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Išeina Kasdien, Apart

NedėldieniyROKIŠKIS.— Vasario mėn. 
23 d. Panevėžio apygardos teis
mas Rokišky nagrinėjo įdomią 
žmogžudyjjės bylą.

1928>m? sausio 24 d. apie 21 
vai. Topoliu dv. Skapiškio valse.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 16 d., 1929 Pavienio Numerio Kaina 4cTelephone, Stagg 3878No. (yl

k 20 Mėty Vaikinas, Įsi 
mylėjęs 40 Mėty Moterį 

Nužudė Jos Vyrą

Rokiškio apskr. p. P. .Budrevi- 
čius išėjo į tvartą gyvulių šerti. 
Budrevičienė, jo žmona, nebesu
laukdama vyro eina jo jieškoti. 
Suranda kūtėj gulintį ant mėš
lo jau nebegyvą.

25 d. į Topolių dvarą nuvyko 
apskrities gydytojas Juozas Pe
trulis ir Skapiškio nuovados 

. viršininko padėjėjas Ivaškevi
čius ištirti minėto įvykio. D-ras
J. Petrulis ir p. Ivaškevičius 
nepadarė lavono skrodimo ir

a net nenurengę parašė protokolą 
pažymėdami, kad B-čiaus kūnas 
išviršiniai nesužalotas ir nėra 

* jokių trukdymų iš policijos pu
psės jį laidoti. Iš susirinkusių 
žmonių paklausė, kodėl tiek 
daug kraujo palovy pritekėję, 
kur p. B. guli? D-ras Petrulis 
atsakęs, kad*per užpakalinę žar
ną, nes p. B. sirgęs chroniška 
plaučių liga. Tuo viskas ir pa
sibaigė. Budrevičiaus kūnas 
buvo palaidotas.

keturiems mėnesiams pra
slinkus po laidotuvių, p. Jasec- 
kas pranešė policijai, kad p. B.

I ne sava mirtimi miręs, bet bu- 
vęs nužudytas, nes jis mazgo- 
damas nužudytojo B. kūną, pa
stebėjęs jame tris žaizdas kul
kų padarytas. Policija pranešė 
apie tai naujam apskrities gy
dytojui p. Domkevičiui. Buvo 
atkastas B-čiaus lavonas ir pa
darytas skrodimas. Paaiškėjo, 
kad Budrevičius iš tikrųjų bu
vo dviem šūviais nužudytas.

Tardyme 
nužudė K. 
nužudytojo 
Iš tardymo
dymų teisme paaiškėjo, kad M. 
Budrevičienė grįžus 1923 m. iš 

* Amerikos viena ir gavus iš vy
ro pinigų nupirkus pusę Topo- 

. lių dvaro centro—40 ha. Po 
•T? pusantrų metų sugrįžęs iš Ame

rikos ir jos vyras Petras B., 
bet žmoną rado visai jam nebe- 
ištikimą. Ji turėjo sau meilužį
K. Svylą, neturtingą batsiuvį, 
jauną—20 metų vyrą, nors B- 
čienė turėjo apie 40 metų. Iš to 
prasidėjo didelė šeimyninė ne
santaika. B-čienė pavydėjo, 
kad kitos moterys turi jaunus 
vyrus, todėl ji įvairiais būdais 
stengėsi savo vyro atsikratyti, 
tai nuodydama jį, tai žadėdama 
Jotiems dideles sumas pinigų už 
yfhjvyro nužudymą. Jos meilu
žis K. Svyla prižadėjęs ją iš 
vargo išvaduoti, ką 1928 m. 
sausio mėn. 24 d. apie 21 vai. 
ir padarė. K. Svyla tardant 
prisipažino kaltu, bet teisme 
jau nebeprisipažino. Sulig liu- 
dinipkų parodymų, tardymo tei
smas K. Svylą rado kaltu ir nu
baudė iki gyvos galvos sunkiųjų 
darbų kalėjime, bet einant 1928 
m. amnestija bausmę pakeitė 20 
metų sunkiųjų darbų kalėjimu. 
Budrevičienę nubaudė 1 metais 
paprasto kalėjimo, bet sulig 
1928 m. amnestija pakeitė 9

Ir mėnesiais.

nustatyta, kad B. 
Svyla, susitaręs su 
p. B. žmona Mare, 
ir liudininkų paro

Mussolini Ragina Parlamentą 
Užtvirtinti Vatikano Sutartį

ROMA. — Ketvirtadienį 
Mussolini padare plačią per
žvalgą sutarties, padarytos 
tarp fašistinės valdžios ir 

^Vatikano, ir ragino fašisti- 
jfhį parlamentą ratifikuoti 
^sutartį. Sutartis tapo pasi

rašyta vasario 11 d. š. m.

Potvinis Gręsia Schenectady 
Miestui ,

Schenectady, N. Y.-—Van- 
duo smarkiai kyla Mohawk 
upėj. Ketvirtadienį po pie
tų kilo po keturias pėdas į 
valandą. Gręsia potvinis 
šiam miestui. Komunikaci
ja keliu tarp šio miesto ir 

. Amsterdam, N. Y., buvo 
W perkirsta.

Sakoma, kad pirmu kar
tu į šešis metus Mohawk 
upė taip augštai pakilo.

Pirmas Lietuvių Darbi*

Sako, Meksikos Sukilėlių 
Vadai Bus Sušaudyti

DOUGLAS, Ariz.— Suki
lėlių vadai, suimti Meksikos 
valdžios spėkų, bus sušaudy
ti, pareiškė čia Roberto 
Pesqueira, specialis atsto
vas Meksikos prezidento 
Portes Gil. Jis sakė, kad 
sukilimas bus numalšintas į 
trisdešimts dienų. Valdžia 
be pasigailėjimo elgsis su iš
davikais, pareiškė jis.

Kiek laiko atgal Pasquei- 
ra buvo finansiniu Meksikos 
valdžios agentu Washingto
ne.

į Lenkija Mobilizuoja Ar
miją Vilniaus Krašte
LONDONAS. — United 

Press pranešimu, Lenkijos 
karo ministerija įsakė su
mobilizuoti rezervinę armi
ją visuose Vilniaus distrik- 
tuose ir Pomeran korido
riuj. Su kokiu tikslių Lenki
ja daro mobilizaciją, neži
nia.

Meksikos Sukilėliai Atidarė 
New Yorke Konsulatą

New York.—Meksikos su
kilėliai šiomis dienomis ati
darė savo konsulatą, 66 
Beaver St., New Yorke. Ta
tai pranešė gęnerojas Ma
riano V. Montero, sukilėlių 
atstovas New Yorke. Jis iš
leido persergėjimą, kad 
siuntiniai, siunčiami per su
kilėlių portus, turi būt už
registruoti sukilėlių konsu
late, nes kitaip reiks už juos 
bausmę mokėti porte.

LITHUANIAN OAIBM IIKIIIIUHMt

Metai XIX, Dienraščio X!

Calleso Armija Arti Miesto Durango 
Rengiasi Į Mūšį Su Maištininkais

MEXICO CITY.—Penk
tadienį generolo Calles spė
kos visai prisiartino prie 
miesto Dura ;o, to vardo 
valstijos sosįifiės. Artinasi 
mūšis su aištininkais del 

 

miesto užvaldymo.

Valdžios pranešimas sako, 
kad nedidelės sukilėlių spė
kos valdo miestą. Genero
las Calles praneša valdžiai, 
kad jis mano užimti miestą 
Durango, o paskui maršuoti 
linkui Torreon miesto, kur 
sukilėliai turi sukoncentra
vę tvirtas spėkas. Calles 
pareiškė, kad jis neleis nei 
vienam maištininkui pabėg
ti.

Užėmus Durango miestą, 
valdžios spėkos turės dar 
vieną liuesą gelžkelį linkui 
miesto Torreon.

Durango mieste yra 40,-

000 gyventojų. Miestas ran
dasi tarp kalnų ir manoma, 
kad del tos priežasties bus 
sunku kovoti su maištinin
kais ir juos greitai nugalė
ti; kalnai bus jiems puiki 
tvirtovė.

Miestas Torreon randasi 
už 150 mylių nuo Durango.

Valdžia koncentruoja ke
turis artilerijos 
prieš sukilėlius 
mieste.

Pranešama, kad 
Querovabi, Sonora
joj, pametė sukilėlius.

Pasak' valdžios išleisto 
'pranešimo ketvirtadienį, 
j valdžios kareiviai po vado
vyste generolo Cedillo, už
mušė 30 sukilėlių ir 80 su
ėmė nelaisvėn susikirtime 
prie Encantada, Coahuila, 
valstijoj. Tarp suimtųjų 
yra keletas oficierių.

pulkus 
Torreon

50 vyrų 
valsti-

DRAUGAI, SUBRUSKIME PRIE DARBO!
Amerikos Lietuvių Orga

nizacijų Priešfašistinio Su
sivienijimo Komiteto posė
dyje, kuris įvyko kovo 12 d., 
tapau nuskirtas eiti centro 
sekretoriaus pareigas. Dar
bas yra labai didelis-4r rei
kalauja daug triūso ir ener
gijos. Nors mano darbo 
sąlygos yra gana blogos, tu
nu išbūti ilgas valandas 
dirbtuvėje prie darbo, vie
nok dėsiu visas savo pastan
gas, kad tas taip svarbus 
mūsų darbas būtų varomas 
kuo sėkmingiausia.

Daug SauŽudysČilĮ Vienoj | Priešfašistinis veikimas 
 kas liečia Centro Komitetą 

pastaraisiais keliais mėne
siais buvo pusėtinai apleis
tas. Buvo apleistas todėl, 
kad buvęs centro sekreto
rius, drg. J. Alekšis, netu
rėjo laiko pašvęsti tam dar
bui, jis užimtas galybe kitų 
datbų. Nuo centro sekreto
riaus priklauso didelė dalis 
mūsų veikimo. Jisai yra ta 
mašina, kuri tą darbą turi 
be perstojimo varyti pir
myn. Kaip tik sekretorius 
kiek apsistoja dirbęs, taip 
visas mūsų veikimas prade
da šlubuoti.

Draugai ir draugės, visi 
subruskime prie -darbo. Visi 
vietiniai priešfašistiniai ko
mitetai sušaukite ,savo susi
rinkimus ir renkitės prįe va
sarinio sezono veikimo. Žiū
rėkite, kad pasistengtumėte 
surengti pikniką ar išvažia
vimą priešfašistinio veikimo 
naudai. ,Ku(r galima, gauki
te ir kalbėtoją, nes tai yra 
labai svarbu. Dabartiniu 
laiku. Lietuvoj fašistinė val
džia vėl suareštuoja ir už
daro daugelį mūsų draugų 
ant ilgų, metų į kalėjimus, o 
kurie čion Amerikoj neskai
to mūsų darbininkiškos 
spaudos, apie tai nieko ne7 
žino/ tokiems 
kaip tik ir yra reikalingas. 
Kur jums pageidaujamo 
kalbėtojo negalima gauti, 
tai vienas iš vietinių gabes
nių draugų turi prisirengti 
ir pakalbėti. Kaip tik spė
siu kiek susitvarkyti, tai vi
siems vietiniam^ komite
tams prisiųsiu ! tam tikrus

VIENA, Austrija.—Daug 
saužudysčių įvyksta šiame 
mieste. Trečiadienį 28 as
menys bandė nusižudyti. 
Dvylika iš jų nusižudė. 
Jauniausias saužudys buvo 
14 metų vaikas, kurio tėvai 
atsisakė leisti jam imti mo
kytojo kursą. Seniausias 
buvo 72 metų amžiaus.

Pereitais metais 2,800 as
menų bandė nusižudyti Vie
noj; 35 penki bandė nusi
žudyti vieną šiltą vasaros 
nedėldienį. Daugelis nusi
skandiną Dunajaus upėj.

pareiškimus. Kviečiu jus 
visus talkon .ir dar kartą 
talkon. Aš vienas, be jūsų 
pagelbos, nežiūrint kaip 
daug dirbčiau, to darbo pil
nai negalėsiu atlikti, bet 
su. jųsų pagelba-patarimais 
ir draugiška: kritika tikiuosi 
darbas eis pirmyn.

x J. Weiss, 
A.L.O.P.S. centro sekr.

P. S. Nuo dabar pinigus 
siųsdami išpįrkite čekius 
ar money orderius ant ižd. 
vardo drg. J. Alekšio ir pri- 
siųskite man šiuo antrašu:

J. Weiss
393—12 St., 

Brooklyn, N. Y.

Gavo 9 Metus Kalėjimo 
Už Vogimą Laišky

4,000 Potvinio Pavojuj
MONTGOMERY, Ala. — 

Alabama valstijos milicijai 
penktadienį pavyko išgelbė
ti 37 asmenis, kurių didžiu
ma buvo moterys ir vaikai, 
iš vandens apsemtų sričių 
Elba miestelio apielinkėj. 
4,000 gyventojų randasi pa
vojuj. . , ’ .

Potvinis apsėmė Elba mie-' 
stelį. Gelbėtojai bandė da- 
sigauti į miestelį, bet sugrį
žo atgal negalėdami įeiti.

Iš pabėgusių nuo potvinio 
sužinota, kad vanduo labai 
apsėmė miesteli. Vanduo 
apsėmė namus. Šimtai žmo
nių sulipo ant namų viršų.

Ketvirtadienį vanduo pra
dėjo smarkiai kilti Pea upėj 
ir dviejuose upeliuose ir 
pradėjo užlieti miestą. Upė
se vanduo smarkiai pakilo 
iš priežasties didelio lietaus, 
kuris tęsėsi 48 valandas.

kalbėtojas

Lietuvos Fašistai Suareštavo 
Jauną Mergaitę

27KAUNAS.— Vasario 
d. fašistine policija suareš
tavo 16 metų amžiaus mer
gaitę Kremerytę už komu
nistinį veikimą. Fašistai sa
ko, kad ji Šiaulių gatvėj li
pinus komunistinius atsi
šaukimus. Jai gręsia ilgų 
metų kalėjimas.

Mažiau Farmeriy, Negu 
Buvo 20 Mėty Atgal
WASHINGTON. — Agri

kultūros departmentas pra
neša, kad dabar mažiau far
mų gyventojų, negu buvo 20 
metų atgal. Su sausio 1 d., 
1929 m., farmu gyventojų 
buvo 27,511,000. Gi 1909 
metais buvo 32,000,000.

Departmento aprokavimu, 
farmų gyventojų skaičius 
taipgi sumažėjo pereitais 
metais. Sausio 1 d., 1928 
m., buvo z27,699,000.

Daug farmų gyventojų 
traukia į miestus.

1,200 Namų Degė Japonijoj

Tokio, Japonija.—P e n k - 
tadienį mieste Ishioka užsi
degė 1,200 namų. Kareiviai 
gelbėjo ugniagesiams gesin
ti gaisrą. Gaisras, prasidės- 
jęs viename name, smarkiai 
plėtėsi į kitus iš priežasties' 
didelio vėjo.

6 Biliūnai Parazitams

PLANUOJA PASIUSTI KARIUOMENE 
PRIEŠ STREIKIERIUS TENNESSEE

Šimtai Streikuojančiu šilko Darbininkų Demonstruoja 
Prieš Nepakenčiamas Darbo Sąlygas

ELIZABETHTON, Tenn, rims;
— Čia streikuoja suvirš 2,- 
000 artificialio šilko darbi
ninkų prieš blogas darbo
sąlygas ir badavimo algas. įeitą pavasarį buvo išėję į

Ketvirtadienį čia šimtai 
jaunųjų darbininkų, vyrų ir 
moterų, susiorganizavę mar- 
šavo miesto gatvėmis neš
dami plakatus* su užrašais:

“Mes turime gauti $15 į 
savaitę.”

“$8.50 į savaitę čia—ver-■ 
gija.”

daugelis jų gauna 
džiovą.

“Darbininkai tos dirbtu
vės streikavo pirmiaus. Per-

streiką, bet po trijų dienų 
sugrįžo darban nugalėti. Da
bar jie reikalauja 8 vai. 
darbo dienos ir didesnių al
gų. Jie bando suorganizuo
ti vietinę uniją ir tikisi, 
kad šiuo kartu laimės.”

Kapitonas 20,000 Studentu Streir is admtanto p-pnproloder iš adjutanto generolo 
ofiso, kurį prisiuntė Tenne
ssee gubernatorius Henry 
Horton, dabar čia apžiūrėjo 
streiko padėtį ir daro pla- .. v. _
nūs prisiųsti miliciją prieš iPanB°s Rubežius.-— Cenzūr 
streikierius, kad priversti Iaplenkę pranešimai sako, 
darbininkus grįžti į darbą. |kad Madrid mieste, Ispani-

Darbdaviai pasiryžę su- į j°J> trečiadienio vakarą su
laužyti darbininkų streiką sikirtime tarp studentų ir 
bendrai su valdžia ir gelto- policijos dešimts asrhenų 

iš Amerikos tapo užmušta ir desėtkai

kuoja Madrid Mieste
HENDAYE, Francijos-Is-

dešimts asrhenų
nais vadais
Darbo Federacijos. Jau čia 
atvyko (darbininkus išduo-

sužeista.
Aprokuojama, kad vien

ti) agentai reakcinės United tik Madrid mieste streikuo- 
Unijos, ja 20,000 studentų.

BOSTON, Mass.— Her
bert Mayo iš Lynn, Mass., 
ketvirtadienį tapo nuteistas 
federaliniam teisme devy
niems metams kalėjimo už 
vogimą laiškų iš apartmen- 
to laiškų dėžių. Dar iki šiol 
šiame mieste niekam nebu
vo uždėta tokia didelė baus
mė už tokį prasižengimą.

< WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų prekybos de
partmentas skelbia, kad 
1928 metais dividendais ir 
nuošimčiais Amerikos kapi
talistai susikuopė arti šešis 
bilionus doleriu — $5,890,- 
416,000, tai yra $1,139,274,- 
000 daugiau, negu pirmes- 
niais metais. Nuo 1920 me
tų ieigos, suplaukiančios Še
rų ir bonų savininkams, pa
didėjo ant 72 nuošimčių, o 
palyginus su 1913 metų 
įplaukomis, tai įplaukos pa
didėjo iki 231 nuošimčio.

Per šešiolika metų darbi
ninkai savo išnaudotojams 
sukrovė $52,503,794,000 gry
nais pinigais. Ta suma vir
šija bilionais dolerių bile ša
lies turtą, išskyrus Jungti
nes Valstijas, Angliją ir 
Franciją. Ji yra lygi veik

Textile Workers 
priklausančios prie Ameri
kos Dąrbo Federacijos.',__

3,500\larbininkų, dirban

 

čių Ariierican Bemberg 

 

Kompanijoj, rodo palinkimą 

 

prisidėti įjrie streiko. Dar- 
bininkai/streikuojanti prieš 
Glanįstoff kompaniją, rei
kalauja, kad būtų išvesti į 
streiką Bemberg kompani
jos darbininkai, bet reakci
nės unijos agentai eina ben
drai su Bemberg kompani
jos bosais ir darbuojasi, 
kad streikas nebūtų praplės
tas." Tos kompanijos fakti-

Streikas kilo del studentų 
pasipriešinimo prieš uždary
mą artilerijos akademijos ir 
išmetimą iš jos studentų. 
Studentai demonstruodami 
šaukia: “Šalin Primo de Ri
vera diktatūra!”

Susikirtimas Tarp Brazilijos 
Ir Paraguajaus Kareivių
RIO DE JANEIRO, Bra

zilija. — Pranešama, kad 
tarp Brazilijos ir Paragua- 
jaus kareivių įvyko susikir-

nai valdo šį miestelį. Glanz- timas ant Margarita salos, 
stoff kompanija dabar bu- kurj randasi Paraguay
davoja naują dirbtuvę, kuri|up6j Chaco Boreal teritori- 
kainuos $37,500,000. ! joj.

Arthur Mothwurf, Glanz- 
stoff kompanijos preziden
tas, atsišaukė į gubernato
rių reikalaudamas prisiųsti 
kariuomenę prieš streikie- • I V A
rius- . raguajaus muitinės sargybą

Suvirš pusė .darbininkų, Margarita saloj ir kad P&- 
apie 60 nuošimčių, yra mo- raguajaus sargybiniai buvo 
terys. Vidutinė mokestis priversti pasitraukti iš sa-

Abi šalys tą teritoriją sa
vinas! ir ginčas dar nėra iš
spręstas.

Pranešimai sako, kad Bra
zilijos spėkos atakavo Pa-

r

Protestuoja prieš Pakėlimą /'/U
Muitų ant čeverykų

Prague, Čekoslovakija. — 
Thomas Batia, Čekoslovaki
jos čeverykų karalius, pa
siuntė peticiją: Jungtinių 
Valstijų senato komitetui, 
protestuodamas prieš Ame
rikos pakėlimą muitų 40 
centų ant poros čeverykų, 
įgabenamų iš Čekoslovaki
jos.

Amerika nustatė muitą 
vaduojantis skirtumu tarp 
mokamų algų čeverykų dar
bininkams Amerikoje ir Če
koslovakijoj, kad Čekoslova
kijos fabrikantai negalėtų 
pigiau parduoti savo tavo- 
rų ir pakenkti Amerikos fa
brikantams. Bet Batia sa
ko, kad pagaminimo iškaš- 
čių skirtumas yra 
ir pusė cento;

tu rto ir virš 70 nuoš. Fran- 
cijos turto. O tačiaus ji yra 
tiktai dalis visų įplaukų A- 
merikos parazitų klasės.

Dividendų ir nuošimčių) 
kuriuos parazitų klasė1 gavo 
per 1928 metus, užtektų už
laikymui nuo 12,000,000 iki 
15,000,000 asmenų darbinin
kų klasės š'eimynose sulig 
skalės algų, gaunamų dirb
tuvėse. Bet, sulig valdžios 
raporto, apie 70 nuoš. tos 
sumos teko augštesniajai 
klasei, kuri sudaro mažiau 
kaip 1 nuošimtį visos šalies 
gyventojų.

Už tai kapitalistai neišma
no kaiu baliavoti, kaip pini
gus eikvoti, o milionai žmo
nių, darbininkų, skurdžiai 
gyvena.

Del to kapitalistų klasė ir 
bijo darbininkų diktatūros.

20 centų į valandą. Į strei
ką išėjusios moterys šau
kia: “Mes norime didesnės 
mokesties. Mes negalime 
gyventi ir auginti šeimynas 
ant to, ką mes dabar gauna
me.” ' 1

Vienas iš darbininkų pa
aiškino : 1

“Bosai nežino, kas yra 
žmoniškumas. Jie verčia 
dirbti darbininkus 66 ir 72 
valandas į savaitę už algas 
nuo 28 iki 32 centų į valan
dą. Merginos ir moterys 
dirba 10' valandų į dieną 
ir 56 valandas į savaitę. Jos 
pradeda dirbti už $8.96 į 
savaitę. Vidutinė mokestis 
moterims yra 20 centų į va
landą, kuomet jos išmoksta 
darbą; ‘ ,

“Pragyvenimo išlaidos, iš 
antros pusės, yra taip dide
lės, kaip ir didžiuose mies
tuose. Valgymas ir kamba
rys kainuoja nuo $7 iki $10 
į savaitę.

“Darbas nesveikas mote-
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Bet iš kitos pusės Sao 

Paolo, Brazilijos, praneši
mai sako, kad Paraguajaus 
policija užėmė Margarita Įr 
del to įvyko susikirtiniaš su 
Brazilijos spėkomis, o pa-t 
sėkmė to, Paraguajaus spė
kos tapo išvytos. -U. .

Orlaiviai Galės Lėkti 1000 
Mylių į Valandą

Schenectady, N. Y.— Už 
šimto metų nuo dabar bus 
pagaminti tokie orlaiviai, 
kurie galės lėkti 1000 mylių 
į valandą, sako Charles M., 
Emerson, orlaivių specialis
tas iš Fairchild Aerial Sur
veys kompanijos.

Berlynas. — Trockis at
siuntė iš Konstantinopolio 
telegrama socialdemokratui 
Paul Loeb, Reichstago, pre
zidentui. Vėl prašo, kad 
Vokietijos valdžia įsileistų 
jį Vokietijon.

■ 
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dalyvauja įsteigime Tskros.’ 
Kiekvienas, kuris yra susi
pažinęs su mūsų partijos is
torija, kuris yra susipažinęs 
su mūsų pirmutiniais žy
giais išleidime nacionale pa
pėde politinio laikraščio, ži
no, kad d. Krupskaja buvo 
tuo žmogum, kuri ne tik dčd- 
lyvavo tame darbe,_ bet fak-, 
tinai ji buvo vienu iš svar
biausių darbininkų...”

Taip, visuose Komunistų 
(bolševikų) Partijos dar
buose, visuose didžiosios 
proletarinės revoliucijos žy
giuose, visu sielos atsidavi- 

pa-imu, visa energija dalyvavo
Penktų 
kuomet 
galimu

Vasario 27 d. suėjo lygiai 
60 metų draugei Nadieždai 
Konstantinovn. Krupskajai, 
našlei didžiojo revoliucijos 
vado ir mokytojaus N. Leni
no. Sovietų respublikos 
spaudoje buvo plačiai mini
mos šitos sukaktuvės. Laik
raščiai ♦ buvo užpildyti 
straipsniais seniausių ir ge
riausių bolševizmo vadų 
apie šios kovotojos gyveni
mą ir darbus. Sovietų liau
dis moka įvertinti darbus 
senos,nenuilstančios kovoto
jos, kuri visą savo gyveni
mą, kiekvieną unciją savo 
energijos pašventė ir 
švenčia kovai už komuniz- draugė Krupskaja, 
mą. metų revoliucijoj,

Draugas Jaroslavskis, kai- Plechanovas rokavo

jungą išaugo į ihilžiriišką 
organizaciją, apimančią arti 
dviejų niilionų jaunulių, 
jaunų, drąsių kovotojų. Vi
suose lapkričio revoliucijos 
žygiuose; kūrime Sovietų 
valdžios, kovoje su senosios 
Rusijos liekanomis d. Krup
skaja paskęsta darbe. Žiau
ri mirtis išplėšia iš mūsų 
tarpo mūšų didįjį vadą Le
niną, draugės Krupskojos 
gyvenimo sankeleivį,, drau
gą, bendrininką visose kovo
se. Vienok tas baisus smū
gis neišmuša mūsų draugės 
iš kovos lauko. Ji pasilieka 
kovos fronte. Jinai nė va
landėlei nepasitraukia iš 
darbo būdavo j ime socialis
tinės tvarkos. v

Prasidėjus Sovietų Sąjun-

gos Koūiūriistų \ Partijoje 
ginčams su Trockinį iškarto 
d. Krupskaja buvo lig ir su
svyravus, lig ir, nukrypus 
prie” Trockio linijos. Bet 
neilgai jai ėmė ■ pamatyti 
Trockio kelią. Greitai ji iš
tiesino savo liniją, atvirai 
išėjo ir pasmerkė Trockį ir 
visą trockizmą, kaipo kontr
revoliucinį reiškinį, prieš 
kurį turi kovoti visi bolševi
kai. Ji pasilieka nešėja 
skaisčiai raudonos bolševiz
mo vėliavos.

Drauges Krupskojos gy
venimas turėtų būti kelro
džiu visoms sąmoningoms 
darbininkėms. Lietuvės dar
bininkės, lietuvės kovotojos, 
sekite keliais senutės Krup
skojos!

APŽVALGA

LENINAS: JUOKIASI, TARSI GYVAS
New Yorko “Sun” korės-kiusiais rusvais plaukais, 

pondentas, p. Negley Far- Sąryšy j su tuo, profesorius 
son, rašo iš Maskvos, apie Vorobievas pasakė, kad Le
tai, kaip jis su kitais savo. plaukai ir nagai augo 
laikraštininkais kolegomis keletą dienų po jo mirties, 
ir tūlais nrofesoriais buvo Jie^u pradėjo . emblamuoti 

po Lenino mirties 
dienom vėliau, sausio 
1924, užbaigdami tą 
keturiais1 mėnesiais

ę

Nadiežda Konstantinovna Krupskaja
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bedamas Komunistų Parti-1 
jos Maskvos organizacijos 
konferencijoj apie šitas su
kaktuves, pasakė: “Drau
gai, šešių dešimtų metų gy
venimas Nadieždos Kon
stantino vn. Krupskojos yra 
gyvenimas revoliucionier- 
kos, gyvenimas bolševikės, 
gyvenimas, kuris buvo išim
tinai pašvęstas laimėjimui 
socializmo. Trijų dešimtų 
penkių metų dalyvavimas 
darbininkų judėjime, tai 
trisdešimts penki metai ne
pertraukiamos, savęs atsi
žadančios, begailestingos ko
vos už socializmą,. Vienas 
iš Krupskojos kūrinių yra 
užvardytas Talei Bolševiz
mo Šaltinį.’ Palei bolševiz
mo šaltinį stovėjo pati drau
gė Krupskaja drauge su Le
ninu, statytoju mūsų parti
jos. Jinai dalyvdVo visuose 
svarbiausiuose žygiuose ir 
darbuotei mūsų partijos.

'b

liuosavimo darbininkų kla
sės/ prirengėme partijos su
važiavimo; kova su liaudi
ninkais... kova su ‘legališ- 
kais marksistais/ — visus 
šituos kovos žygius pergy
veno draugė Krupskaja 
drauge šų Leninu, drauge 

pirmaisiais bolševikais, 
aip pat ir ištrėmime d. 
rupskaja dalinosi su Leni- 

iu ne tik jo kovos našta, 
ne tik gyvenimo našta, bet 
taipgi jo darbu. Drauge su 
juo jinai dalyvavo išrišime 
visos eilės svarbiausių klau
simų, be išrišimo kurių mes 
nebūtumėme galėję atsiek
ti tų laimėjimų, kokius esa
me atsiekę.

“Sugrįžus iš ištrėmimo, 
(b augo Krupskają aktyviai

ir tūlais profesoriais buvo Jįedu 
atsilankę pas Lenino kūną, kūpą 
Tas įdomus pranešimas se- ^ie,m 
ka • i 23 d

idarba 
“Šiandien (kovo mėn. 11 p0 to. 

d.), popietyj, prie Lenino, ( 
medinio kapo atsilankė bū-1 - 
rys užrubežinių laikraščių 
korespondentų, ir Sovietų 
Užrubežinių reikalų depart
ment atstovų pažiūrėti, 
kaip' profesorius Vorobie
vas, anatomistas, ir profeso
rius Sbarskis, chemikas, ku
riuodu 1924 metais subalza-

•>

uždaviniu buvo . ne 
vien tik palaikyti kūną, bet 
palaikyti panašumą — ką 
jie padare taip ryškiai, kad 
tūkstančiai žmonių, kurie 
stovi eilėj įvairiam ore, kad 
praeiti pro šitą tylinčią fi
gūrą tarpe 5 ir 6 v., stebisi 
mirusiu vadu, tarsi negalė-

Sandariečių Fušeryste
“Sandarūs” No. 10 sanda- 

riečių lyderis S. Kodis ban
do sukritikuoti senąją So
cialistų ^Sąjungą, būk ji bu
vus nusistačius prieš Lietu
vos nepriklausomybę. Jis 
cituoja tūlą rezoliuciją, ku
ri buvus priimta 1916 me
tais ir kurioj sakoma, kad 
“Rusija yra laisviausia ša
lis.” Girdi, matote, carišką 
Rusiją tuomet socialistai 
skaitė laisviausia šalim.

Bet tai bjauri Kodžio fu- 
šerystė. Veikiausia tik toks 
Kodis 1916 metais galėjo va
dinti despotišką Rusiją lais
viausia šalim pasaulyje, bet 
anaiptol ne tuolaikiniai so
cialistai, kurie dabar vadi
nasi ■ komunistais. Kodis 
apgavingai ir tiksliai tvirti
na, kad ta rezoliucija buvo 
priimta 1916 metais, kuo
met ištikrųjų ji buvo pri
imta 1918 metais, kuomet 
Rusijoje jau nebebuvo nė 
dulkių caristinės valdžios, 
kuomet jau gyvavo Sovietų 
valdžia.

Nejaugi p. Kodis manė, 
kad jo šitos fušerystės 
kas nepastebės?

nie-

mavo Lenino kūną, atiden- suPras^> kodėl jis ne- 
gia stiklinį viršų nuo besi- kalba.
juokiančios figūros. Kuo- “Iš karto buvo manyta 
met jiedu žnybtelėjo Lenino palaikyti Lenino kūną paro- 
ausis, paspaudė//jo nosį ir!dymui tik vieną mėnesį, bet, 
įdubę savo pirštus į gerkles esant lavonui • tokioj geroj 
mėsas, per tą visą' ' laiką 'padėtyj, prof. Vorobievas 
Lšninas , juoįcėąi tarsi s galė- sako, šiandien nesiranda jo-

I damas matyti šiuos mažės-’ '*

“Iš karto buvo manyta

pasilikti užsienyje, prie pir
mučiausios. progos Krupska
ja ir Leninas atsiskubino 
Rusijon, kad dalyvauti revo
liuciniam darbe. Po jų va
dovybe buvo svarstomi visi 
darbininkų judėjimo ir bol
ševikų partijos klausimai ir 
planai. Visuose partijos 
kongresuose dalyvavo drau
gė Krupskaja ir ėjo parei
gas sekretorės. Užėjus kru
vinai caristinei reakcijai, 
nė valandėlei d. Krupskaja 
nepasitraukia nuo revoliuci
nio darbo. Drg. Jaroslavs
kis sako: “Laikotarpyj re
akcijos, laikotarpy j likvida- 
torystės, k Uįo met 
reikėjo palaikyti 
prie darbo svyruojančius, 
kuomet reikėjo nesvietiškos 
revoliucinės ištvermės, re
voliucinio budrumo, kuomet 
reikėjo tuo budrumu nuga
lėti tuos, kurie pasitraukė, 
pabėgo iš kovos, kuomet 
reikėjo rengti naujus bū
rius tai kovaų idant jie pa
sirodytų naiičlingais revoliu
cijai laike 1 sprendžiamojo 
mūšio — visuose šiuose ko
vos žygiuose, d. Krupskaja 
vaidino didžiausį vaidmenį.” 

• Laike imperialistinio karo, 
kartu su Leninu d; Krupska- 
Ja .. . .. . ,
prirengimui masių prie bū- 

j simos revoliucijos. Jinai 
dirba dieną ir naktį, nenuil
stančiai, nepaliaujančiai, 
delei to didžio idealo.

“O įęuomet pasigirdo 
griaustinis naujos revoliu
cijos, ji, kartu su Lehinu, 
atsiskubina Rusijon ir tam
pa iniciatore, organizatore 
komunistinės jaunuomenės 
sąjungos.” Šiandien ši ko- 

. munistinė jaunuomenėm są-

;u su Reninu d; Krupska- 
vadovauja bolševikams

nius mirštančiuosius, jo
dant faktais, kad šis tai yra- 
jo kūnas, kad jis ištikro 
randasi, ir kad per pasta
ruosius ketverius metus ne
buvo jokios atmainos. •

‘Scena buvo požeminiam 
kambaryj medinio kapo, kur 
temperatūra elektra regu
liuojama ir turi 16 laipsnių 
Centigrade (60.8 laipsnius 
Fahrenheit).

“Po suplyšusią Paryžiaus 
Komunos vėliava ir iliumi
nuota stiklo užmova ilsisi 
kūnas didžiojo revoliucio
nieriaus. Jo galva guli ant 
skaisčios raudonos pagalves, 
veidas nustatytas begalinėj 
ramybėj, lengvai sarkastiš
kos lūpos apdengtos raus
vais trumpai pąkirptų ūsų 
ir barzdos plaukais. Rankos 
voliojasi ant kūno paprastoj 
miegihio relakso tvarkoj. 
Dešinėji ranka dalinai su
gniaužta ir nykščio nago pa- 
juodėjimas' gal būt yra vie
natiniu ženklu gedimo pro
greso — tačiaus tas išrodo 
tarsi blogu nubraukimu.

f ♦ l • | ». !

“Rankos biskelį susitrau
kę ir tam jikro drėgnumo 
košimasis per kūną suteikia 
išvaizdą, prakaitavimo, ku
ris- prisideda prie iliuzijos, 
būk Leninas ištikro miega. 
' “Sudėtis (audinys)' kūno, 
ausų, nosies, veido ir ~ 
lės truputėlį staman 
negu* kad gyvo asmens, bet 
turi savo originalį atsparu
mą — kuomet prof. Sbars- 
kis palenkė ausis, pasukda
mas jas, paleistos, jos ir vėl 
atšoko į normališką pozici
ją, ir kuomet1 jis ' paspaudė 
savo pirštus į kaklą, atsilie
pė diržingai, kai gumas, bet 
sugrįžo į savo originalį pa
našumą taip greit, kaip bu
vo atitraukti pirštai — net
gi padarydama originates 
raukšles.

, palva apdengta pasidrai-

gė rim
tesnis

Mips priežasties, kodėl jis 
negalėtų būti iškeltas visuo
met.”

Kai kuriais sekmadieniais 
sakoma virš 30,000 asmenų 
pereina per šį kapą pažiūrė
ti vado Leninų,

Vadinasi, visi tie priešų 
paskalai, būk Lenino kūnas 
genda, būk tuoj iš Raudono
sios Aikštės būsiąs išneštas, 
neturi jokiu pagrindu.

R. M,

širvydukas Ruošiasi 
Padaryt O per aci j ą 
Grigaičiui

Vaje, dar taip nesenai 
tarpe sandariečių, vienybie- 
čių ir smalavirių viešpatavo 
gražiausia taika. SLA. Bal- 
timorės seime, pavyzdžiui, 
užsirioglinę ant estrados 
vieni kitus bučiavo įr vieni 
kitiems . linkėję geriausios 
kloties, ; < . , (

O dabar i jau , Voliojasi, 
kiek drūti. • ; “Sandaroje”, 
Kodis Grigaitį ir jo šalinin
kui paskelbia Lietuvos išda-

SHENANDOAH, PA.

DRAUGU ŽINIAI
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Kovo 5 d., Locust Mountain 
ligonbutyje, mirė Michael 
Horvat, kuriam dirbant Law
rence’ kasykloj skalos ir ang
lis iš viršaus puolant pramušė 
galvos kiaušą ir sužeidė vidu
rius. Liko našlė) ir šeši vai
kučiai.

Wm. Penn kasykloj sužei
dė draugą Jurgį Pauliukonį; 
akmuo puldamas sužeidė ko
ją. Draugas J. Pauliukoųis

Jau laikas n 
leidimo Darbininkų Kalendo
riaus 1930 metams. Kartą mi
nėjome, kad šie metai yrade-i 
šimties metų “Laisvės” jubi- 
lėjaus metai; sukanka dešim-Viena iš seniausių lietuvių šioj 
tis metų, kaip “L’aisvė” lei
džiama dienraščiu. Šiuo jubi- 
lėjum organizacijos ir atski- 
'ros ypatos-individualai galės 
sveikinti “Laisvę”’ per Dar
bininkų Kalendorių. Tokie pa
sveikinimai bus atmintini perįvo į Ameriką 1886 m. ir visą 
daug metų. Nes įsirašys į 
veikalą, kuris bus knygynuo
se per šimtmečius, 
i = -------

Pastaruoju laiku tyrinėjo
me sąlygas del ekskursijos į 
Sovietų Sąjungą. Jei pasiro
dys neperdideli kaštai, /tai 
“Laisve” rengs lietuvių eks
kursiją į SOVIETŲ SĄJUN- 

laiku

ęngtis J>ne iš- randasi namie. Linkėtina grei
to pasveikimo.

Kovo 7 d. mirė Gertruda 
Žukauskienė. Velionė buvo

apielinkėj, o gal ir Suvieny
tose Valstijose, nes 2 d. kovo 
šių Ine tų apvaikščiojo savo 
šimtmetines sukaktuves. Ve
lionė, būdama našlė, atvažia-

GĄ. Apie tai greitu 
matysite dienraštyje.

labai“Laisvė” yra išleidusi 
tinkamą knygelę po antgal-

Jungtinių
Ta knyge-

viu: Kaip Tapti 
Valstijų Piliečiu.
lė reikalinga tūkstančiams lie
tuvių. Ji yra su visais vėliau
siais patarimais, kas reikalin
ga išsiėmimui pirmų ir antrų 
popierų. Ant nelaimės, re
tai kur matyti ją platinant. 
Pasirūpinkit, draugai, jos pla
tinimu. Lengviausias būdas 
ją platinti' draugijų susirinki
muose, pare'ngimuoše ir pra
kalbose. Kaina 25c. ,•

laiką pragyveno Shenandoryj 
ir apielinkėj. 1896 m., birže
lio 3 d., jos sūnui Juozui Žu
kauskui susimušus su italais, 
ji puolė savo sūnų apginti. 
Bet italams ' pradėjus šabdyti, 
jos sūnus likosi nušautas 'ir 
jai suvarytos trys kulkos, ku
rias ji išnešiojo iki gfabo. 
Jos likę du sūnai jau senai 
numirė ir ji dabartiniu laiku 
neturėjo jokių giminių, gyve^- 
no prisiglaudus pas geros šir
dies žmones ir per paskutinius 
trylika metų buvo neregė.

šeštadienis, Kovo 16> d., 1029 I j ;yį*

vikais ir “įspėja visuomenę” 
saugotis. Girdi, “senas vil
kas jieškosi galo.” Toliau:! 
“Gal būt perdaug buvo pa
sitikėta ir pergreit atleista 
augščiau cituotos rezoliuci
jos autoriams.” Vadinasi, 
sandariečiai dabar pirštus 
kramtosi, kad perdaug pla
čiai atidarė sato širdį ke
liais atpūškojusiems smala- 
viriams su Grigaičiu prieša
kyje. Taigi, tarpe sanda- 
r iečių—smala virių “medaus 
mėnuo” jau baigiasi ir pra
sideda kutinėsi rietenos.

Bet smarkiausia1 prieš 
smalavirius išeina “Vieny
bė.” Širvydukas atvirai sa
ko, kad jis darys jiems ope
raciją ir tiek. Visų pirma pa
skelbia juos netekusiais p/o- 
to, sugadintais nervais žmo
nėmis, krokodiliais ir tt., o 
paskui grūmojąs, kad jau pra
sidėjęs būtinai reikalingas 
ir sveikas mūsų visuomenei 
darbas—nupjovimas bergž
džios lietuvių tautai ir kul
tūrai socialistinės šakos.” 
Kitoj vietoj kartoja: “žo
džiu—mūsų socialistai tai 
nevaisinga medžio šaka. Ją 
nukirtus, tautos kamienui 
bus sveikiau. Ir nukirtimo 
darbą patys socialistai pa
lengvins, nes per marias ei
dami, jie pradėjo ir vandens 
dar jieškoti.”

Visgi mes nenorėtume ti- 
kėt\ kad sandariečiams iri 
vienybiečiams patys Smalakį i 
viriai padėtų šitą “nevaisin- i 
gą šaką” nupjauti. Negali
ma tikėti, kad Grigaitis taip 
jau būtų likęs bejauslis, jog 
stovės, kaip- teliukas, -kuo
met Širvydukas ir> Kodis 
jam tą operaciją darys! Jei
gu jau niekę, daug jis nega
lės padaryti,, tai, bent nors 
smarkiai suriks ir išgirsime 
“pliumt.”

ELIZABETH, N. J.
Iš Aušros Draugijos ; 

rinkimo ‘ 1 ' •
“Aušros” Draugijos susirin

kimas įvyko kovo 1 d. Susi
rinkime dalyvavo;'kaip ir pa
prastai, neperdaugiausia. Pri
sirašė trys naujos narės. Va
sario mėn. prisirašė trys vyrai, 
o šį mėn. trys moterys, tai ir 
susilygino. Pasirodo, kad mū
sų Draugija auga, kaip ant 
mielių. Vėliau sekė įvairių ko
misijų bei atstovų pranešimai.

L. “L.” Namo Bendr. atsto
vas pranešė, jog šį mėn. susi
rinkimo dar nebuvo, todėl ir 
pranešti neturėjo ką. Ameri
kos Lietuvių Draugijų Prieš- 
fašistinio Susivienijimo atsto
vas nedalyvavo . susirinkime, 
todėl ir raporto nebuvo. Tarp. . 
Darb. Aps. atstovas pranešė, 
kad TDA. 8-ta kuopa nariais 
tvirta. TDA. deda visas ( 
kas streikų srityje. Daug

BALTIMORE, MD

ran-

Dabar ją jau atpirko 
ir J. Survila, 

tą 
nors ir

savininkas 
mėnesius

streikierių bei streiko vadų, Jį;t >' 
yra suareštuota ir teisiami. 
Streikierių bylas veda TDA.
Tas parodo, kad centai, ku- F i., 
ribos mūsų Draugija sumoka, 
yra sunaudojami pačių darbi
ninkų kovai prieš įsiutusius 
kapitalizmo bosus, kurie pasi
ryžo ir taip mažas 
kapoti.

Baliaus komisija 
kad balius pavyko 
rai, dar, tur būti, 
liaus lietuviai ir neturėjo Eli- 
zabethe. 
bet dar 
kėjo už 
pasiėmę 
Dabar tie draugai turės užsi
mokėti susirinkime su mėn. 
duoklėm, tuomet pasidarys 
pelno apie virš $100.

Draugija nutarė parsikvies
ti brooklyniečius sulošti ope- 

iretę, vieną iš trijų, “Bailus 
j Daktaras”, “Pepitą” arba “Gri 
jgutį”. Jeigu nebus galima 
pavasarį, tai ateinantį rudenį 
būtinai, jeigu tik bus prieina
mos sąlygos. Sekantis “Auš
ros” Draugijos susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. Drau
gai ir draugės, stengkimės 
gaut naujų narių kuo dau- 
gįausia. ' Padarykime “Auš
ros”, Draugiją, milžiniška pa- 
šelpine draugija visoj Elizabe- 
tho kolonijoj. Prie “Aušros” 
Draugijos gali prigulėti nuo 
16 iki 45 metų amžiaus, ne
žiūrint politinių bei religinių 
įsitikinimų, taipgi be skirtumo 
lyties. “Aušros” Draugija re
mia darbininkus, kovojančius 
už darbininkų reikalus, todėl, 
kiekvienas darbininkas priva
lo prisidėti prie “Aušros” 
Draugijos.

Aušros Dr-jos Koresp.
V. K. Sherali -

algas nu-

pranešė, 
gana ge- 
tokio ba-

Pelno liko $74.73; 
ne visi nariai sumo- 
tikietus, kurie buvo 
del pardavinėjimo.

V. K. Sheralu^Į

w6rcester, mass.

I

I

1

Jau buvo rašyta, kad 
Juškelis, kurio dirbtuvė 
dasi ant Dower ir Hanover 
gatvių arti bankruto, nes ne
gauna nei darbo, nei darbi
ninku.
A. Valinčius 
Mat, Juškelis negalėjo 
dirbtuvę išlaikyti, 
dirbtuvės namo 
buvo net už tris
randą nuleidęs po 50 dolerių, 
bet ir tai nieko negelbėjo. 
Dabar nežinia kaip naujiems 
kontraktoriams seksis. ■ Kol 
kas ir jie dar mažai darbo turi. 
Kuriuos 'darbininkus kalbina 
eiti dirbti, tai 
skubinasi, nes 
gali būti.

J. Urbičio

ir tie nelabai 
nežino, kaip

ALDLD. 17 kuopos komite
tas darbuojasi, kad kaip gali
ma greičiau išrinkus duokles 
Už šiuos metus ir kad1 kuopą 
palaikius lygsvaroje. Nors’ 
tam komiteto darbui labai 
kenkia siaučianti bedarbė. 
Kaip girdėjau, tai' jau pusė 
narių užsimokėjo už šiuos me
tus.

Silphutis.

dirbtuvė, kuri 
randasi ant W. Baltimore ir 
N. Green gatvių stovi tuščia, 
nes niekur negauna darbo. 
Kai kurie partneriai apleido 
ir nuėjo kituf darbo jieškoti. 
Pasiliko tik vienas Urbįtis- ir 
nežinia ką jis padaryš.

Nauja dirbtuvė įsikūrė ant 
Cedar Alley, kurios vyriausia 
galva yla smuklininkas. To
dėl panedėliais, kuomet dar
bininkai ateina dirbti, tai bo
sų nėra ir niekas durų neati
daro.* Tuomet darbininkai 
pradeda jieškoti bosų, vieni 
eina į namus, kiti j karčiamas. 
Paskui jau bosai jieško darbi
ninkų. Tai praslenka trys 
dienos, kol vieni kitus susi
gaudo ir pilnai pradeda dirb
ti. Sulaukus panedėlio, vėl 
pasikartoja ta pati istorija.

Malinausko dirbtuvė darbo 
labai mažai turi ir nežinia, 
kas su ja buš. Kai kurie dar
bininkai apleido ir nuėjo ki
tur dirbti. Likusieji irgi sė
di be darbo ir laukia progos, 
kad kitur ^javus darbo.

Lietuviškas Skaptukas.

Čia turiu pažy- 
Kaip visuomet 

patyręs rašau, 
pabrėžiau tik tei- 
mano buvo pasa- 
Užėjau pas seną

Mano Pasiteisinimas
“Laisvės” num. 48-tam, T. 

D.A. 13 kp. korespondentas 
savoje pastaboje sako: “Mon- 
tellietis ‘Laisvėj*, nei iš šio, 
nei iš to, išgarbino sau myli
mą draugą.” 
mėti štai ką: 
nuodugniai 
taip ir ten 
sybę. Ten 
kyta šiaip:
darbininkų veikėją d. H. Stan
kui Na ir iš šio išsireiškimo 
korespondentas kala išgarbi- 
nimą bei laurų vainiką pina. 
Gerbiamasis pastabos rašėjau, 
žiūrėk į mano statytą faktą. 
Sykiu su drg. H. Stankų vei
kiau proletariškoje dirvoje ke-' 
lioliką metų tam atgal ir jo > 
nuveiktus darbus del darbi
ninkų gerovės puikiai žinau, 
reikalui esant galiu nurodyti. 
Todėl turiu tiesą sakyti “Se*į 
nas darbininkų veikėjas.” Juk 
drg. H. Stankus yra senyvas 
žmogus, vienok A.D. Partijoje 
juda sykiu su kitais draugais. 
Užbaigęs pasiteisinimą dar 
pridursiu.

Drg. H. Stankaus sūnus, se
niau pasirodydavo rankpelnių 
eilėse, bet dabar negirdėt. 
Gal del stokos laiko? Mat, 
yra vedęs, dienomis dirba 
pelnydamas duoną, vakarais 
mokinasi. Pereitais metais iš
baigė advokato kursus. Tad 
jaunam advokatui linkiu 
energijos veikti del proletarų, 
einant tėvo pramintu taku.

Petras Montellietis.
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CASTON ROPSEVICH

Lietuviška Akušerė
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GERAI PATAIKO!’

RNICIAII

A. Gorbalevska 
184 GRAND STREET 

Arti Bedford Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

praktikavosi di- 
m i estuose Euro-

Tėl., Greenpoint 5765

Baigęs Philadelphijos , muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sniui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū-* 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės! i 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiito adresu:

4715 <Nį ,5th Streep ? j 
PHILADELPHIA, PA.

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

patarnavimo 
kreipkitės:

Nedėl'b’eniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tinkus.
NEW YORK AUTO SCHOO1 
228—2nd Ave., cor. 14th Si., N. Y

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

! vojų Visokiom Spalvom 
| Paveikslus
| Studija atdara kiekvieną dieną ir 
| nedaliomis nuo 9;30 iki 
| 5 vai. po pietų.
JMARGARETA VALINČIUS

Mes išmokiname taisyti ir valdyt 
automobiliais į trumpiauaį laiką 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas moktelo kursas $25. 
Taipgi (luošame tažinėjimo lekci
jas už $10. ’ Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėl'Heniais nuo 11 iki 2

Šeštadienis, Kovo 16 d., 1929 •

v<
HUDSON, MASS

Atviras Laiškas
Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos šeštajai Konvencijai

Kas kart vis daugiau, pasi-
X1 Cl 1L vz V CI1 • VICL L Iy £ V1110 y VIIX*" t t • v T .Z-

bantiems tose industrijose, kur rodo korespondencijų lsv a-

naujus

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
Atmetė Blaivybės Bilių

blausiu klausimu

Saito

Visur 
kad 

Kaip 
drau-

plėtotės ir kapitalistines ra- 
alizacijos, sudarc

peo®ačių imperialistinių šalių, 
kaip kad proletariato klasių ko
vą visose kapitalistinėse šalyse.

Kas liečia pamatinį klausimą 
pobūdžio dabartinio kapitalizmo

tariam širdingą ačiū.
ALDLD. Korespond.

kad besiartinantis

• technikinės transfor- 
_____  pavojų, kuris macijos ir kapitalistinės racio- 

ruoju laiku patapo svar- nalizacijos,—kurie artimai yra 
Komunistų sujungti,—-daromo ant darbinin-

rie sako priešingai).
v Amerikos darbininkai nejau- 

kaip čia jokiu kitu klausimu tiek

Vyriausiais reikalavimais, ga
linčiais sujungti juos bendrai 
kovai yra: (1) 7> vai. darbo die
na ir 6 vai. darbininkąms; dir-

ties, kaip kad vis augančiu dar
bo įtempimu, sutrumpinimu pe
riodo darbininko buvimo fabri
ke, ir augimu bedarbės.

Amerikos darbininkų milži-

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

734 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

U..,.,. ■ , |, Jį

Puslapis Trečias

ar . ' ■ » . j j BOSTONO IR AP1ELINKĖS
Komunistu Internacionalo “

(Tąsa)
Tuo pačiu sykiu, Didžiuma ir į 

MįBjuma padaro tą pačią klaidą 
savo pažvalgose ryšyje tarpe 
Amerikos ir pasaulio ekonomiš
kų sistemų, nors tai išreikšta 
skirtingose formose, ir abi gru
pės padaro skirtingas išvadas. 

'Ši klaida glūdkjų klaidingam su
pratime pobūdžio santykių tar
pe Amerikos ir pasaulio ekono
mikų ir neįvertinime augančio i 
įsipainiojimo Amerikos imperia-1 
Ii į -greit aštrėjantį bendrą 

talizmo krizį. Abi pusės pa
linkę skaityti Amerikos impe- 
rializjpą kaipo izoliuotą nuo pa- 
saulitf Kapitalizmo, kaipo nepri
klausomą nuo jo, ir besivystan
tį sulyg paties savo įstatymų. 
Abi pusės neima pakankamai 
domėn to,
Amerikos imperializmo krizis 
yra dalimi viso kapitalizmo kri
zio.4 Abi pusės mano, kad pa
saulio ekonomija vaidina, san-

1 tykiuose linkui Amerikos impe
rializmo, tik antraeilę ir pasyvę 
rolę rinkos eksportui prekių ir 
k^>Ualo.

išgalėjimas suprasti artimų 
santykių tarpe Amerikos ekono- 

| mijos ir generalio kapitalizmo 
krizio veda Didžiumą į klaidin- 

i gą įvertinimą Amerikos kapita
lo rolės Europos stabilizacijoj, 

i ir į nesupratimą neišvengiamai 
aštrėjančių konfliktų tarpe vis 
labiau agresyvio Amerikos im
perializmo ir trustinės Europos, 
kuri trokšta pasiliuosuoti iš 
Jungtinių Valstijų viešpatavi
mo. Mažumą tasai veda į su
pratimą, kad artėjantis Ameri
kos kapitalizmo krizis iššaukia- 
n^s išimtinai vidujinių priešta- 
fttvimų. ,

Šitos klaidos padaro nesu- 
prajĮtamu ir tą faktą, kad šak-. 
nys^dabartinio bendro kapita
lizmo krizio, šalę aštrėjančių 
prieštaravimų tarpe gamybos 
pajėgų plėtotės, šiaurėjimo rin
kų, šalę gyvavimo ir plėtojimo
si SSSR kaipo faktoriaus revo- 
liucionizuojančio visų kraštų 
darbininkų klasę ir kolonijų 
dirbančiąsias mases ir stovin
čios prieš kapitalistinę sistemą, 
yra taip jau nelygia augime 
ekonominės plėtotės įvairių kra-1 
štų, kas pasireiškia persikėlime' ■ 
ekono/'Aūįo kapitalizmo centro 
iš Eu 8pos į Ameriką ir greito 
vystymosi Amerikos imperializ-

1 mo, kuris pralenkia plėtotę ki
tų kapitalistinių kraštų.

Šis greitas Amerikos imperia
lizmo plėtojimasis nepaliuosuoja 
Jungtinių Valstijų , negi kurį kimus,

l Internacionale, abi, Didžiuma ir 
j Mažuma padarė dideles klaidas, 
\kurios neišvengiamai veda lin- 
i kai visiško neįvertinimo revo
liucinių perspektyvų Europoj ir 
ypatingai Amerikoj.

Didžiuma visiškai užtyli savo 
teziuose VI Kongreso rezoliuci
ją (klausimą, liečiantį trečiojo! 
pokarinio J 
ir Mažuma, nors i 
klausimą, negalėjo sujungti jo 
su savo išvadomis, liečiant A- 
merikos krizį. ;

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijos VI Konvenci
ja privalo pataisyti šią klaidą ir 
priimti rezoliuciją šiuo svar
biausiu klausimu, kad jis būtų 
akorde su sprendimais Komin- 
terno šeštojo Kongreso.

Didžiumos klaida yra artimai 
sujungta su jos perdideliu įver
tinimu ekonominės galios ir ga
lingos Jungtinių Valstijų tech
nikinės plėtotės.

Komunistų Internacionalo VI 
Kongresas savo rezoliucijoje 
klausimu raporto KICK, pabrė
žė tą faktą, kad ^kapitalistinėse 
šalyse didelė technikos plėtotė 

i kai kuriose iš jų (Jungt. Vals-jšiol buvo gana žemas, milžiniš- 
tijos, Vokietija) panėši į techni- kai didžiumai darbininkų klasės 
kinę revoliuciją. Tačiaus, bū- (nežiūrint Didžiumos tezių, ku
tų visiškai klaidinga skaityti šią 
technikinę revoliuciją “antra 
industrine revoliucija, 
kad pasakyta Didžiumos teziuo- daug pablogėjančios savo padė- 
se, kurie šituo klausimu turi se
kantį suformulavimą:

“Jungtinėse Valstijose už- 
•) ima vietą galinga technikinė 

revoliucija, nepaprasta rado-

kų klasės. Ne tik Didžiumos 
teziai, kurie pervertina reikšmę 
didžiosios technikinės plėtotės, 
bet taip jau ir Mažumos teziai 
palieka šitą racionalizacijos pu
sę šešėlyj ir mažai domės krei
pia į tai.

Faktas pasilieka faktu, kad 
didelis įtemptinumas darbo, ky- 

laikotarpio plėtotę) i Jautis iš techninės plėtotės ir 
minėdama tą [kapitalistinės racionalizacijos', 

- - ' išreikštos darbo skubume ir ma
šinų judėjime, nepaprastam 
spaudime prie darbo su bomj1 
sistema, kas veda prie greito 
darbininkų pavarginimo ir iš
metimo iš dirbtuvių greičiau, 
negu iki šiol kada nors būdavo, 
ir pagaliaus, . sumažinimas in
dustrijose darbininkų, yra prie
žastimi didelio augimo bedarbės, 
ir patampa visai Amerikos dar
bininkų klasei vyriausiomis 
problemomis ir todėl turi di
džiausios politinės reikšmės.

Ši nauja darbininkų išnaudo
jimo forma yra paremta ant 
padidinimo algų labai mažam 
augštesniam sluogsniui darbi
ninkų ir ant sumažinimo gyveni
mo standardumo, kuris ir iki

Vasario 23 d. Tarpt. Darbi
ninkų Apsigynimo 20 kp. su
rengė prakalbas. Kalbėjo T. 
D. A. organizatorius-sekreto- 
rius Naujosios Anglijos d. R. 
Zelms angliškai. Publikos bu
vo daug. Pirmą dalį prakal
bos pašventė išaiškinimui or
ganizacijos reikalingumo. 
Taipgi kvietė visus sąžiningus 
žmones prisirašyti. Be atidė
liojimo kiekvienas, kuris tik 
nėra priešingas savo klasės 
reikalams, turi stot šion orga
nizacijom Mokestis labai ma
ža, tik 15c. mėnesiui. Taipgį 
prisiminė apie New Bedfordd 
audinyčių buvusį streiką ir 
kad 662 štreikieriai laukia 

■teismo. Pimgiška- parama la
bai reikalinga.^ ; .

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos Amerikos politiškiems 
kaliniams. Aukojo po 50c.: 
P. Greviškis, A. Sikorskis, J. 
šeškauskas, Bukaty, A. šau- 
linskas, P. Mickevičienė, A. 
Kaulakienė, Ig. Lazauskas, F. 
Vadvilavičius, F. Kaulakis, M. 
Orlauskienė, A. Sidarienė, S. 
Sabeika, M. Perednis, S. Zu- 
lonienė, M. Kazlauskas, K. 
Perednienė ir A. Baronas; F. 
Grybas $1.00. Viso su smul
kiais surinkta $12.85. Antroj 
dalyj rodė New Bedfordo 
streiko paveikslus, kaip poli
cija žiauriai elgiasi su strei- 
kieriais. Buvo išaiškinama ir 
jų prasmė. Paveikslai publi
kai labiausia patiko. ‘‘Labor 
Defender” parduota 24 egz. 
Taipgi vienas užsiprenumera
vo “Labor Defender” ant me
tų. Visiems aukojusiems var
dan Amerikos politiškų kali
nių

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge- 
riausio patar

ei navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

NĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi risoKą 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 

imo,• nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
Į skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
ima), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

• pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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

Reikale

kitą kapitalistinį kraštą, nuo 
krizio; priešingai, tas paaštrina 
bendrą kapitalizmo krizį kaipo 
pasėką visų prieštaravimų nepa
prasto aštrėjimo. Iš kitos pu- 
sės, aštrėjimas bendro kapita
lizmo krizio laukiamas, nes A- 
merikos imperializmas plėtojasi 
ir, pralenkia kitas kapitalistines 
J»lis jų plėtotėje, kas veda į ne
įprastą aštrėjimą visų antago- 

zmų.
Nemokėjimas suprasti pobū

džio bendro kapitalizmo krizio 
neišvengiamai veda į iškraipy
mą, visos revoliucinės perspek
tyvos sprendimuose VI Kongre
so, sąryšyj su trečiuoju periodu. 
Suprasti Amerikos kapitalizmą 
izoliuotą nuo smarkiai aštrėjan
čio bjjįidro kapitalizmo krizio, 
reiškė nematyti bendro revo
liucinio kapitalizmo krizio, ku
ris apima ekonominį krizį viso
se kapitalistinėse šalyse, impe
rialistinę kovą prieš SSSR ir

nalizacija, augimas gamybos "lskos ma.sej galima 1
pajėgų, kas galima palyginti kovJ Prles darb° itemptmumą 
į antrą industrinį revoliuci- ,lr balsų au»antl ‘naudojimą.

Tai yra rimta paklaida. Iš 
vienos pusės, pabrėžtihumas 
fakto, kad feudalizmo likučiai 
yra šluojami laukan iš pietų 
Jungtinių Valstijų (kas yra 
klaidingai aiškinama teziuose 
kaipo jų kolonija) ir kad nauja 
buržuazija su nauju proletaria
tu formuojasi, gali suteikti ter
minui “antra industrinė revo
liucija” sumaišymą su antra 
buržuazine revoliucija. Iš kitos

•j pusės, jei mes neaiškintum ter
mino “antra industrinė revoliu
cija” šituo supratimu, tai jis 
negalėtų būti išaiškintas jokiu 
kitu būdu, o vien tik nekritišku 
perkainavimu reikšmės ir pasė
kų technikinės plėtotės. Tokis 
pervertinimas pasitarnautų 
tiems, kurie garsina buržuazi
nio mokslo ir technikos pasise- 

, kurie nori apglušinti 
kėlimu didelioproletariatą 

triukšmo apie technikinę pažan
gą ir rodymu, kad nesiranda jo
kio bendro kapitalizmo krizio, 
kad Jungtinių Valstijų kapita
lizmas dar vis gyvas ir stiprus, 
ir kad ačiū nepaprastai jo plė
totei, jis gali ištraukti Europą 
iš josios krizio.

Tačiaus gamybos spėkų plė
totė pagrindais technikinio per
sikeitimo ir naujos darbo orga
nizacijos formos veda į didė
jančius prieštaravimus tarpe jų 
ir apribotų naminių rinkų ir, to 
pasekmėje, į tolimesnį aštrėji- 
mą bendro kapitalizmo krizio, 
bet ne į sumažinimą bei likvi
davimą to krizio, kaip kad Ame-

greit naikinama sveikata, kai 
mainose; (2) socialė apdrauda 
(atsitikime, ligos, sužeidimo, in- 
validiškumo ir bedarbės) darb
davių ir valstybės lėšomis.

Plati ir nepaliaujama agita
cija už šituos reikalavimus visą 
šį laikotarpį turėtų būti Parti
jos vyriausiu uždaviniu, kuris 
sykiu turi eiti su organizavimu 
bedarbių. Kovodama už šią pro
gramą, Partija gali suvienyti 
plačias proletariato dalis, švies
ti jas politiniai, įleisti giliai 
šaknis į Amerikos darbininkus, 
ir patapti masine darbininkų 
klasės Partija. Revoliucinės 
unijos, jei jų organizavimas bus 
rimtai priruoštas ir jų lyderiai 
atsargiai parinkti, galės būti ne
paprastai svarbia papėde šitam 
darbui.

Kova prieš kapitalistinės ra
cionalizacijos pasėkas turi būti 
ankštai sujungta su kova prieš 
karo pavojų.

Partija visiškai nemato svar
bos šito uždavinio ir jo politi
nės reikšmės. Tokis negalėji
mas suprasti reikšmės techniki
nės 
cionalizacijos, sudalo neįverti
nimą revoliucinių perspektyvų 
ir ypatingai neįvertinimą toli
mesnių prospektų darbininkų 
klasės radikalizacijos.

Be abejojimo, objektyve pa
dėtis, kaip kad pirmieji Parti
jos pavykimai vadovauti masi-

KANADOS MENŠEVIKAMS
NESISEKA ‘

mingiems technikos augimo 
garsintojams, lengviausias nu
krypimas nuo VI Kongreso 
sprendimų, kurie pabrėžė aštrė- 

bekylanČias kolonijas, kovą tar- j imą bendro kapitalizmo krizio 
trans- 
patai- 
iš ko-

kaipo pasėka technikinės 
formacijos, lengviausias 
kavimas šituo klausimu 
munistų pusės, yra netoleruoja- 

r__________________ F______ ma oportunistine klaida,
krizio, perspektyvą jo aštrėjimo, ! Nemažesnis trūkumas, abiejų, 
tolimesnį stabilizacijos braškėji- CVK. Didžiumos ir Mažumos 
mą kiaurai visą pasaulinę eko- teziuose, yra jų neįvertinimu 
naftinę sistemą, klausimą kovos įspūdžio 
piro dešinumo pavojų, kuris macijos

rikos imperializmo garbintojai i nius konfliktus sudaro pamatą 
sako. ‘ j sveikom! diskusijom principo

Lengviausia koncesija triukš- klausime viduje Partijos. Bet 
gyvavimas dviejų kristalizuotų 
vadovaujančių grupių yra dide
le kliūtimi atsistojimui ant to
kio kelio. Laike šešerių metų 
kovos, šitos grupės buvo viduji
niai taip susijungusios, kad šiuo 
tarpu jos pasilaiko- ne princi
pais, ale stipriais grupiniais ry
šiais. Taip ilgai, kaip ilgai ši
tos grupės gyvuos dabartinėj' 
padėtyj, grupių reikalai neleis 
kovai, paremtai principais. Į 
principus bus žiūrima iš frakci
nių interesų pusės, principai 
bus naudojami kaipo būdai ne- 
principinėm grupių kovom.

(Tąsa bus)

nados menševikų laikraščiuo
se, o ypač “Keleivyje”, 
nabagai nusiskundžia, 
jiems Kanadoj nesiseka, 
tik kur susitveria nauja 
gija, tai tuoj, sako, bolševikai 
įkiša savo politiką, nors drau
gija if pasivadina nepartine.

Kaip susipratę darbininkai 
pradėjo eiti progreso keliu ir 
daug pažengė pirmyn, tai 
menševikai mažumoj paliko 
užpakalyj ir negauna jokioj 
draugijoj paimti vadovybės -į 
savo rankas. Per savo šmeiž
tų organą “Keleivį” stengiasi, 
kaip galėdami, apšmeižti pro
gresyvių darbininkų veikimą.

Dabar jie sumanė 
planus savo politikai'varyti ir 
labai pradėjo remti draugi
jas, pasivadinusias nepartinė
mis. Stengiasi apginti jų, ne- 
partyviškumą, o patys, kaip 
galėdami, kiša savo nudėvėtą 
politiką vardan nepartyvišku- 
mo. Mat, savo atskirai neįs
tengia sutverti draugijos, tai 
nors glaudžiasi prie neparti
nių.

Kanadoje, tveriančiose nau
jose kolonijose, organizuojasi 
darbininkai ant naujos pro- 
gresyvės politikos pamato. 
Pradėtąjį darbą stengiasi su
stiprinti ir žengti pirmyn savo 
kėliu sulyg komunistinės tak
tikos.

Nors “Keleivis” apskelbė, 
kad Kerenskis pranašauja bol
ševizmui galą, bet bolševikai 
vis stiprėja, kas kart daugiau 
prisideda naujų pasekėjų. Jau 
susipratę darbininkai tą pa
žįsta, kad bolševizmas suvai
dins svarbų vaidmenį pasauli
niame darbininkų judėjime.

K. B. Svyrūnėlis.

Albany, N. Y.— New Yor- 
ko valstijos blaivybes vyki- 
nimo bilius, patiektas atsto
vo E. B. Jenks iš Broome, 
trečiadienį tapo seimelio at
mestas 74 balsais prieš 72.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikyto jas Restorano po num. 999 
•irond St Brooklyn, N. Y “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
Kad I mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
4 ROMATTŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
\awrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mčnesis po

■ kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

greitos.
Pasekmingai Gydomi Nauju Būdu 
nuo aštrių ir įsisenėjusių nervų ir 
odos ligų, cczcma, odos išbėrimų, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr.

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAU SERUMAI IR 

VAKCINAI.

D R. ZI NS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

John Naujokas nis, 2759 Arsenai 
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 

“Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro-, 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose.bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminčtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai,, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

LIETUVIŠKA AUTOMO- 
, BILIŲ MOKYKLA

I . . -j Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri

ll statome į namus visoje New Yorko ir 
I Brooklyn© anielinkeie.
|Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
«me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

, Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryte iki 8 v. vakare



Poslapis Ketvirtas

TORONTO, CANADA

šeštadienis, Kovo 16 d., 1929

Gyvenimo Bangos S. R. Maptunas.

“Taip, valia.”
Liudvisė atsistoja; prieina prie teisėjo 

ir sako:
“Jis yra tas kūdikis, kurį aš paėmiau 

nuo Švartsienės; aš jį užauginau, kaip savo 
tikrą sūnų.”

Tada teismabutyje užviešpatavo grabi
nė tyla. Teismas pavirto į teatrą, o ta by
la į dramą. Visi lieka nustebinti ir pilni 
žingeidumo. Liudvisė paima teisėjo nu
lenktą galvą, pakelia ir rodo su pirštu, sa
kydama:

“Jei netikite, tai prisižiūrėkite; štai te
bėra dar tas pats randas kaktoje, kur jo 
motina, norėdama jį užmušt perskėlė jam 
kaktą, mesdama ant galvos į lopšį ir pa- 
taikydami į briauną. Bet tada, dar išliko 
gyvas. Kitą syk norėjo jį-nunuodyti, bet 
aš pastebėjau ir greit išpyliau lauk tuos 
nuodus. Trečią kart vėl jinai norėjo mest 
jį ant žemės, bet aš pradėjau verkt, rėkt, 
atsiklaupus maldaut jos susimylėjimo, kad 
paliktį tą kūdikį gyvą. Aš maldavau jos, 
kad atiduotų man tą kūdikį. Aš sakiau 
jai: ‘jei jūs nemylite ir jei jums yra nepa
geidaujamas, tai man atiduokite; aš jį už
siauginsiu.’ Tada ji sutiko, ir atidavė man 
ir dar davė 1,000 dolerių del auginimo; tik 
ji liepė niekam nesakyti apie tai. Tada aš 
slapta išsinešiau jį namo; daviau jam Jono 
vardą ir auginau, kaip savo tikrą sūnų. 
O mes apsakėm visiem, būk mes atradę sa-

(Tąsa)7
Liudvisė, tuo būduį pasiliko tarp kūjo 

ir priekalo. Viena, jinai nenori, kad jos 
Jonelis (dabar teisėjas) teistų tikruosius 
savo tėvus, arba bent jau tikrąją motiną. 
Ji nenori nuplėšt Joneliui slaptybės deko
racijos ir parodyt, kad jis yra Švartzų sū
nus, nes tai būtų labai didelis pažeminimas 
visų akyse, kad teisėjas yra kriminalistų 
sūnus. Ir Liudvisė verkia, dejuoja, belan
kydama grand džiūrės teismą.

’ Po dviejų mėnesių Švartsų byla atsi
naujina teisme. Viskas surengta; teisma- 
butis vėl prisigrūdo žmonių. Prokuroras 
priduoda platesnių žinių apie tą^kūdikio 
nužudymą. Teisėjas, Jonas Malinauskas 
tuojau prisaikdina džiūrimenus, ir praside
da teismas.

Pirmiausiai prokuroras perskaito 
Švartsų apkaltinimo aktą, o paskui prade
da liudininkų kvotimą. Liudininkai atkar
toja tą pačią istoriją. Paskui lieka iššauk
ta Švartsienė. Jos klausia:

“Kokiu* būdu jūs nužudėt savo kūdi
kį?”

Švartsienė atsako:
“Aš nenužudžiau jo; kūdikis su veži

mėliu pats įpuolė į upę ir paskendo.”
“Meluoji!” suriko prokuroras, “jūsų se

ni tarnai sako, kad tamsta pati paskandi
nai, o paskui pasakei savo vyrui, kad tyčia 
įstūmei savo kūdikį į upę.”

Tada švartsienė susimaišė ir nebežino, vąjį Jonelį, kurį buvo pavogę nuo mūsų; ir 
ką sakyti; ji pamahė, kad bus blogai, užtai'viskas buvo šventa, ir lig šiol niekas ųeži- 
reikia prisipažinti, kaip buvo ir ką su tuo no j o apie tai.” _
kūdikiu ji ištikro padarė. Todėl ji ir sako: 

U ‘ -- - --

tik tuščią vežimuką, o savo vyrui pasisa-'tė ašaras nuo veido, ir vėl atsisėdo į savo 
kiau, būk kūdikį nuskandinau.” I vietą. Tada teisėjas liepė pašaukti abu

“O kur, tamsta, padėjai tą kūdikį?” 
toliau klausinėja prokuroras.

“Aš,atidaviau jį tarnaitei, kurį dabojome, kas aš toks esu?” 
tą kūdikį.” į ' ....

“Kokiu išrokavimu jūs atidavėte tar
naitei savo kūdikį?” tęsia prokuroras.

z “Dėlto, kad mano vyras neapkentė jo; 
jis sakydavo, kad tas kūdikis esąs ne jo. ( 
Jis liepdavo atiduot kūdikį tam, kam jis 
priklausąs arba bile kam kitam, kad jo 
akys nematytų to kūdikio. Taip aš ir pa
dariau. O vežimėlį įstūmiau tuščią į upę, [ vertė jūsų milionai ir jūsų perteklingas gy- . 
norėdama sumaisyt pėdsakus ir apgmda-: vemmas! Jus pavertė baisesniais ir uz gy- a.L.D.L. Draugiją ir kitas To- 
----------------vulius, nes gyvuliai, gina savo vaikus nuo ronto’lietuvių laisvesnes drau- 

pavojaus iki mirties, o jūs norėjot nužudyt gijas, 
savo kūdikį. Jūs turėjote progą gyvent, 
bet nemokėjote. Jūs su tokiais pasielgi
mais užsimušėt patys save; ir nors neuž
mušit manęs mažiuko, bet moraliai užmu- 
šėt dabar mane didelį; užmušet teisėją Jo
ną Malinauską; dvasiniai užmušet mano tą 
brangiausią, kad ir ne gimdytoją' bet mo
tiną, kuri mane išgelbėjo iš kroko diliaus 
nasrų ir kuri mane taip karštai mylėjo ir 
užaugino ir padarė mane laimingu. Da
bar užmušet mano gyvenimą, mano laimę.” 

Teisėjas labai susijudina, ištraukia iš 
savo kišeriiaus revolverį, meta motinai po 
kojų, 'sakydamas:

“Še jums įrankis; sušaudyk dabar ma
ne, pribaigk mane.”

Bet tikrasis Liudvisės ir Antano sū
nus greit ištraukia revolverį iš Švartsienės 

Liudvisei ištartas jos vardas, nurėžė rankų. Jeigu jis nebūtų ištraukęs revol- 
per širdį, nes ji . suprato, kad ir ji liekasi verį, Švartsienė būtų pati nusišovus, 
įvelta į tą bylą, ir reikės pasakyt visą tei- Po valandėlės teisėjas susiramina ir 
sybę apie tai; ir bus iškelta visa slaptybė vėl tęsia kalbą: 
apie Jonelį. Liudvisė tiek susinervavo, kadi “Vardan žmoniškumo aš jums'dovano
ji nebegali nusėdėti. . j u už viską, kaip sūnus savo gimdytojams.

Teisėjas duoda paklausimą: . Bet dabar tegul jus teisia prisaikdintieji
“Liudvisė Malinauskienė ar čia randa- teisėjai.”

si? aš meldžiu,Malinauskienės ateiti čia ar-l Džiūrimanai išeina nuspręst apkaltini- 
čiau ir pasiaiškinti apie tai?’ i mus. O po penkiolįkos minučių sugrįžta šu

Liudvisė norėjo atsistot, bet nepajėgė.1 nudsptęhdžiu ir pareiškia) kad švartsai 
Todėl atvedė ją ir pasodino į liudininkų žmogžudystėje nekalti, o tik kalti pasikėsi- 
kedę. Liudvisė verkia, negali nei žodžio nimę^prie žmogžudystės, 
ištarti. Bet po valandėlės ji susiramina ir ’ 
pradedą kalbėti: . jiems bausmę: po du mėnesiu į kalėjimą;

“Aš dabar esu priversta pasakyti; bet o Švartsai jau buvo atsėdėję du mėnesiu 
Įnano pasakymas teisėjui bus labai nema- pirm teismo, ir tuo būdu jie palieka laisvi 
Jonus ir mirtinai įžeidžiantis; bet ar bus nuo kalėjimo. O teisėjo “brolis,” Henri- 
man atleistina?” įkas, tikrasis Malinauskų sūnus, išsiima če-

Teis.ėjas atsako: ' ikių knygutę, išrašo čekį ant 10,000 dole-
“Taip, atleistina.” Irių ir paduoda Švartsam:
Tada visi klausosi, ką Liudvisė paša- “še atsiteiskite baųkui.”

kys. . į Jis ne del pasigailėjimo švartsų davė
Ji ir sako: 10,000 dolerių, o užjausdamas savo brolį
“Aš paėmiau tą kūdikį nuo švartsie-jir tokius nemalonius jam įvykius. Nes ir 

nes, užauginau ir padariau jį žmogum ir “ " , ... .
laimingu, bet kartu ir nelaimingu.”

‘tO kur jis dabar yra?” užklausia Liud- 
visęs.

Liudvisė atsako: “Aš jums jį parody-

ži-

bej yra, o ne kaip jį aiškina 
tikybos agentai. Tada tik mes 
suprasime tą opų darbininkų 
dienos klausimą, kaip greičiau 
prieiti prie to, kad galėtume 
naudotis pilnai savo darbo 
vaisiais.

Mums, progresyviams dar
bininkams, būtinai reikia su
šaukti visuotiną Toronto lie
tuvių susirinkimą, i'išdiskusuo- 
ti tą klausimą kas link para
pijos steigimo ir kam reika
lingas tas dykaduonis ant mū
sų tamsių katalikų, sprando, 
kurie per savo tamsumą užsi
kabina sau jungą. Draugai,, 
tai mūsų pareiga eiti su jais, 
aiškinti juoduosius katalikų 
tikybos darbus, skleisti “eti
nės kultūros mokslą.” žėd- 
nas bent 'kiek sveikiau pro
taujantis katalikas greičiau 
pažins tuos tikybos mulkinto
jus ir nesiduos galutinai sa
ve pažaboti. /

Toronte ne»perdaug yra nuo 
senai gyvenančių lietuvių, 
daugiausia nesenai atvažiavę 
iš Lietuvos. Tveriasi nauja 
kolonija. Mes neturime taip 
tvarkyti savo kolonijos, kaip 
kad prieš 50 metų tvarkė Su
vienytų Valstijų lietuviai: pir
miausia, steigdami parapijas, 
statydami bažnyčias ir tt. Me$ 
turime sutverti visai naują, 
dvidešimto amžiaus lietuvių 
koloniją, patys auklėtis ir ki
tus auklėti dorai, ne sulyg ku
nigų ir bažnyčios dirigavimo 
taktikos, bet sulyg etinės kul
tūros doros mokslo, kuris sto
ja dabartinės tikybos vietoj 
tarp civilizuotų žmonių.

Svyrūnėlis.

Teisėjas apsikabina Liudvisę, savo au- 
Aš jo neskandinau; aš paskandinau į gintoją; pabučiavo kelis kartus, apsišluos- v y • • -i z • • ! . •— v • n • —• i j • — ji •

I vietą.
i Švartsus, kurie ir buvo pasodinti prieš tei- 
jsėją. Teisėjas klausė jų, ar pažįstate ma- vii n h

Švartsai krato galvas, kad nepažįstą.
“Ei, jūs niekšai, niekšai, aš esu jūsų 

i sūnus, kurį jūs norėjot nužudyt; bet da- 
, bar jūs esate pastatyti prieš savo sūnų-tei- 
sėją ir laukiate nuo jo nuosprendžio už jū
sų gyvuliškus darbus. Su kokia sąžine ir 
su kokia širdžia jūs žiūrite į jį ir ko jūs 
laukiate iš jo? Oi, jūs niekšai, į ką jus pa-

■ —- • • 1 • •• » ~ 1 1 1 •

Toronto Klerikalai Neberims
ta Savo Kailyje

Pradedant šiuos metus, mū
sų kolonijoj daug smarkiau 
pakilo visų draugijų veikimas, 
pradedant nuo progresyviš- 
kiausios, baigiant juodžiausia. 
Pažangesnės Toronto lietuvių 
draugijos ramiai sau dirba 
kultūrinį ir draugišką savišel- 
pinį darbą, prisilaikydamos 
lietuvių liaudies patarlės, kad 
“Piktumu, šmeižtu ir kerštu 
meilės nepadarysi.” Už tai 
stengiasi, kaip galėdamos; 
draugiškai sugyventi, net tam 
tikslui visos draugijos išrinko 
po vieną asmenį, kad sudary
tų. komisija ir ta komisija 
stengsis sutvarkyti parengi
mus, susirinkimus ii' tt., kad 
nepasitaikytų dviejų draugijų 
vienu kartu ir netrukdytų vie
na kitai veikti.

Kalbant apie visų pažangių
jų draugijų veikimą, negalima 
praleisti nepaminėjus juodojo 

i internacionalo kuopos, švento 
Jono Krikštytojo pašelpinės 
draugijos, kur paskutiniu lai
ku taip užvirė klerikalinė 
smala, kad nuo verdančio ir 
putojančio klerikalinės politi
kos katilo nutiškusios srutos 
aptaškė mūsų kultūriškas ir 
progresyviškas draugijas. Pir
miau minėtoji draugija netu
rėjo žmogaus, kuris sugebėtų 
parašyti korespondenciją, bet! 
praeitais metais atvažiavo iš 
Lietuvos į Torontą keli Kru
pavičiaus pasekėjai, buvę kar
šti pavasarininkai, įstojo į 
švento Jono draugiją ir visu 
smarkumu pradėjo šmeižti pa
žangesnes Toronto lietuvių 
draugijas. Pasipylė šmeižtų 
korespondencijos po visą Su
vienytų Valstijų klerikalinę 
spaudą, pradedant nuo “Dir
vos,” baigiantis “Darbininku” 
ir “Garsu.” Jeigu į tas visas 
korespondencijas’ atsakyti ir 
vesti polemiką su tokiais gai
valais, tai būtų jiems perdide- 
lė garbė ir laikraštyje vietos 
užėmimas.

Vienas švento Jono draugi-Į .. _ . .v
jos apaštalas, pasirašydamas r0Ji knygutė sutaisyta Rck., is

Svečias, jo paties prelekcijos ir išleis^

Lietuvos Fašistinė Valdžia 
Nei Paprastoj Knygučių 

Neįsileidžia

Gruodžio mėnesį 1928 m. 
buvau pasiuntęs broliui, kuris 
randasi gimnazijoje, porą 
knygučių—“Vokiečių kareivio 
karės atsiminimai” ir “Darbi
ninkai ir Jų Ateitis”. r Pasta-

jos apaštalas, 
po korespondencija 
“Darbininko” 16 numeryj 
šmeižia, kaip įmanydamas.

ma savo vardą.”
“O kas buvo ta tarnaitė?”
“Dabar aš nebeatsimenu,” sako Švar- 

tsienė, “nei jos vardo, nei pavardės, nes tai 
buvo jau daugiau, kaip 80 metų atgal.”

Po to, prokuroras vėl šaukia tarnaites 
ir klausinėja, kas do viena ta'tarnaitė bu
vo, kuri dabojo tą kūdikį. Viena atsakė, 
kad neatsimena. Kitos klausia, ir ši atsa
ko: »

“Aš gerai ją pažinau ir ilgai drauga
vom su ja; ji buvo labai gera moteris. Jos 
vardas buvo Liudvisė Malinauskienė.”

Vėl prokuroras klausia: ,
“O ar atidavė Švartsienė savo kūdikį 

tai tarnaitei t”
“O ne; ji nedavė, ji nužudė tą kūdikį,” 

aiškina tarnaitė.
“Ar turėjo kokį kūdikį ta tarnaitė?”
“Taip, ji turėjo, bet savo.”

įvelta į tą bylą, ir reikės pasakyt visą tei-

Tada teisėjas ant vietos nusprendžia 
jiems bausmę: po du mėnesiu į kalėjimą;

pats Henrikas buvo susidūręs su panašiais 
nemalonumais, apkaltindamas savo tikrą 
tėvą ir pasmerkdamas jį 10 metų kalėji- 
man.

O. teisė jas išsitraukia pluoštą pinigų,
sitį, Let ar valia atsistot man ir prieit prie duoda Švartsams,: sakydamas: 
w".. ■ ■ ■' ' '(Tąsa bus) :Ja

Čia jo žodžiu nėra 
prasmės minėti, nes jie per- 
kvaili. O ant galo labai iš- 
giria švento Jono draugiją,-* 
kad yra geriausia, kultūrin
giausia Toronte ir jos ateitis 
matosi^ šviesi.

4 Štai kokia šviesi ateitis.
Kovo 3 d. bažnyčios skie

pe buvo švento Jono draugi
jos mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi Toronte nėra lietu
vio kunigo, tai pirmiausia bu
vo pastatytas klausimas, kad 
pasikvietus kunigą prieš Ve
lykas atlikimui ausinės. Buvo 
pastatyti du klausimai —• ar 
parsikviesti kunigą ant trijų 
dienų iš Niagara Falls, ar iš 
Chicagos kokį ten be vietos 
kunigą ant visados ir sutver
ti parapiją. Su paaiškinimu 
kelių karštesnių fanatikų, kad 

, tvėrimas parapijos yra kilnus 
jjfr būtinas dalykas ir negali
ma jį toliau vilkinti, tapo pri
imta vienbalsiai, kad parapi
ja būtų sutverta. Tam darbui 
išrinko komitetą iš penkių as
menų ir įsakė, kaip tik atva- 
ržiuos kunigas, tuoj aus prądė- 
ti dąrbą. Draugai lietuviai, 
jeigu mes lig šiol ramiai gy
venome Toronte, nereikėjo 
mums tą dvasios ubagą penė
ti mūsų sunkiai uždirbtais 
centais, niekas vienus prieš 
kitus nekiršino, gyvenome 
santaikoj, išskiriant tuos as
menis, kurie nori kitus mul
kinti, tai kada atsiras kuni
gas tarpe mūsų, pradės ’Jtir- 
šinti vienus prieš kitus, lieps 
neapkęsti tų, kurie neina į 
bažnyčią, kurie skaito “Lais
vę”' ar “Vilnį”. O mūsų, ne
kaltiems avinėliams kirps vil
nas. '

Nejaugi mes pradėsime re
gresuoti, bristi atgal į devy
nioliktą šimtmetį? Mes turi
me stengtis įsigyti liaudies na
mus, įsteigti gerą skaityklą, 
knygyną, pakelti apšvietą, pa
žinti gyvenimą, koksai tikreny-

ta 1908 m., o antra, kaipo 
apysaka. Bet štai, abi kny
gutės sugrįžo su žalio rašalo 
antspaitda “Atgal—nei.” ir 
ant užpakalinės pusės antspau- 
da “Kaunas”. Ot tai tau “lai
sva neprigulminga Lietuva”.

štai dabar ir Amerikos “de
mokratija”. Praeituose prezi
dentiniuose rinkimuose Mas
sachusetts valstijos piliečiai, 
didele didžiuma, nubalsavo,

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio“ TARPININKAS ”

(The Mediator)

VAIZBOS IR DAILĖS KULTŪROS 
mėnesinis žurnalas

Ši) , SPALVUOTAIS PAVEIKSLAIS 
•40 Puslapių, Didelio Formato 

“Tarpininkas” / duoda $200.00 arba 
laivakortę j Lietuvą ii’ atgal dovanų.
Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Pajvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium i? anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 puslapių. Prenumerata 
metams $1.00, vienas numeris 10c; 
užsienyje—metams $1.50, pavienis 
num. 15c. Užsirašyki! sau ir ki
tiems. Sausio numery telpa labai 
puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kur niekas tokios negirdėjo. “Tar
pininkas” pagelbės jums apmokėti 
bilas. Įsigykit “Tarpininką” tuojau, 
tai-sužinosit, kaip tą galima padai- 
ryti.

“TĄRPININKAS,”
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
A. J, KUPSTIS

kad pageidauja f turėti visokį 
sportą, sekmadieniais. Bet 
WOrcesterio miesto valdžia 
spjauna ant piliečių balsavi
mo ir sako—sekmadieniais vi

si privalą eiti į bažnyčią, o ne 
“bolgėmiųH žiūrėti. Tai 
ir “demokratija”, ir laikąįjjl- 
savimo laimėjimas.

OS S

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Staler 6523

DETROITO LIEUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS&l
Čia randasi dvi lietuviškos a p tiekos, kuriose gidima pirkti vale
tus daug prieinamesne ’-raini?, negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. K1SHON, Aptiekorius Savininkas
#781 JOS. CAMPAU AVĖ., ir i®46 CHfaNE ST., DETROIT ;

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavoj’ame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ii, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iŠ viršaus ir iš vidaus. Darb' 
atliekame greit ir tinkamai.

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

K. M. S.

Nau- 
bizn|.

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

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus Knyga

Ir Spiritiniai Gėralai
JAU GATAVA

f

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip 
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariš- 
kas straipsnių apie sveikatą rašytojas, yra visų mūsų laik^ 
raščių skaitytojų labai mylimas. Šioj knygoj jūs atrasite! 

: jį pačioj augštumoj, turtingume. 5o argumentų ir gražume 
lietuviškos kalbos.

Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del 
“kompanijos,” del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje kny
goje surasite rezultatus, kokius jūs gausite.—žodžiu, čia ’ 
surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus sveikatai ir kiek 
jis ir kada gero daro.

> Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu 
prisiuntimu tiktai $1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

VILNIS

3116 So. Hoisted St Chicago, HL



MINERSVILLE, PA.
KAVALIAUSKAS

Daugely vie

Svarba Kovo 24 d

TELEFONAI

Keystone

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undcrtaker

Kas

Ave
StateMiestas

Mokykla bu Slepatacija'

PO TO CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien
MOTERIMS

Panėdeliais i
utarninkais

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Oregon 5136

Main 9669

Negru Porterių Kova Su 
Policija Grand Central Stoty j

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

SKAITYKITE I
PLATINKITE

Kas Yra Ta Chekhoff 
Orkestrą

Turtingo Meklerio 
Saužudystė

3,000,000 Pasveikinimo 
Telegramų

Pareiškimas Leonhardo 
Seppalos, 1929 m. Šui 
Lenktynių Laimėtojo 
Quebec’e

ANGLlšKAI-LIETUVlšKAŠ 

ŽODYNĖLIS

ant ran- 
kaltina- 

suteikia 
ir šiaip

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

pasielgimas.
Senas Ex-Katalikas

SEPPALA
FRONTENAC
toliau sako,

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

KAUNAS 
tų Lietuvoj į turgavietes 
mažar pristatoma malkų, o 
pristatomos labai brangios. 
Tokiuose šalčiuose nekūren
tame kambary gyventi ne
galima. Gal todėl paskuti
niu laiku esą pastebėta vo
gimų tvorų ir malkų.

IJETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

DIRGINANČIAI SMA- 
TAIP GAIVINANTIS 
LUCKIES APKEPINI-

Grand Central gelžkelio 
stotyje ištiko smarki kova 
tarp juodukų porterių-išnešio- 
tojų ir policijos detektyvų. 
Detektyvai užklupo “raudon- 
kepurių” (porterių) kambarį, 
manydami, kad ten iš pinigų 
lošiama. Nieko tokio tvark
dariai pas porterius nerado, 
tačiaus, besiriausdami, bejieš- 
kodami, viską išgriovė, išYar-

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą* išsiuntinejame, kaipo 

užsakymus (orderius).

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

JOHN Si STANESLOW
LIETUVIS ' GYDYTOJAS

Valandos: Z-« po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais- ir Nedaliomis pagal sutarti

799 Bank Strbet
(virš Banko) Waterbury, Conn.

te. Bandžiusiems pasipriešint 
galvas suskaldė. Užpultieji 
porteriai davė ženklą kitiems 
savo draugams. Tuo būdu ir 
įvyko aštri kova tarp 50 por
terių juodukų ir policijos 
tvarkdarių. Visa to pasekmė
je keturi porteriai liko areš
tuoti ir padėti po kaucija nuo 
$1000 iki $1500 kiekvienas, 
iki teisrtio.

Western Union Telegrafo 
Kompanija pranešė, jog 1928 
metais buvo pasiųsta apie 3 
milionai pasveikinimo telegra
mų, sveikinant su įvairiomis 
šventėmis, varduvėmis ir tt.

rūkyt Luckies
ne

Nusižudė turtingas nejuda
mojo turto mekleris Malcolm 
L. Meecham, iššokdamas pKQį 
langą nuo 11-to augšto apart- 
mentinio namo, po num. 55 E* 
72nd St., New Yorke. Buvo 
,44 metų amžiaus. Blogas 
sveikatos stovis privedęs' prie 
saužudystės.

Butlegeriai Turi Privatinius 
Radio Perduotuvus

. Nuo 13-tų grindų ’ apartmen- 
tinio namo po num.' ,100; West 
55 St., New Yorke, pro langą 
iššoko turtingas Šerų vertelgą 
A. Yule Jameson, 62 metų 
amžiaus, ir užsimušė. I

Nusižudė ' Claire Gessnerie- j 
nė, iššokdama iš Colonial Ho-| 
telio, nuo 10-to augšto ant 
šaligatvio, New Yorke. Atsi-i 
šaukęs vyras paaiškino polici-; 
jai, kad jo žmona skųsdavosi į 
gyvenimo nuobodumu prie
miestyje.

Paskutinėmis dienomis 
Kauno gatvėse daug matyt 
kaimiečių.- Jie jieško išei- 
vybės biurų, eina iš vienų 
biurų į kitus, derasi, i Nuo 
ankstaus 'ryto iki vakaro 
prie emigracijos biurų di
delis judėjimas. Visi skuba 
važiuoti, apleisti Lietuvą, 
greičiau pasiekti Argentiną, 
Braziliją, Kanadą...

Vidaus reikalų ministeri
jos emigracijos referentū- 
roj registruojasi keleiviai, 
kaip dar niekados, — per 
dieną po kelis šimtus. Vi
daus reikalų ministerijoj 
didžiausia spūstis, eilių ei
lės per dienas- laukia paso, 
vizos, leidimo išvažiuoti.

Tel. ofiso 7806-W. Nataų 7806-R.
DAKTARAS

\A M E RIC A N 
AUTO SCHOOL 

PHONK, R EG H NT 8177. *474
Būkite Savyetovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

Londonas. — Parlamento 
rateliuose sužinota, kad An
glijos visuotini rinkimai 
įvyks gegužės 30 d.

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPČRIMUI VANTOS VELTUI

Areštavo tris pikietus langų 
valytojų, vaikščiojančius prie
šakyj garsaus Roxy teatro 
New Yorke. Langų Valytojų 
Unijos 8-tas lokalas streikuo
ja prieš Roxy teatrą, kuris ne
pripažįsta unijos ir naudoja
si neorganizuotais langų va- 
lytojais. Kiek pirmiau buvo 
aršetuotas ir $25 nubaustas 
unijos pikietuotojas H. Der
nier.

Kisatoverit Atletai su savo dai- 
liškais lošiais ir gimnastiko
mis.

Dainuos gabieji ’lietuvių dai
nininkai : K. Menkeliuniutė ir 
F. Stankūnas. V. Zavfcckas 
grieš smuiko solo. Pianu skam
bins Helen Rich, šokiams 
grieš Retikevičių Orkestrą.

Darbininkai ir darbininkės, 
patys išanksto pirkitės ir kitus 
prikalbinėkite pirktis tikietus 
išanksto. Jie yra gaunami 
“Laisvės” ofise, dd. Marcinkų 
valgykloj, pas d. V. Januška 
ir K. Vilką.

Kom. Narys No. 3.

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St Philadelphi

; Prieš Roxy Teatrą Streikuoja 
'Langų Valytojai

Didysis butlegerystės biz
nis šiandieną yra aprūpintas 
moksliniais atsargos įtaisais, 
kaip kad matysime iš sekamo 
atsitikimo:

Long Islande, Rockville Cen
tre, užklimpo dumblyne dide
lis trokas. Dvi moterys pra
eivės, nužiūrėdamos, kad čia 
gali būt munšainas gabena
mas, pranešė policijai, • ir tro
kas su $300,000 vertės degti
nės buvo suimtas. Bet pirm 
troko ėjo automobilis, kuria
me buvo įrengta puikus radio 
aparatas, kuriuom buvo ne 
tik priimamos butlegeriams 
svarbios žinios, bet taipgi ir 
kitiems sėbrams duodama ži
nios, kaip kas vyksta; kur rei
kia pasisaugoti blaivybės in
spektorių, kada ir kur turi 
“kostumeriai” atvažiuot pasi
imt degtinės ir tt.

Pasirodot kad ir įvairūs ki- 
Yi stambūs alkoholio gabento
jai yra apsirūpinę ne tik ra
dio priimtuvais, bet ir perduo- 
tuvais. Tačiaus paprastieji 
radio “setai” iki šiol negalėję 
pagaut butlegerių pasikalbė
jimų per radio.

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

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

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

u Japls Penktai

kam gal skriaudą padarė, do
vanoti ir jis visiems dovanoja. 
Labiauasi šukė: “Motin, mo
tin, kaip tu liksi, kaip gyven
si ? Aš mirštu.” O kad kal
nas labai1 status, tai ant už
tvaros1 buvo labai didelis spau
dimas, todėl ištrauktas sulau
žytas, negyvas.?

Velionis buvo vedęs, bet del 
kokių ten priežasčių persisky
rė, gyveno su tėvais. Jis pats 
ir tėvai nuo bažnytinių prie
tarų buvo pasiliuosavę, sesuo 
katalikė, du broliu nė šioki, 
nė toki. Laidotuvės buvo ne
katalikiškos, * laidojo ant liu
teronų bažnyčios kapinių, 
tai tokis " pat monelnykas į 
savo nagus pasigavo. O kad 
šitie žmonės ne pirmutiniai, 
ir kad vis randasi daugiau uo- 

kad'kių lietuvių, pasiduodančių 
[liuteronų, mulkintojams, tai 
'.čion, prie progos kiek plačiau 
jį tai pažvelgsime.
| “German Luthers” kapinės 
lyra ruimingos ir gražesnės už 
visų kitų. Bet jose laidoti at
sieina gana brangiai. Vienok 
tūli mūsų laisvamaniai, save 

j statanti augščiau už kitus, ten 
,vieną-kitą palaidojo, žinoma, 
i turtingesnį. Tai dabar ir iš 
paprastų darbininkų, kaip ir 
nepasiduodami aniems, prade- 

jda laidoti.
Tą matydamas prūsų kuni

gas, kad čia laisvamanius ga-[ 
[Įima išnaudoti, tai ir patvar-j 
jkymą įvedė tokį: jei kas nori! 
laidoti tose kapinėse, tai turi 
prisiimti ir jų kunigą, laidoti j 
su liuteronų apeigomis. Tai 
matote, iš vieno dangaus 
agento nagų pasiliuosavę, pa
siduoda į kito tokio. Jie ma
no, kad tokiu pasielgimu pa
kyla augščiau už kitus, tai 
tikrenybėj labiau nusižemina, 
nes prisiima tą, kurio patys 
neapkenčia.

Tai nėra peiktina, kad tu
rint ištekliaus ant gražesnių 
kapinių laidoti. Bet laisviems, 
žmonėms, kurie žino, persitik-| 
rinę, kad kunigai yra niekas 
daugiau, kaip tik monelnin- 
kai-nuodintojai žmonių proto, 
ir vėl pasiduoti, tai jau smerk
tina

Kovo 4 d. South Penn. ka
syklose nelaimė patiko jauną 
lietuvį Karolį Mickų, 34 me
tų amžiaus. Kada buvo iš
traukta anglis į vagonukus, 
pasiliko tuščia skylė, o augš
čiau užsikimšo; iš viršaus jau 
pasiliuosavo, smuko viskas že
myn ir sykiu jį patį iš viršaus 
užpylė.

Jo sandraugas apsižiūrėjęs, 
kad taip yra puolėsi žemyn 
leist anglį.. Kiek paliuosavus, 
pasigirdo šauksmas: gelbėk, 

i drauge, gelbėk ! Visaip šau- 
tula.'Lesi per 10—12 minutų. Pri- 
įaį|minė savo draugui prašyt tų,

Daug žmonių Rengiasi 
Išvažiuot.

“Lietuvos Žinios” prane

Laimėjęs Quebec’e didžiąsias šunų 
lenktynes, Leonard Seppala tuojaus 
pasiuntė telegramą išdirbėjams 
Lucky Strike cigaretų:

LUCKY STRIKE
111 FIFTH AVE. N. Y.

CiRAS 
GUS 
KAIP 
MO KVAPSNYS PO SUNKAUS 
TĄSYMOSI SU ŠUNIMIS NIE
KO NĖRA PUIKESNIO KAIP 
LUCKY STRIKE

LEONHARD 
CHATEAU

Leonhard Seppala 
kad—

“Geras yra daiktas 
todėl kad jų stebėtino kvapsnio 
gali nei pamėgdžiot jokie kiti ciga- 
retai, kurie nėra apkepinami tuo 
specialiu slaptybėje laikomu būdu. 
Gerai yra rūkyt Luckies, kadangi 
jie mažiau teerzina gerklę, kaip kad 
liudija 20,679 daktarai. .Gerai yra 
“siekti Lucky vietoj saldumynų”, kai
po priemonė delei palaikymo sveika
tos ir vikrumo. Aš žinau, todėl kad 
aš pats rūkau Luckies.- Aš juos re- 
komeduoju savo draugams — aš 
džiaugiuosi jų apkepinimo kvapsniu.”

Tas pareiškimas Leonhardo Seppa
los, kieto vyro, daugiausiai pralei
džiančio laiką atvirame ore, yra kaip 
tik tinkamas patarimas tiems vy
rams ir moterims, kurie nori pasi
laikyt veikliais ir vikriais. Tai ko
dėl gi neimt Lucky vietoj saldumy
no?

Geras yra daiktas rūkyti Lubkies. 
Luckies yra pagaminti iš tikslingai 
suleistų-suderintų tabakų, kurių ap
kepinimo kvapsnys smagiai virbina 
skoni, kurių apkepinimo procesas pa
šalina nešvarumus. Apkepinimas iš
kelia Lucky Strike tokion augštu- 
mon, prie kokios negali nei prisiar
tinti jokie kiri cigaretai. -Nuolati
nė rūpestinga priežiūra užtikrina 
Lucky Strike cigaretams augštą ge
rumo laipsnį. Kadangi milionai pa
sirenka Lucky, tai yra įrodymas jų 
pirmenybės.

“Paniekinta Meilė” Išdavė 
žmogžudžius

Aido ir Lyros Cho- 
Darbininkų Choras, 
Bučerių Sąjungos 

Frischauf”; bus finu

e , Ad E-2
Neramumai Nakties 

z Laike?
Mr. August Mitchell. McMillan. Midi., 

Mko. “AS badavau neramus po atsigulimo 
vakare j lovą. Po darbo vakare vos tik 
galėdavau pareiti ndmo. Mano kojos pavarg
davo, mano kaulai- skaudėdavo, afi buv\u 
labai sumenkę#. Nug^-Tone padarė mane 
nauju žmoguty! ir aS JatiČiuosi dabar jau
nesnis. Dabar su manim nieko blogo nėra."

Bandykit, šias visoj 5al/j sveikatą buda- 
vojančias gyduoles, jei jūs jaučiatės silp
nas. sergate, menkas, nuvargęs, nervuotas 
arba turite inkstų arba pūslės nemalonu
mus. Nuga-Tone taipgi suteikia pasilslnantj 
ir ramų miegą, suteikia geresni apetitą, pa
gelbsti virėkinlmul, sustiprina visą kūno 
sistemą, padaugina svarumą del menkų 
žmonių. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse 
ir jos turi pagelbėti, o jei ne. tai nieko 
nekainuoja. Žiūrėkit garantiją ant kiekvieno 
pakelio.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas yra organizacija 
kuri ūmiausiai duoda pagel
tos kiekvienam darbininkui, 
areštuotam už savo klasės rei- 

M kalų gynimą streikuose, de- 
t monstracijose, politiniame vei-
• ‘ kime ir kt.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas nuolat turi 

>kų šimtus bylų, kur 
ūmiems darbininkams 

\ [advokatus, kaucijas
■4 'duoda finansinės paramos vi- 

iriems, kenčiantiems nuo iš-
- i^aądotojų “teisybės” daįrbi- 

; - minkę veikėjams.
Paskutinių laiku užvesta di- 

•Tdelė byla prieš Daily Worke- 
kb) Komunistų Partijos orga- 

už tai, kad jis iškėlė Hill- 
ųuitto ir kitų social-šmugėl- 
ninku nešvarius darbelius.

Kad Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas galėtų sėk
mingai varyt tą neįkainuoja
mai svarbų darbą, jam reikia 
medžiaginio ištekliaus.
17-to» Kuopos Parengimas.

Lietuviška Tarptautinio Ap
sigynimo 17-ta kuopa tuo tik- 

^•slu ruošia stambų koncertinį 
v)parengimą, kuris įvyks kovo 

24 d., sekmadienį, Labor Ly
ceum svetainėj, Brook lyne.

Ne vien kilnusis parengimo
• tikslas turėtų sutraukt pilnu

tėlę svetainę darbininkiškos 
publikos, bet ir pati progra
ma, kuri iš tarptautiniai-me- 
niško atžvilgio yra įvairiausia, 
kokia tik kada buvo patiekta 
šios apielinkės lietuviams.

Bet ne vien lietuviškos pub
likos bus tame parengime. Jis 
garsinamas ir finų, rusų ir ki
tų tautų laikraščiuose. Todėl, 
apart lietuvių, bus įdomu ma
tyt ir kitų tautų žmones, suė
jusius paremti bendro darbi? 
ninkiško svarbaus reikalo.

^ĮSJtygy Orkestru.
Kiekvieną kartą negalima 

tinkamai aprašyt visas pa
rinktas dailiškas spėkas, ku
rios dalyvaus išpildyme to pa
rengimo programos. Todėl šį; 
kart truputį daugiau apsisto
sime ties rusiška Chekhoffo 
Stygų Orkestrą. Ji susideda 
iš 25 puikiai išlavintų bala- 
laikininkų ir kitokių muzikos 
artistų. Chekhoffo orkestri- 
ninkai labai linksmi, kad prie 
jx.£ sugrįžo senasis jų vadas-

P. La Sota. Jam 
vadovaujant, muzikos išpildy
mas eina taip akuratnai, kaip 
tikriausias laikrodis. Tai mu
zikai pritariant, bus iš pačios 
orkestros narių ir specialiai 
dailiškų ir smagių šokių, šo
kikai. Vienas orkestros ga
biųjų narių, nors yra tikrąs 
rusas, bet kažin kur išmokęs 
šauniai vartoja lietuvių kalbą, 
ir skaito “Laisvę”.

Kiti programos punktai bus 
šitokie: j

Dainuos 
rai, Finų 
Vokiečių 
Choras

Kadangi vienas iš krimina 
[ listų gengės paniekino 
lmoteriškę, kuri jį mylėjo 
jinai patelefonavo policijai, 
pranešdama, kur laikosi ta 

paika, kuij pernai rugs. 21 d. 
nušbvė turtingą kontraktorių 
DaVidh Angusą, jo namo prie
menėje, po num. 161 W. 105 
St., New Yorke. 1

Sulig tos “paniekintos mei
lės” pranešimo, detektyvai už
klupo visus šešis tariamus 

į žmogžudystės dalyvius viena
me apartmente po num. 101 
West 109 St., New Yorke, 
kur jie susirinkdavo daryt 
planus naujiems apiplėši
mams.

Visi liko suimti.
Plėšikai, beeinant Angusui 

iš savo namų, pareikalavo, 
kad jis atiduotų pinigus, o jis 
nešėsi - $6,000 išmokėjimui al
gų darbininkams. Angus pa
sipriešino ir stojo kovon 
apgint pinigus. Tuomet ir ta
po trimis revolverio šūviai? 
nukautas. Neturėdami laiko 
plėšikai pasičiupo tiktai 
iš $6,000, ir paspruko.

Čeverykų Darbininkų Sutar 
tini Streikai Verčia Darbda
vius Prie Nusileidiniy

350 darbininkų Dan 
ter čeverykų kompanijos, 
W. 26th St., New Yorke^ 
trijų dienų streiko privertė 
kompaniją pradėt derybas su 
atstovais Independent Shoe AktOrČS UŽffiUŠima Plaktuku 
Workers Unijos. Prie to daug 
prisidėjo neatlaidus streikie- 
rių pikietavimas, ačiū kuriam 

(buvo ištraukti streikai! visi iki 
ivieno tos" dirbtuvės darbinin-1 
i kai. Kompanija jau sutinka pa- j 
daryt darbininkams tam tikrų j 
musReidimų. Bet darbininkai 
reikalauja, kad dirbtuvėje bū- 

‘tu pilnai pripažinta unija, žy
miai pakelta uždarbis, panai- 

I kinta tie dideli išskaitymai iš 
■uždarbio už pavėlavimą vie
nos kitos minutės ir tt.

Brook lyne streikan išėjo 
virš 100 darbininkų Colonial 

[Shoe Kompanijos.
Jau ketvirta -diena streikuo

ja 135 darbininkai Goldstein • 
[čeveiwkų Kompanijos, kuri 
taipgi jau pasišaukė minėtos 
šiaučių unijos atstovus derėtis 
apie streiko baigimą.

Streikas plečiasi, apimda
mas ir kitas čeverykų dirbtu
ves.

yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja

* • po plačią Ameriką pagarsėjusius
* URBAN’S COLD POWDERS

. (Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

URBO LAX TABS
. (25 centai už skrynutę)

yra tai kanuole prieš kitą i amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina dayg rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir Į 
kitokių vaistų tegalima gauti pas— v

; F. URBONAS .
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

6102 Grand Ave., Lamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
’Telephone: Juniper 9796

' Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK: ____________________

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

Vardas ________ ___________________________________ '

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Menkas vyrukas Fred. W. 
lEdel pasmerktas mirti elek
tros kedėje, kad plaktuku už
mušė gana turtingą aktorę 
Emelipą O. Harringtonienę, 
josios kambariuose-' po num. 
617 West 190 St., New Yor
ke. Nužudęs ją, jis išplėšė 
jos deimantus ir kitus brangu- 
mynus, kuriūds paskui vienus 
pardavė, o kitais apdovanojo 
įvairas kitas savo meilužes. 
Nors nesimato galimybės Ede- 
liui išsisukt nuo mirties baus
mės, tačiaus jo advokatas pa
davė apeliaciją į augštesnį 
teismą.



HMMUMT

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

.Savininkė

(“Laixvea” Name), Brooklyn, N. Y.

i KOMEDIJA “KIBITZER”L
PARDAVIMAI

LINKSMAS VAKARĖLIS

417 Lorimer Street
Šv.

žinių

PRANEŠIMAI Iš KITUR

(Daugiau New Yorko 
5-tam Puslapyj)

PAJIEŠKAU motinos ir patėvio če- 
kanavičiaus, taipgi ir dėdžių Au

gusto ir Jono Balonių. Man labai 
reikia giminių prie svarbių dokumen
tų. Mike Švedas, 207 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. 1 (50-64)

PARSIDUODA gerai įtaisyta gro- 
sernė ir delikatesen krautuvė, ge

roj biznio vietoj, apgyventa įvairių 
tautų. Parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu. Kreipkitės po No. 906 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. 

(64—69)

psichologija, 
ir nuskurę

PARSIDUODA rakandai dviejų for- 
nišiotų namų. Vienas namas su 

36 kambariais, kitas su 28 kamba
riais. Galima padaryt gražaus pel
no. Parsiduoda iš priežasties šei
myniškų nesutikimų. Kreipkitės po 
No. 288 Avė A, kampas 18th St., 
New York, N. Y.

(64—39)

“Pavargėlė” Turi $200,000
PARSIDUODA restoranas arba rei

kalingas partneris. Biznis išdirb
tas, geroj vietoj, prie dirbtuvių. 
Kreipkitės po No. 145 Thames St., 
Brooklyn, N. Y.

(63—64)

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas!

IR MALIORIUS !

Puslapis šešias šeštadienis, Kovo 16 d., 1929

VIETOS ŽINIOS
ORKESTRĄ IŠ PENKIŲ 

KAVALKŲ
Čekerių ir Šachmatų Lošimai

Tas viskas atsibus sekantį 
Sekmadienį

17 'Kovo (March), 1929
"LAISVES” SVETAINĖJ

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn.

Pradžia 6 vai. vakare.
Pelnas nuo šio vakarėlio ski

riamas pertaisymui ir padidi
nimui “Laisvės” viršutinės 
svetainės.

Prirengta abi svetainės, ga
lima sutalpinti keletą šimtų 
žmonių. Tat prašome visus 
darbininkiškam judėjimui pri
tariančius žmones būti šiame 
parengime.
Jaunuolių Orkestrą iš Penkių 

Kavalkų, Vadovaujama J. 
Baltrukevičiaus, Pasižadėjo 

Veltui Griežti
Ir jie prisideda prie padidini
mo svetainės. Visi dalyvau
jantieji šiame parengime pa
sirodys tikrais rėmėjais darbi
ninkiško judėjimo.

Įžanga BOc. ypatai

K. Gadonienė Ligoninėje
MASPETH, N. Y.

Pranešu giminėms ir pažįs
tamiems, jog K. Karlonienė, 
“Laisvės” sena skaitytoja, ta
po nugabenta į Luther ligon- 
butį kovo 13 d., 3 vai. po pie
tų. Lutheran Hospital randa
si 144 St. 343 Convent Ave., 
New Yorke.

Norintieji atlankyt galite 
kožną dieną : sekmad. nuo 2— 
8 po pietų, pirmad. 7-8 vak., 
antrad. 2—8 vak., trečiad. 7 
—8 va., ketvirtad. 2—3 po 
pietų, penktad. 7—8’ vakare. 
Ji sako: “Prašau ir “Laisyę” 
siuntinėti ligonbutin, neš be 
‘•L^aįsvėSį’ negalėsiu būti.”

Ig Karlonąs.

Rytoj Darbininkių Kovos
Diena .1 ■

.u

17 d. kovo (sekma- 
įvyksta 
didelis

skelbė juos beverčiais, tai iš 
nusiminimo vėl priėjo prie pa
mišimo laipsnio.

Bet Amerikos autorių veika
lai negali blogai užsibaigti, 
čia ateina pas jį milionierius 
Livingstonas ir už tuos bever
čius serus atneša čekį /ant 39 
tūkstančių dolerių. v Vėl 
džiaugsmas, vėl šokinėjimas.

žodžiu, visas veikalas—sva
jonės, kaip šmugelio keliu 
praturtėti ir pabaiga visgi ge
ra. Vadinasi, svajok ir at
sieksi. Tai paprasta Ameri
kos buržuazinė 
kuria persiėmę 
biznierėliai.

Royale teatre, ant West 45 
gatvės, dabar lošiama kome
dija “Kibitzer”. Laike lošimo 
publika kvatoja ir aktoriai tu
ri ilgas pauzas daryti, kad da
vus publikai užtektinai prisi
juokti. O viso to juoko šalti
nis—tai žydelio Lazarus sva
jonės tapti milionierium. Jis 
turi cigarų krautuvėlę, labai 
nuskurusią, kurioj gaspado- 
riauja jo duktė. Jis pats dau
giau nieko nedaro, kaip tik 
žiūrinėja įvairių kompanijų 
šėrų kilimą ir skaitliu oj a, 

i kiek jis gautų pelno, jeigu tu
rėtų tų kompanijų šėrų nors 
už keletą desėtkų tūkstančių. 
Jis seka arklių lenktynes ir 
kada kuris arklys laimi, tai 
vėl skaitliuoja, kiek jis būtų 
laimėjęs, jei už tą arklį būtų, 
laižybas dėjęs. Tuo tarpu jo 
tas cigarų biznis vis skęsta 
skolose. Būsimas jo : 
dirba vaistinėj, bet ir tas sva-j 
joja,* kaip čia praturtėjus, j 
kaip šmugelio keliu įgijus tur-| 
tą. Turi sutaupęs porą šim
tų dolerių ir tuos padeda lai- 
žybomis arklių 1 
Bet juos visus pralaimi. Tuo
met ir jo sužiedotinė pradeda 
šalintis, nes pinigų neturi.

čia pasisuka milionieriaus 
Livingstono sekretorius, kuris 
persistato milionieriaus sūnu
mi ir kalbina Lazariaus dukte
rį apsivesti, išvažiuojant į Ka
nadą. Jis dukterį išsiveža, o 
tėvas bėga pas milionierių Li- 
vingstoną* jau susigiminiuoti. 
Bet čia vėl nelaimė, nes pasi
rodo apgavystė. Kyla lermas. 
Tuo tarpu pasirodo ir Livings
tono sekretorius. Milionierius 
Livingstonas šaukia policiją 
areštuoti sekretorių už pasiva- 
dinimą jo sūnumi apgavin- 
giems tikslams. Sekretorius 
išsitraukia revolverį ir nori 
nušauti Livingstoną. Lazarus 
iš užpakalio užmauna sekre
toriui ant galvos gurbą su no- K) * * & * * A ** » ,T A A W V

gistratą Wm. McAdoo. Nėra pieromis ir jj nuginkluoja. Mi- 
abe'jonės, kad šerifas Culkinas lionierius Sekretorių perduoda 
šienavosi riebius kyšius už to- Policijai, o Lazariui, už išgel- PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam- 
kių mylistų suteikimą turtin- jo gyvasties, išrašo už

14' Raktų Galėjęs Atrakini 
Tūkstančius Užraktų

Coronoj aršetavo Albertą 
Kleiną, 28 metų amžiaus, kai
po nužiūrimą plėšiką. Pas jį 
rado 14 įvairių “skeleton” 
raktų, kuriais galima atrakin
ti tūkstančius įvairių užraktų. 
Jis skelbdavosi, kaipo radio 
taisytojas. Nuėjęs kur taisyt 
radio, paskui sugrįždavęs api
plėšt namus. f

Bay Ridge rado sukniubu
sią į purvus ties šaligatviu 
Victoria Musprattaitę, senę 
senmergę. Ji buvo apalpusi. 
Policija manė, kad tai kokia 
išbadėjusi pavargėlė. Ji bu
vo apsikarsčius purvinais, su
plyšusiais skarmalais. Bet 
paskui, nugabenus į ligoninę, 
atsipeikėjus Victorijai, besitei
raujant, susekta, kad ji 
turtinga. Ji turi namų ir 
tų $200,000 vertės.

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD. 7 kuopos susirinkimas 

bus utarninke, 19 kovo, Carpenter 
svetainėj, 7 ir Adams St. Pradžia, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei-!

At-I

yra
lo-

Kyšiai iš Specialių Šerifu
Už munšaino šmugelį tar

domas New Yorko šerifas 
Culkinas buvo suteikęs tūks
tančiui bankininkų, vertelgų 
ir kitų žymių piliečių teises 
“specialių garbės šerifų”. Su 
tomis teisėmis jie liko paliuo- 
suoti nuo tarnavimo prisieku
siųjų teismuose (grand džiu- 
rėse) ; jiems buvo išduotos 
auksuotinės šerifu blekės. Pri
sisegę šerifų ženklus *prie sa
vo automobilių, tie poneliai 
laužė važiavimo taisykles, vi
sur imdami sau pirmenybę, 
kaip dabar parodo skundų na
grinėjimas pas vyriausią ma
gistratą Wm. McAdoo.

giems šeškams.

Ūkanoje Susikūlė Laivai

• Rytoj, 
dieny) 
moterų 
New Yorke, Central Opera 
House, 67th St. ties 3rd Avė. 
Prasidės lygiai 2 vai. po pietų.

Visos Brooklyno darbinin
kės būkite Hewes St. stotyje, 
1:30 vai. po pietų. Kaip jau 
buvo minėta, ten rasite drau
ges E. N. Jeskevičiutę ir A. 
Zablackiutę. Tos draugės nu
rodys, kaip važiuoti į minėtas 
prakalbas.

^fanau, kad nereikia agita
cijos už važiavimą į savo dar
bininkių prakalbas, bet, pačios 
draugės, turite tatai įvertinti 
ir suprasti svarbą, kad be jo
kio išsisukinėjimo reikalinga 
visoms ten būti Hr parodyti, 
jog mes mokam įvertinti ir 
apvąikŠčioti Tarptautinę Mo
tery Dieną bendrai su viso pa
saulio darbininkėmis ir išvien 
kovoti prieš kapitalistų kla
sę. ■;;

Tame parengime bus per
statytas veikalas darbininkių 
moterų klausime; bus geriau
si kalbėtojai ir kalbėtojos.

Naktibalda.1
DarbinAikių Dienos apvaikš- 

Čiojimo obalsiai bus: “šalin 
imperialistinis karas! Apgin
kime Sovietų Sąjungą! Kovo
kime prieš didėjantį moksliš
ką darbininkų išnaudojimą iš 
kapitalistų pusės!”

Mitinge garbės vietą užims 
merginos ir moterys, kurios 

»paskutiniame sukniasiuvių 
streike tiesioginiai nukentėjo 
nuo policijos buožių, buvo 
daužomos, areštuojamos ir ki
taip ^udeliuojamos.

Tame parengime, be kitko, 
bus rodoma iš gyvų 
sudaryti 
kuriuose 
bininkių 
bjaurios
streiko pikietas ir tt.

darbininkių 
parengimas

Tirštoje ūkanoje keliama-i 
sis laivas (ferrvboat) “Presi
dent Roosevelt”, plaukdamas 
iš Staten Islando, atsimušė i 
Standard Oil Kompani jos ma
žesnį, bet drūta laivuką. Ke
liamojo laivo nriekis tapo pu
sėtinai ankriušintas. Keturios 
moterys ir du vyrai sužeisti 
krintančiais, sudužusiais lan
gu stiklais. Daugiau nieks ne
nukentėjo.

Ūkana—Būtlegerių Priedanga

Pasinaudodami tokiais tirš
tais rūkais, spėjama, butlege- 
riai laivukais įsigabeno dik- 
čiai degtinės, nors ir buvo pa
statyta padidinta blaivybės 
inspektorių sargyba New Yor- 
ko prieplaukoj.

žentas' yra svar^ų reikah) aptarti.
| siveskit ir naujų narių.

Sekretorius.
(63—64)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbin^ikų Apsigyni-

lenktynėse mo kuopos* susirinkimas bus pa- 
. . . _ ' nedėli, 18 d. kovo, I-. R. Kliube,

Pradžia 
vakare. Visi nariai ateikit, 
svarbių reikalų aptarti.

Sekretorius. • 
(63—64) 

HARTFORD, CONN.
Svarbios Prakalbos

Rengia LDSA. 18 kp. Tai bus 
minėjimas Moterį) Tarptautinės Die
nos—šventės. Įvyks nedėlioj kovo
17 d., Lyric Hall svetainėje, kampas 
Park ir Broad Sts. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Kalbės draugė J. Bon- 
džinskaitė iš Brooklyn, N. Y. Dar 
pirmu kartu ji pasirodys Hartforde.

Draugė Bondžinskaitė yra gera 
kalbėtoja, neabejojame, kad jos pra
kalba patiks visiems.

Laisvės choras palinksmins visus 
maloniomis dainomis. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti į šias pra
kalbas, nes turėsite iš to daug gero 
del savęs. Įžanga veltui.
(63-64) Kviečia Rengėjai

1011 Fairmount Ave. 
vai. 
rim

8 
tu-

pa-

IŠRANDAVOJIM AI
TAI TAS, KO JUMS 

REIKIA

bariai ant dienos, savaites arba
'dešimtį tūkstančiu doleriu plie- mėnesio; gali randavoti vienas arba 
įno kompanijos šėrų.

Vėl prasideda Lazariaus šo
kinėjimas. Jau dabar ne vie
nas skaitliuoia kiek jis pelno 
turės, bet visa šeimyna ir kai
mynai. Kylant Šerams, džiaug
smas prieina nrie pamišimo 
laipsnio. Bot kuomet Šerai 
pradėjo pulti ir laikraščiai pa-

ARBATOS PAR® 
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Amerikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Pai-tijos Brooklyno 

Organizacijos

Subatoj 16 Kovo (March)
BROOKLYN WORKERS 

CENTRE SVETAINĖJ
Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUViĮJ valgykla
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PARSIDUODA grosėmė ir delika- 
tessen krautuvė. Parduosiu už pi

giai, nes būtinai turiu išvažiuot į 
| kitą miestą. Biznis geroj vietoj ir 
į duoda gražaus pelno.
235 Leonard St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 10066.

(61—64)
PARSIDUODA IHDELe FARMA

152 akrai žemės, 100 suvirs dirba
mos žemės. Stuba 7-nių kambarių, 
vanduo stuboj, taipgi rakandai ir ki
ti reikalingi budinkai, kaip tai gy
vuliam ir javam sudėti. 4 arkliai, 8 
melžiamos karvės, 1 bulius, 2 tely
čios, 6 kiaulės ir 150 vištų. Taipgi 
visa reikalinga mašinerija del apdir- 

I bimo žemės. Taipgi ir amtomobilius. 
i Parsiduoda labai pigiai, tik $10,500, 
reikia įnešti $4,500, likusieji ant len
gvo išmokėjimo. Farma labai pui- 
kioj vietoj, 2 mylios nuo stoties ir 
miestelio, Hampton, N. J. Kreipki
tės prie savininko. A. Staniulis, Box 
14, Hampton, N. J., arba V. K. 
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. (58-68)
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj vietoj 
ant Main gatvės. Pardavimo prie
žastis—moters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvon. Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau atvažiavęs nupirktų ir 
fomičiaus neturėtų, tai ir fomičių 
gales gauti del 4 kambarių. Kreip
kitės sekamu ądresu:

THE MODEL SHOE STORE
111 Main St., Hudson, Mass,

arba FRANK JOCAS
27 Water St., Hudson, Mass.

(45-69)

du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON
3481 Third Ave., arti 168th St.
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS fornišiuotas kamba

rys jaunam vyrui, turi būti visi 
įtaisymai, Williamsburgo apielinkėj, 
arti Broadway eleveiterio. Taipgi 
kad šeimynoj nesirastų mažų vaikų. 
Kainoj nepaisau. Kas turit kamba
rį, praheškit iki 4 vai. po pietį) tele
fonu : Stagg 8036.

Prašau dar sykį patelefonuoti ir 
priduoti savo adresą tuos žmones, 
kurie pereitą nedėldienį, March 10, 
telefonavo. (64-67)
REIKALINGA moteris prie stubos 

darbo apie 3 dienas j savaitę arba 
norinti gyventi ant vietos ir prižiū
rėti stubą. Atsišaukit nuo 8 iki 10 
iš ryto arba nuo 4 iki 10 vai. vaka
re. M. Kubilius, 811 Woodward 
Ave., važiuoti reikia Myrtle Ave. li
nija iki Forest Ave. stoties, Brook
lyn, N. Y. (59-64)

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus įvai
riomis spalvo-1 
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

■ Darbą atlieku gerai ir pigiai
■ Kreipkitės šiuo adresu:
į JONAS STOKES 
? 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Graborius - Undertaker /k
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V

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.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

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

ir

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

academy
Mokiname Piano, Balso

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue

V (Gates /ve. Stotis)
BROOKLYN, N. Y. ’

209

J. KENTS 
Barber Shop, 
East Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J.

I
Del vyrų, moterų ir vaikų 

plaukai apkerpama gražiai, 
nes daug metų patyrimą turiu 
šiame amate. ' Taipgi galite 
gauti visokių reikalingų toni
kų del sulaikymo plaukų nuo 
slinkimo.

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

Telephone, Stagt 44W

A. /L4DZEV7Č/US
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

UŽEIGA

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

J. IR O. VAI&INIS

Maspeth, N. Y.

56
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PAJIEŠKOJIMAI

žmonių 
vaizdai-paveikslai, 

bus išreiškiama dar- 
ir darbininkų kovos, 
sąlygos dirbtuvėse,

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE
I

Įžanga tik 50 centų ypatai

Visi darbininkai' dalyvaukite šiame 
vakarėlyje. Pelnas nuo šio paren
gimo bus sunaudotas vedimui kovų 
už darbininkų pasiliuosavimą iš po 
jungo algines vergijos.

ALFRED J. VENCIUS-WENTZ 
LIETUVIS ADVOKATAS 

219 South Fourth Street Brooklyn, New York
TELEPHONE: STAGG 7177 

(Williamsburg Bridge Plaza—arti kun. S. Remeikos bažnyčios)

ĮSITEMYKITE NAUJĄ ANTRAŠĄ!
Plačiai žinomas lietuvis advokatas, Alfred J. Vencius (Wentz), pasta
romis dienomis perkėlė savo ofisą į naują, patogesnę ir gražesnę vie

tą. Tat, reikalui esant, malonėkite kreiptis* sekančiu antrašu:

, PIRMAS IR VIENATINIS RODYMAS NEW YO^KE

“A VISIT TO RUSSIA”
(Lankimosi Rusijoje) 

Oficialia Judantysis Paveikslas iš 10-ties Metų Sukaktuvių Sovietų 
Socialistinių Revoliucijų Sąjungos.

WALDORF THEATRE
50th St., j Rytus nuo Broadway

NEDĖLIOJ, 24 KOVO (MARCH), 1929
Bus Rodoma Keturis Kartus Tuo Pradėjimu:

Prasidės 2—4 :15—6 :30—8:45 valandose.
“Labiausia stebinantis, daug apimantis judantysis paveikslas, soci

alus, politines ir industrines sąlygos Sovietų Sąjungoje nuo Spalių 
Revoliucijos.”—Sako Henri Barbusse.

RODO FRIENDS OF THE U. S. S. R.
Įžanga $1.00 Ypatai. Tikietus galite gaut “Laisves” ofise.

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika-
S., 114 

Tel., 
(44-68)

PAJIEŠKAU pusbrolio Kazio Bal- 
taucko, paeina Kauno gub., Sere

džiaus parapijos, 1917 m. gyvenome 
Waterbury, Conn. Nuo tada nesi
matėme. Turiu del jo svarbių žinių 

:iš Lietuvos, tat prašau jo paties at- 
I sišaukti arba jei kas apie jį žinote, 
'meldžiu pranešti, už ką būsiu dėkin
gas. Petras Baltauckas, 216 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 59-64

mmmhmbm

Vincas Bagdanavičius, 42 me
tų, 536 Flushing Ave., mirė 
14 d. kovo; bu^ laidotas 18 d. 
koVo ŠV; Trejyb:ėis kapiiosej i

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budavojame naujus 
taisom senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant greit pribūname.—J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y, 
Stagg 0452. i i Jei Jūs Kenčiate

Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skūros ligų, vidurių, širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- (TH A A A 
DA IK PATARNAVIMAS ,T) I I I I Ii I 
IKI PAGYDYMO w

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nūo 9 ryto iki 8 

vili, vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žiųo, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų, vientaučių, vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

' kiekvieną lįgą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams Ifuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir , kitokiu žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių • 
ir žefniau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau. ,

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyšeių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių < ’
Debesilų
Garstyčių

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

mane, a aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Seneso plokštukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pina vijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių




