą priėmus, ant 
vietos gyvenantieji nariai gau
na teisę taisyt konstituciją. 
Ir šiuo nauju paragrafu re
miantis visa bendrovės kons
titucija tapo pertvarkyta ir 
tam tikslui sušauktame susi
rinkime vienbalsiai užgirta.

(Naujoji konstitucija nebus 
atspausdinta. Ji yra “taip-

(Pabaiga) ■
Nauja Bendrovės Konstitucija

Kadangi bendrovės konsti
tucija buvo pusėtinai gramėz- 
diška technikiniai; kadangi 
tūli jos paragrafai nesutiko 
su pirmąja angliška konstitu
cija, kurios kopija įteikta 
korporacijų komisionieriui 
bendrovę inkorporuojant;* ka
dangi tūli šios angliškos kons
titucijos
įtraukti į vėliaus sutvarkytą 
lietuvišką konstituciją; kadan
gi tūli tos pirmutinės angliš
kos konstitucijos paragrafai 
buvo nepraktiški; kadangi 
paragrafas apie naujų narių

Šėrų aprubežiavimas nusta-. 
■ tyta šiaip:

“Jokis bendrovės narys, nei 
tiesioginiai nei aplinkiniai, ne
turi teisės įsigyt daugiau kaip 
12 šėrų.”

Norintis savo šėrą parduot 
pirma turi jį pasiūlyt pačiai

visų bendrovės' adresus bendrovės sekretoriui 
I A. Večkiui, 1 Keilhau Ct., 
Lawrence, Mass.

■ Kaip jau minėta, bendrovė 
• nėra paremta ant biznio del 

i šėrininkams. Iki 
1 šiol nariai dar nėra gavę nei 
po centą už savo įneštus 
pinigus.
daug pagelbėjus 
organizacijoms ir, jei 
dar daug pagelbės, 
kėms organizacijoms, 
duodamas pigiau negu 
Jei kuriai mūsų organizacijai 
piknikas nepavyksta, tai nuo 
jos už parką paimama tik 
tiek, kad jai nuostolių nebūtų, 
arba visai neimama. Į tai at
sižvelgiant, bendrovė užsitar
nauja moralės paramos nuo 
mūsų organizacijų. Parkas 
vertas palaikymo ir, dar svar
biau, išlaikymo mūsų rankose. 
Nėra jokio pamato, jokio rei
kalo atidaryt bendrovės duris 
plačiai visiem “geriem žmo
nėm”. Mūsų bendrovė turi 
būt su klasiniai darbininkišku 
nugarkauliu!

UZ
Ji savo parku yra 

radikalėms 
išgalės,
Mūsiš- 
p ark as i 
kitoms.

. .WORCESTER, MASS. ,
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirkaite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus * stako turime dėl 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass,

Puslapis Penktas

ii-'" 11

H pakirsti publikos pasitikėjimo vieninteliu “apkepintu 
cigarctu — Li:cky Strike. Pastcurizavimas, garsusis kaitinimo 
procesas, yra laikomas moksline palaima žmonijai. Apkepini- 
m?.3, {suris yra tam prii’ygstamas kaitinimo procesas, prašalina 
nešvarumus is tabakų. 20.679 Y’ daktarai, kurie sako, kad Luckies 
mažiau teerzina nekaip kiti cigaretai, atiduoda pagarbą šiam 
slaptam procesui, naudojamom tik gamyboj Lucky Strike. Ap
kepinamas padąro jį augšto laipsnio ir pasižymėjimo cigaretu. 
Štai kur priežastis, kodėl Luckies naudojasi tokia plačia pir
menybe visose gyvenimo srityse.

p a d t: o cl r. m a s 
rco patikrino ir 

p tvirtu: o LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, ofi
cialiai Skaitmenų 
Patikrintojxi ir Audi
toriai.

(PASIRAŠO)

o
Company, Incorporated

Nei Jokio Gerklės Erzinimo
Nei Jokio Kosulio.

gah užginčyti tei
singumą to pata
rimo :

‘SIEK LUCKY
VIETOJ 

SALDUMYNO.”

IT’S TOASTED

iiirtmii

šis miestukas nedidelis, ran
dasi virš 50,000 gyventojų. 
Yra keletas nemažų dirbtuvių 
ir dirba neblogai. Kaip pri
eini prie dirbtuvės, tai taip 
dirba, kad net sienos' dreba. ‘ 
Bet kuomet įeini į vidų, tai Šį

'randi keletą darbininkų be-įkuriame pakeltas ir Gastoni- 
dirbant. Mat, viską atlieka I jos streikierių klausimas. Iš 
mašinos ir darbininkai reika- į draugijos iždo paskirta $5 ir' 
lingi tik jas prižiūrėti, 
pirmiaus dirbo penkiolika 
bininkų, tai dabar tą patį 
bą padaro trys 
bininkai, o kiti 
b o.

Darbininkai
jokios unijos nėr^ ir jiems nei 
neužsimink apie unijos orga
nizavimą. *

Lietuvių randasi keletas šei
mynų, bet ir tie patys nežino,! 
kas jie tokie. Pirmiaus buvo |

Kur!
dar-
(1 Hi'—
dar ! P° v*so Pas^ar® $8,
dar-!kurie pasiųsti pen 

: administraciją.
neorganizuoti, ■ Tai tiek iš mūsų

M.

ir pažangesnių, bet jie išva- linkės miestelių atsilankote į 
žinėjo į kitus miestus. O kat
rie pasiliko, tie nieko nevei
kia. Pirmiau gyvavo L. D. S.
A. ir A. L. D. L. D. kuopos, 
bet kuomet pažangesnieji iš
važinėjo, tai ir šios kuopos pa
kriko. Gyvuoja dar Lietuvos 
Sūnų ir 'Dukterų Draugystė, 
bėt turi tik dėvynius narius.

SAVEN ROCK, tai nepamirš
kite ąplankyti lietuvišką įstai
gą. Mes užlaikome visokių už
kandžių, minkštų gėrimų ir 
patogias JŪRIŲ MAUDYNES, 

Adresas: 410 Beach St., 
SAVEN ROCK 

New Haven, Conn.

A'

DONORA IR APIELINKES 
LIETUVIAI!

Gerai įsitėmykite šią žinią: 
Lietuvių Tautiškos Neprigul- 
mingos Kapinės, kurios įsteig
tos 1916 metais Webster, Pa.,, 
Parduoda Lotus del Šeimynų

ir Pavienių už Labai 
Žemą Kainą 1

Nuo $15.00 iki $35.00
Čia labai paranku lietu

viams iš Donora, Monessen ir 
Courthey. Visais reikalais 
kreipkitės į pirpiininką:

JUOZAS STOCKUS, 
Monessen, Pa.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
ga)uti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

pas mane. Pas mane galite

Street
PA.

© 1«2». The 
American 
Tobacco 
Co., Inc., 

T'TfrS.

O

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main
Bell

9669
Oregon 5136

iiiaiHgiHBiHamaiiiDIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Cnlrl Pnuzflprc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uiutllld VU1U lUWUCIb bij0> Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo I

Ilrhn lnY centai už skrynutę) yra tai kanuolž prieš
UI UU 1X1A *«wokjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ^'&OMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

' F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
telephone 

grernpoint 1411

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER »7M

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

___________________ _ ORDER BLANK __________
Siųsdami pinigui iu savo adresu, užrašykite;

At, žemiau pasiratęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

No. —.

Miestas

St. or Ar*.

State...
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Laisvės Choro Piknikas Neį
vyksta

Draugai ir draugės, pranešu 
visiems, kad Laisvės Chnro 
skelbtas piknikas negali įvyk
ti, nes valdžia uždraudė nak
tinius-piknikus ir'lietuvių par
kas del naktinių piknikų už
darytas. ;

Priežastis uždarymo seka
ma :

Liepos 3 d. buvo išrandavo- 
tas parkas S. L. A. 124 kuo
pos jaunuolių skyriui del nak
tinio pikniko. Piknike netrū
ko ir mūnšaino, todėl sulaukus 
pirmos valandos nakties, girti 
pradėjo tarpe savęs peštis. 
Antrą valandą ryte važiavo 
girti namo ir mėtė degančius 
“fajerverkus.” Tuo tarpu rei
kėjo važiuoti pro tabako fa-r- 
mas. Tabakas buvo po au
deklais, o farmerių darbinin-

(166-170) | kai. prižiūrėjo, kad kas .neuž-
I degtų. 'Važiu.G.fantieji iš pik-

niko pradėjo “fajerverkus” 
leisti ant apdengto, tabako. 
Darbininkai’užprotestavo. Tuo
met iš vežimų iššoko keletas 
vyrukų, apdaužė darbininkus 
ir dar audeklus sudraskė.

Po to įvykio visos apielin- 
kės farmeriai susirašė ir pada
vė valdžiai reikalavimą, kad 
juos apsaugotų nuo panašių 
apsireiškimų, 
darė lietuvių 
nių piknikų, 
nukentėti ir
kuris rengė subatoj. pikniką.

Jeigu Draugijų Sąryšis dar 
sykį išnuomuos parką tiems 
jaunuoliams, tai gali' atsitikti 
taip, kad bus uždarytas ir del 
dieninių piknikų.

Dabar Laisvės Choro pikni
kas įvyks 24 d. rugpjūčio, ant 
Baukaus farmos, Buckland, 
Conn.

Kaip atšaukimą, taip ir 
naujai rengiamą pikniką visi 
įsitėmykite. }

Kbmisijos Narys.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA su REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Ste., New York City 
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir-pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cials klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas, Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

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

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

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

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.
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ftislapis šeštas  ' LAISVI f Ketvirtai, Liepos 18, 19i.

VIETOS ŽINIOS
Pamišęs Juodukas Badė 
Dirbtinu Durklu Publiką ' 
I. R. T. Subvėje

r  s

Vyro Riebumas—Žiaurumas, Tūkstančiai Sukniasiuvią 
Skundžiasi Ponia Teismui, 
Reikalaudama Perskyrimo

Prieš Pardavimą Unijos 
ir Streiko iš Socialistą Pusės

Tūkstančiai sukniasiuvių
teismo, (klokmeikerių), susirinkę St. 
nuo jo- 
yra la- 
svarus. 
žadėjo'

Nicholas Rink (Lincoln Are
noj), New Yorke, antradienio 
vakare, pasmerkė, kaipo nau
ją pardavystę, tą sutartį, ku
rią su bosais padarė socialisti
niai vadai^ I. L. G. W. Uni
jos (Schlessingeriai, Dubinš- 
kiai ir kiti geltonieji).. Tą 
meklerystę jie atliko per N. 
Y. valstijos gubernatoriaus su
šauktą santaikos konferenciją. 
Pardavimas buvo supląnuotas 
pirma, negu pats streikas bu
vo paskelbtas.

Minėtame masiniame suk-

Charlotte Samuelsienė, New 
Yorke, reikalauja iš 
kad atskirtų jos vyrą 
sios todėl, kad vyras 
bai sunkus, sveria 332 
Jisai jau daug kaitų
nevalgyti pusryčių, ir šiaip su
mažinti sau maistą, taip kad 
galėtų pasidaryt lengvesnis; 
bet jis savo prižadų nepildė ir 
ėjo vis diktyn ir diktyn. O 
moteris sako, kad tai/ esąs 
žiaurumas iš vyro pusės (linkui 
jos, tasai jo nesusivaldymas.

Samuelis yra turtingas ban
kininkas. Augščiausio Teismo 
teisėjas Blanck ' paskyrė, kad
iki galutino teismo delei jų- niasiuvių mitinge buvo priimta 
dviejų atskyrimo vyras turi rezoliucija, kad jie, nežiūrint 
mokėt po $125 į savaitę mo-ltbs prigavikiškos sutarties, tęs 

pragyvenimo ir ’kovą toliaus, vadovybėje kai- 
.. Iriosios Adatos Darbų Unijos, 

ir grumsis po josios vėliava už 
40 valandų darbo savaitę ir 
kitus pagerinimus.

toriai delei pragyvenimo i 
duot jai $2,000 delei perskyri-j 
mo bylos vedimo prieš jį. Vy
ras teisinasi, kad niekad jis 
nepasielgęs žiauriai su savo 
pačia, ir jis ją vis dar mylįs.

Ar ne komedijos iš tokių jį p j J J| j :
iniučm ir ar ne komednantai| . , *’•**!•

į Už Neteisingus Kontraktus
poniučių ir ar ne komedijantai j 
tokie teismai ?

New Yorko majoro Walke- 
rio valdžia suteikė 332 įvai
rius kontraktinius miesto dar-Puikus Išvažiavimas Forest

Parke, Sekmadienį, Liepos 21 bus savo politiniams šaiinin-
■■ " kams, be jokių varžytinių; o

Nedėlioj, 21 d. liepos, A. L. į teisės reikalauja, kad jei 
D. L. D. 1 kuopos ir L. D. S. |reikla koki didesnį darbą at- 
A. 1 kuopos bus puikus išva- ■ likti> tai mieato vyriausybė tu, 
žiavimas Forest Parke. Yra . ri darbą leist per varžyti- 
užkviesta pakalbėt drg. L.'nes: kuris kontraktorius pi- 

giau ir tinkamai apsiims tą 
darbą padaryti, tam ir turi 
būt darbas pavedama. .

Už tuos 332 kontraktus be 
varžytinių .dabar padavę gu
bernatoriui Rooseveltui skun
dą prieš Walkerj Williamas 
Bullockas, republikonų apskri
ties biuęo direktorius, ir Wm. 
H. Allen,, Publikos Tarnybos 
Instituto direktorius.

Reporterių užklaustas, ar jis 
išvažiavi- ^uos atsakymą į tuos kaltini

Prūseika ir kiti.
Tikimės, kad bus Aido Cho

ras, po vadovyste šaliniūtės. 
Bus užkandžių ir minkštų gė
rimų ir šaltos Smetonos.’

Visi, jauni ir ąeni, prajeisi- 
me linksmai laika ir visai ma
žai kaštuosi -į

Taigi, darbininkai ir darbi
ninkės, neužmirškite liepos 21 
d., Forest Parke. Suvažiuoki
te praleisti linksmai laiką su 
mūsų organizacijų i.............
mu.

Kviečia—
Rengimo Komisija.

mus, majoras Walkeris pareiš
kė : “Aš nežinau’ ar ateis ka
da tokia diena, kad aš del to 
aiškinčiausi.” ,

Teismas Kaltina Valdžios 
Žmones už Banką Šmugelius

Pasivertęs Kunigu Apkirto 
Biznierių ant 50 Dolerių

Tūlas negras, su šluotos ko
tu, į kurio galą buvo įkalta 
ilga n u aštrinta vinis, puolėsi 
badyti važiuotojus požeminia
me 1. R. T. kompanijos trau- 
kinyj, antradienio vakare, 
apie 6 valandą, kuomet trau-

įvyks A.' U .D. L., D. 185 kuo- 
pos mėnesinis susirinkimas. Vi
si nariai dalyvaukite, nes turi
me daug svarbių dalykų. Ku
rie dar negavote naują Drau
gijos leidinį, tai ateikite atsi
imti. Narys.

(168-69)

Tarpt. Darbininką Apsig. 
Dailiškas Išvažiavimas

ctpiv I) V cl Iclll tl<į> lYUVIIlvv Lietu" pi . • 1! J *
kinys buvo kietai prisikimšęs] uaStOnieCHJ Naudai
, Liepos 2V d. International
dė Įdurti bent tuzinui žmonių, Labor Defense išvažiavime į 
bet kad traukinys buvo tirš-, pleasant B Parka> Bronxe, 
tai prisigrūdęs žmonių, taiL„„;lrt,. 
sunku jam buvo darbuotis su 
tuo “ginklu.” 7' " 
lesi atimt durklą, bet juodu
kas pasirodė labai stiprus, ir 
nieko jam negalėjo ^padaryti.

Atvažiavus tam, ekspresi-
niam, traukiniui į Times Sq. Romeo and Ju|iet) čaikovs. 
stotį, negras iššoko ant plat- 
formos , ir tuojaus persėdo i'pv’i 
kitą, lokalinį traukinį. Tuo! m <a 
tarpu buvo patelefonuota poli-Į 
cijai, kad gaudytų jį kitose 
stotyse, kur traukinys turėjo 
apsistot. Ir jis buvo sugautas. 
Manoma, kad tai pamišęs 
žmogus; todėl jis perduotas į 
Bellevue ligoninę, kad ištirtų 
jo protinę sveikatą.

žmonių. Tuo durklu jis ban-

* « • t •naudai G astenijos streikięrių 
bus įvairi ir smagi programa

Keli vyiai P^°‘igOkiai atvirame ore, krutamie-
ji paveikslai ir tt. Grieš sim
fonijos orkestrą iš 50 muzi
kantų sekamus veikalus.

1. Fantasy Overture (iš

Kamarinskaja,

Nevalia Deportuot Ateivį 
Iš Amerikos Už Mūnšainą

vadinamus 
gali iš A- 
ateivį į tą

Už nusikaltimus, 
dorišku supuvimu, 
merikos deportuoti 
šalį, iš kurios atvykęs; bet už
bizniavimą alkoholium negali
ma išbugdint ateivį iš Ameri
kos, kadangi būtlegerystė ne
galima priskaityt prie doriško 
supuvimo. Tokį patvarkymą 
išdavė teisėjai Learned Hand 
ir Swan Jungtinių Valstijų ap
skrities teisme New- Yorke, by
loje Bernardo Iorio, ateivio iš 
Italijos.

Amerikon . jis buvo atvykęs 
1902 metajs. 1926 mętąis gi, 
po atsė(įėjimui kalėjimo baus
mės už būtlegerys^ę, lorįo iš- 
važjavo i Italijon. - Norėdamas- 
grįžti Amerikon, 1927 metais 
Iorio padarė prisiektą paliudi
jimą Amerikos, vice-konsului 
Italijoj; be. kitko, toje rašyto
je prisiekoje Iorio sakė, kad, 
būdamas Amerikoj, už jokį 
nusikaltimą nebuvęs nuteistas.

Už tą kreivą prisieką jis ga
li būt deportuotas iš Ameri
kos, bet ne už būtlegerystę, 
kaip kad pareiškė minėtas fe- 
deralis teismas.

2
3. (a) Intermezzo (iš 

i Cavalleria Rusticana),
• ęagni, (b) “Flight of the Bum
ble Bee,” Rimsky-Korsakoff; 
4. “Nut Cracker Suite,” Čai
kovskio; 5. Maršas (iš Tann- 
hauser), Wagnerio.

Bus gabių solistų daininin
kų, “fajerverkai” ir daug ko 
kito. Įžanga tiktai 50 centų. 
Visi prisirengkite išanksto da
ly vau t toje pramogoje.

Keliarodis: Paimkite Bronx 
Park subway traukinį arba 
eleveiterį iki 177th St.; paskui 
važiuokite Unionport gatveka- 
riu iki linijos galui. Iš ten 
busai uždyką nuveš į pikniko 
-vietą. " (168-70)

Mas-

KAIP LIETUVOS FAŠIS
TAI DALINA ŽEMĘ

PARSIDUODA buČemė ir grosernė, 
biznis gerai įdirbtas, lietuvių ap

gyvento] vietoj. Jeigu nori, gali 
pirkti su namu arba vieną biznį. 
Labai gera proga, pasinaudokit. De
lei platesnių informacijų klauskite 
telefonu Great Neck 1686, o adresą 
galite gauti “Laisvės” ofise.
__ ______ •_ __ 1.68-70
PARSIDUODA restoranas, biznis ge

rai įdirbtas, geroj vietoj, tik vie
nas blokas nuo dokų. Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas važiuoja Lie
tuvon. Kreipkitės po num. 72 Co
lumbia St., Brooklyn, N. Y.

168-70

PARSIDUODA F O T O G RA F I J Ų
STUDIJA puikioj vietoj, prie mie

sto parko, tarpe kelių bažnyčių, lie
tuvių, lenkų, rusų ir italų apgyven
ta. Tai vienatinė lietuviška studija 
Newarke. Biznis įdirbtas per 25 me
tus toj pačioj vietoj. Randa pigi. 
Parsiduoda pigiai. Platesnių infor
macijų klauskite /laišku ar ypatiškai.
M. Janulis, 201 /Adams St., Newark,
N. J. (164-169)
PARSIDUODA grosernė ir delikate- 

sęn, laikoma visokių daiktų, biznis 
senas ir gerai eina. Prie krautuvės 
yra’ 3 kambariai gyvenimui.. Randa 
tik $45.00 j mėnesį. Parsiduoda pri
einama kaina. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Kreipkitės po 
No. 51 Camden St., Newark, N. J. 
Telefonas Michell 0434.

(163-170)

Žemes tvarkytojas išdali
no sklypus Lipniako dvaro. 
Išdalino tiems, kurie turi 
savo namus ar žemės, o 
tie, kurie neturi, nieko ne
gavo, net į jų prašymus at
sakymų nesulaukė. f Gavu
sieji sklypus , apsodina ar 
išduoda, nuomon,. o miesto! 
praplėtimu nesirūpina.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

FOR RENT
PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 

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

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

612—10th Ave., cor. 44.th St.
New York, N. Y. 169-93

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus,
laujant gerit pribūname. J. S., 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. rn"1 
Stagg 0452.

namus, 
atjieka- 
taisome 

Reika- 
" 1 

Tel. 
?

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
BEAUTY’PARLOR

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

JUt ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

417 Lorimer Street

7 Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646
RALPH KRUČU

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

• 10-12 prieS piet: 2-8 po plet. 
Ketvergaie ir cubatomis iki C ▼*!. 
Penktadieniai* ir eekmadieniaii tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

• Tel., Triangle 1450
į Lietuvis Fotografat
I IR "MALIORIUS

4.

1416

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue |
(Arti Mary Avenue) 11

Brooklyn, N. Y. ■

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.

Valdžios advokatas FedeYa- 
«liame Prisiekusiųjų Teisme 
kaltino New Yorko valstijos 
bankų superintendentus ir iriį- 
spektorius. Per jų nedažiūrė- 

* jimą arba tiesiog per bendrą 
jų šmugeli išvien su bankų di
rektoriais tapo nubankrūtuota 
City Trust ir Clarke Brothers 
bankai, kurių kapitalas siekė 
$9,000,000. .
< Vis daugiau kyla reikalavi
mų "iš publikos,” kad turi būt 
pavarytas iš tarnybos teisėjas 
Fr. X. Mancuso, įveltas į pini
gų Šinkavimą iš City Trust 
Banko.

Kuomet Clarke Broliai buvo 
pfašvilpę milionus dolerių 
žmonių pinigų, padėtų taupy
mui j jų banką ir to banko ve
dėjai rengėsi oficialiai pasi* 
duot į bankrotais, ,tai jie dar 
pasiėmė pusę miliono dolerių 
banko' pinigų į savo žinybą ir 
slėpė juos nuo valdžios; tikė
josi ir tą pusę miliono nuvog
ti. ■'

Mergina—Queens Pavieto 
Gaivią Valymo Galva

i Florence C, Byrne’Aitė liko 
paskirta galva Queens pavie
to gatvių valymo biure. Tai
gi ji bus komandierė suvirš 
2,000 gatvęšlavių, 205, gątvių 
Valymo • atrtonfobiliy ir , 145 
arklinių* gatvių valymb veži- 
fe::::

Kalbantieji Judžiai už 10c— 
Naujas Išradimas

Robert C. Belgau, hotelyje 
Greystone, New Yorke, rodė 
savo išradimą, kad įmetus į 
tam tikros dėžutės plyšį de
šimtuką, galima matyt jr gir
dėt kalbančius, griežiančius ir 
dainuojančius krutamuosius 
paveikslus.

SHENANDOAH, PA.
A. L. D. L. D.» 17 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, liepos 21 d., 10 
vai. ryte, Abračinsko kambariuose. 
Visi nariai būtinai dalyvaukit, nes 
yra daug svarbių organizacijos rei
kalų. Taipgi kurie dar esate nemo
kėjo metinę mokestį už 1929 metus, 
malonėkit ateiti ir pasimokėti. Yra 
parėjus nauja knyga ir šiame susi
rinkime bus nariams išduodama, to
dėl dalyvaukit visi. Kuopos komi
tetas. 169-70

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ii 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai ir pigiai

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

(Cl

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Yr

Telephone Stagg 0783

Nežinia koks gudruolis, pa
sivadinęs kunigu J. P. Keatin- 
gu iš New Haveno, Conn., ga
vo ant amžių “pasiskolint” 
$50 iš Paul Seligmano, mana- 
džeriaus Liberty Manufactur
ing Kompanijos, dirbančios 
metalinius paminklėlius įniru
siems., Tas asmuo su ašaro
mis užsakė paminklėlį kokiam 
tai savo neva artimam miru
siam kunigui; ir labai sujudęs 
pradėjo pasakoti savo nelai-i 
mes, kad bevažiuojant trauki-1 Būtkgeriui ff GengSteHui

$5,000 už Grabą Nušautam
mu jis buvęs apvogtas—žuvę i 
j6 Visi pinigai ir paliudijimai. 
Jis norėtų mušt telegramą sa
vo broliui, bet neturįs nei tiek 
pinigų.

Šitaip iškaulijęs $50, vadi
namas kunigas greit kažin kur 
dingo. ’O kuomet minėtos 
kompartijos manadžeriuš pra
dėjo teirautis, tai atrado, jog 
visai nėra tokio kunigo, kokiu 
persistatė jo svečias.

Gengsteriai, būtlegeriai ir 
kiti apatinio pasaulio krimina- 
liški i paukščiai su didžiausiom 
iškilniėhi palaidojo Wm. Cas
sidy, alaus ir degtinės šmugel- 
ninką, slaptų smuklių užlaiky- 
toją, kuris pirm kelių dienų 
buvo nušautas kitų gengsterių 
Hotsy Totsy naktiniame kliu- 
be, New Yorke. Vien .tik jo 
puikus grabas lėšavo $5,000.

DETROIT, MICH.
Nedėlioj, liepos 21 d., bus Aido 

Choro ekstra susirinkimas, draugi
jų svetainei, 24th St. ir Michigan 
Ave.; pradžia 1 vai. po pietų—ne 
vėliaus! Susirinkimas yra šaukiams 
išsprendimui klausimo: Ar choras 
važiuos Chicagon dainuot? Yra už- 
kvietimas. Visi choro nariai ir na
rės būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime. Mikas, sekr. 169-70

N. S. PITTSBURGH, PA.
L. D. S. A. 60 kuopa rengia pikni

ką nedėlioj, 21 liepos, ant Kosto 
Stasevičiaus farmos. Prasidės 10* 
vai. ryte ir tęsis iki vėlumos. Bus 
gera orkestrą šokiams. Minėta kuo
pa' remia Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą, tat šiame piknike bus I 
pardavinėjami T. D. A. ženkleliai, 
todėl kiekvieno darbininko pareiga 
atsilankyti į šį .pikniką ir paremt. 
Kviečia rengėjos.

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS! ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN

\ 573 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del p«> 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

užeiga

J. IR O. VAIGINIS

168-69

DETROIT, MICH. ‘
; A. L.' D. L. D. 52 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 21 liepos, svetai
nėj ant 24th St. ir Michigan Avė. 
Pradžia 110 vai. ryte. Visi nariai 
malonėkite atsilankyt}, nes išgirsite 
labai svarbių naujienų. Kurie, dar 
neužsimokėję, būtinai ateikit ir už- 
simokėkit. Atsiveskit nors po vieną 
naują nari. Sekr. V. J. Geraltauskas.

167-69

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

Maspeth, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos Žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- ’ 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Niekaip Negali Užgesinti 
15 Metą *Dumpsu” Gaisro

Oru Padarysiąs 8,460 Mylią 
į 3 Dienas ir 6 Valandas

REAL ESTATE

Jau penkiolika metų, kaip 
dega miesto atmatų šiukšlynas 
anjL RJT 
Gate, New Yorke, 
kai pravedė j degančius “duįn- 
psus” didelius vamzdžius, ku
riais, kas minutė .supumpuoja- 
ma po 1,500 galiorių 'vandens 
į “dumpšuį” o ‘ užgėsint vis 
tiek -.negali.; . . . r * .. .;:

ker’s Salos, netoli Heli 
Gaisrinin-

Penktadienį ar šeštadienį 
kapitonas Ross G. Hoyt keti
na lėkt, iš Mitch,ell Field sto
ties, kelionėn į Alaska. Jis 
tikisi padaryt 8,460 mylių į 
tris dienas ir šešias valandas.

NAMAI ŽEMES

PARSIDUODA Įiamas: 7 dideli 
bariai ir matidynė. Namas 

geram stovy, geroj vietoj, 
25x150, arti eleveiterio stoties,
na $7,200. Kreipkitės po num. 219 
Norwood Ave., Brooklyn, N. Y.

' 167-71

kam- 
labai 
lotas 
Kai-

SAITS—PARDAVIMAI

o ' užgėsint vis
A.LD.LD. 185 Kp. Nariams

Liepoą 18 d,, 8 vai. vakare, 
sVet. 218 Van Sicklėri Avė.,

PARSIDUODA grosernė ir delikates- 
sen krautuvė, lietuviais, lenkais ir 
rusais apgyventoje vietoje. Galima 
daryti gera biznį. v 104 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (265-270)

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbacauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2300, 3514 . ,

Apynių Grybelių Lelijų šaknų
Aviečių uogų Gvazdikėlių Rūtų
Anižių sėklukių Imbiero šaknų Rožių
Brolelh] Juodšaknių Remunėlių
Bernardinų . Kadugio uogų Seneso plokšČiukių
Bezdų žiedų Kaštavolų šalavijų *
Badijonų Kmynų Seneso lapelių
Čepronėlįų Liepos žiedų Šafronų
čobrių Lisnikų Trijų devynerių
čyščių Metelių T rauk žolių
Dobilų ) Medetkų Totorkų šaknų
Daržų našlelių Mėlynių uogų Turkiškų pipirų ,
Devynmečių durnaropių Našlelių Pinavijų šaknųuziiigenų 
Dacdliu Puplaiškių Trūkžolių
Debesilų Parušanijos ir Valerijos Šaknų
Garstyčių daugybę kt. ša 1 mečių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoji kalboj apie kokią lietuvišką
gydančią žolę arbą vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.




