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Amerika Suteiks 
Prieglaudą Meksikos

Darbininkai Visų šalię

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

WASHINGTON— Hoo- 
verio administracija išdirbo 
planus suteikti prieglaudą 
visiems Meksikos maištinin
kams, kurie pabėgs iš Mek
sikos į Jungtines Valstijas. 
Sakoma, jie bus čia priimti 
kaipo politiniai pabėgėliai. 
Amerikos valdžia sako, kad 
Meksikos sukilėliai ras A- 
merikoj prieglaudą sulig 
įsisenėjusio Jungtinių Vals
tijų papročio priglausti poli
tinius pabėgėlius.

Bet Amerikos valdžia ne
nori suteikti jokios prie
glaudos, sulig to įsisenėju
sio papročio, darbininkams 
politiniems pabėgėliams nuo 
fašistinių valdžių; kaip 

’ > įeitai tokius darbininkus 
ir anti-fašistus veikėjus su
gauna, taip greitai juos iš- 
deportuoja į tą šalį, iš ku
rios jie pabėgo gelbėdami 
savo gyvastį.

Sakoma, kad valdžia vė
liaus Meksikos sukilėlius 
“išdenortuosianti”, bet tik 
nę į Meksiką. Jeigu Meksi- 
*Kbs valdžia reikalaus juos 
išduoti, Amerikos valdžia 
jų neišduos.

Amerikos valdžia tarnau- 
. ja Meksikos reakciniams su

kilėliams. Nėra abejonės, 
kad Amerikos kapitalistai 
slaptai remia sukilėlius, kad 
tuo būdu būtų galima dau
giau koncesijų išlupti iš da
bartinės Meksikos valdžios, 
kuri jau ir dabar tarnauja 
Wall Streeto interesams.

LITHUANIAN DAIBM

No. 68 Telephone, Stagg 3878

Nužudė 80 Metą Mo
teriškę, Kaipo 'Raganą'

ROME, Ga.— Sekmadie
nio vakarą tapo atrasta nu
žudyta jos namuose 80 metų 
amžiaus moteriškė, Martha 
Russell, kuri buvo žinoma, 
kaipo “ragana”.

Sakoma, ji užsiimdavo 
“gydymu”. Policija mano, 
kad ją nužudė nepasitenki
nęs jos gydymu asmuo. *Jos 
namuose atrasta $200. Tas 
parodo, kad ne plėšikai' ją 
nužudė? Policija sako, kad 
ji per daugelį metų prakti
kavo “raganystę”. Buvo 
nevedus.

Surado žmonių Kaulus, 
110,000 Metų Senumo

WALLERTHEIM, Vokie- 
tija.— Čia tapo atrasti pėd
sakai žmonių, kurie gyveno 
110,000 metų atgal. Nese
nai mokslininkai surado 
novės žmonių kaulus.

Areštai Indijoj

se-
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težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI &

1

Mergaitė Verkia “Kro
kodilio” Ašaromis

' MINSKAS.— Minsko uni- 
versiteto profesorius Bogo- 
raz demonstravo dirksnių 
klinikoje 15 metų mergaitę, 
sergančią nepaprasta liga. 
Mergaitė verkia “krokodi- 
lio ašaromis”.

Išsireiškimas “krokodilio 
ašaros” yra plačiai žinomas 
ir įvairiai aiškinamas. Ta-

BOMBAY, Indija.— Ang
lijos imperialistų valdinin
kai pradėjo Indijoj puolimą 
ant komunistų, kad užslo
pinti revoliucinį darbininkų 
judėjimą.

Čia ir kituose miestuose 
padaryta ant komunistų už
puolimai. Policija įsiveržė 
į komunistų laikraščių įstai
gas ir organizacijų raštines. 
Astuoni komunistų vadai 
tapo suareštuoti. Ablavos 
tęsiasi.

biologiniu reiškiniu. So! (2,171 Mainierys Žuvo
kodilius, rydamas savo au- 
Kt, tikrai lieja ašaras, 

isto kramtymo procesas 
iššaukia krokodilio organiz
me refleksą; žiaunų raume
nų judesys, veikia į liaukas, 
kurios išleidžia ašaras ir 
krokodilius verkia. Prof. 
Bogorazo demonstruotoji 
mergaitė taip pat valgyda
ma verkia. Mergaitė serga 
dešiniosios veido pusės 
dirksnių paraližu. Todėl jai i listinėj sistemoj darbininkai Trnl/mvrl’ I in Alini n

Del Kapitalistu Pelno
WASHINGTON.— PereL 

tais metais Jungtinėse Val-v 
stijose, anglies kasyklose 
užmušta mainierių 2,171, 
pasak valdžios Mainų Biuro 
paskelbimo.

Veik visas tas nelaimes 
būtų galima išvengti prie 
geros sistemos. Bet kapita-

Sovietų darbininkai korespondentai. Jų tarpe' (kryželiu pažy- j 
metas) drg. Kalininas, Sovietų Sąjungos Prezidentas

Sekantį Nedėldienį Brooklyne Bus Labai 
Smagus ir Puikus Koncertas

Jau senai brooklyniečiai turėjo įvairų, smagų kon
certą. Sekantį nedėldienį, kovo 24 d., Labor Lyceum 
svetainėj bus toks puikus koncertas, kad pilniausia pa
sitenkins kiekvienas atsilankęs. Tai nebus vien dainos, 
dainos ir dainos. Bus gražių, žavėjančių muzikos kaval- 
kų. Bus ir kitokių įvairumų. Kas jame nedalyvaus, tas 
gailėsis.

Apart mūsų Aido ir Lyros Chorų dainuos svetimtau
čių puikiausia išlavinti chorai: finų darbininkų choras, 
vokiečių vyrų choras. Smagiai grieš Rusų Chekhoff Ba-1 
lalaikųl Orkestrą iš 25 ypatų ir su šokikais. Tai bus la
bai smagus programos punktas.

Finų atletų kliubo 'nariai parodys žingeidžių akroba
tinių dalykų. \

Taipgi dalyvaus mūsų pasižymėję dainininkai K. 
Menkeliuniutė ir F. Stankūnas.

Smuiku solo grieš V. Zaveckas.
Tai jau iš programos atžvilgio Brooklyno ir apielin- 

kės darbininkai' turi atsilankyti į šį parengimą. ‘ :
Bet reikia priminti, kad dar ir del kitos^ priežasties 

darbininkai turėtų kuoskaitlingiausia atsilankyti į šį kon
certą. Šį koncertą -rengia Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Lietuvių Sekcijos 17 kuopa.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, tai yra or
ganizacija, kuri rūpinasi gynimu darbininkų klasės ko
votojų, suareštuotų už darbininkų reikalus, už streikus, 
už politinį veikimą ir tt.

Vesdamas suareštuotų mainierių streikierių, teksti- 
liečių ir kitų streikierių ir politinių veikėjų bylas, Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynimas atsidūrė didelėj skoloj. 
Dabar šaukiasi į darbininkus paramos. Ragina kuopas 
įvairiais būdais tam tikslui sukelti pinigų.

Ateidami į šį koncertą, darbininkai parems finansi
niai tą svarbią organizaciją. Už tai dalyvaukite koncer
te visi ir visos. Atsiveskite savo draugus ir pažįstamus.

Rasputino Duktė Dalyvauja 
Teatruose Kaipo Šokikė

Prievarta Ima Valstiečius ir 
Darbininkus į Armijas

Nusižudė Jauna Artistė TRYS MEKSIKOS ARMIJOS SUKONCEN 
Del Sunkaus Gyvenimo i TRUOTOS PRIEŠ SUKILĖLIUS

valgant ašaros teka iš deši
niosios akies. Kairioji gi 
akis nesiašaroja. Tačiau 
nuo skaudėjimo ir nuo su
sijaudinimo del nelaimės ir 
tt.< verkia kairioji mergaitės 
akis. Dešinioji visai nere
aguoja į psichinius. pergy
venimus.

Ligi šiol šis fenomeninis 
reiškinys- nėra išaiškintas. 
Greičiausia valgymo proce
sas čia veikia ne į parali- 
žuotus dirksnius, o į dirks- 

BČnius surištus su seilės liau- 
Fka.

Wanamaker Paliko Turto 
Virš $56,000,000

verčiami kuoskubiausia 
dirbti, kad padarius kuo- 
daugiausia pelno kompani
joms. Prie pavojingų dar
bų nėra geros apsaugos..

Iš tų nelaimių 1,724 žuvo 
minkštos anglies kasyklose 
ir 447 kietos anglies kasyk
lose,

Minkštos, anglies kasyklo
se buvo daugiau nelaimių 
1928 metais, negu 1927 me
tais.

Nacionalė Mainierių Uni
ja bando suorganizuoti mai- 
nierius ir užduoti smūgį 
tam mainierių žudymui del 
pelno.. •

GENEVA, Šveicarija. — 
Marė Rasputina, duktė pa
garsėjusio Rasputino, daly
vauja teatre kaipo šokikė 
Berne mieste. Sakoma, kar
tą ji buvo nušvilpta nuo 
scenos. Sekančią savaitę ji 
pasirodys Italijos teatruose.

2,000 Išgelbėjo Nuo Potvi- 
nio

BRATSLAVA, Čekoslova
kiją.^— Antradienį kareiviai 
išgelbėjo 2,000 ąsmenų, ku
rie buvo .potvinio apsupti 
kaimuose ir miesteliuose 
Karlsburg distrikte prie 
Dunojaus upės.

PHILADELPHIA.— Šio- 
mis dienomis tapo galutinai 

1 aprokpota ir paskelbta, kiek 
Rodman Wanamaker, de- 
partmentinių krautuvių?sa- 

t vininkas, paliki turto. ' Jis 
numirė kovo mėnesį, 1928 
metais. Viso turto paliko 

r $56,914,260.
W Kaip ir visi kiti kapitalis- 

tai,, jis buvo labai godus ant 
pinigų. Bjauriai -darbinin
kus išnaudojo.

Nudūrė Tarnaitę, Sužeidė 
Šeimininką ir Berną

Didžiausias Lokomotyvas

Židikų valse., Giniočių kai
me Z. Rozantalio tvarte 
rasta peiliu nudurta Rozan
talio tarnaitė Adelė Jurgu- 
taitė, sunkiai sužeistas pei
liu į vidurius pats Rozanta- 
lis ir jo bernui Vincui Dau- 
tarui*sužalota galva. Kas 
tai padarė, tuo tarpu neži
noma.

VIENA, Austrija.— čia 
tapo pagamintas 3,000 ark
lių lokomotyvas. Sakoma, 
kad tai yra galingiausias: ir 
didžiausias lokomotyvas 
Europoj. Jis bus naudoja
mas ant gelžkelių Alpų kal
nuose. Pagelbiniai lokomo* 
tyvai stūmimui traukinių į 
kalnus bus nereikalingi, tą 
lokomotyvą naudojant. ■ •'

SHANGHAJUS — Chini- 
jos nacionalistų (Nankingo) 
valdžios vienybė eina prie 
subirėjimo.. Vieni generolai 
militaristai eina su Nankin
go valdžia, kiti prieš ją. 
Vieni eina su Nankingo val
donais,! kiti suHankowo 
valdonais, > kurie nusistatę 
prieš Nankingą. ./ ... • :

Generolo Chang r Tsung- 
chang spėkos vėl ^grasina 
užimti miestą Chefoo. Gene
rolo Yen-chi (Hankowo 
valdžios šalininko) spėkos 
pradėjo atakuoti Nankingo 
spėkas netoli Hunan-Kiang- 
si rubežiaus. rt \

Tuo pačiu sykiu Nankin
go generolai skubiai gabe
na savo armijas į Kiangsi 
ir Anhwei provincijas.

Generolai po prievarta 
ima darbininkus ir valstie-, 
čius į armijas.

Buenos Aires, Argentina. 
—Antradienį po pietų čia 
prasidėjo taksi šoferių 
streikas. Apie 2,000 šoferių 
sustreikavo. V aidžia mobi
lizuoja policiją prieš strei- 
kierius. <; ■ J '

CHICAGO.— Antradienį 
suverstoj lovoj, tarp* pieši
nių ir braižinių tapo atras
ta negyva artistė Amelia 
LaMonte, 19 metų amžiaus.

Ji nusižudė gazu del skur
daus gyvenimo. Ant stalo 
prie lovos gulėjo krepšelis. 
Jame buvo tik trys dešim
tukai, nikelis ir du centai.

“Aš bijau, kad neišeičiau 
iš proto,” rašo ji savo pa
liktam raštely. “Aš valgiau 
tik vieną kartą į dieną per 
du mėnesiu. Aš negaliu to 
ilgiau pakęsti.

“Palaidokit mane Potters 
Lauke, arba naudokite ma
no lavoną medikališkiems 
tyrinėjimams, nes aš neno
riu būti palaidota kitokiu 
būdu.”

Ji piešė piešinius, bet kai-

Sukilėliai Pasigriebė $510,000 iš Torreon Banko; Taipgi 
Išgabeno Nemažai Visokių Tavory

Prezidentas Gil pranašauMEXICO CITY.— Trys, 
valdžios armijos sukoncent- ja, kad sukilimas bus užslo- 
ruotos Torreon mieste tuo-Į pintas bėgy 30 dienų, 
jaus pradėti smarkų puoli
mą prieš sukilėlius Chihua
hua valstijoj.

Kavalerijos būrys, suside
dantis iš 4,500 vyrų, suda
rys pirmutines eiles ataka-
vimui sukilėliu.

Valdžia praneša, kad su
kilėlių generolas J. Gonzalo 
Escobar apiplėšė Torreon 
bankus ir pasigriebė $510,- 
000. Taipgi pasigriebė ir 
išsivežė daug įvairių tavo- 
rų.

Generolas Calles atvyko į
po jauna artiste ji negalėjo Torreon ir įsteigė savo ar-
surasti pirkėjų.

Planuoja Išleisti $12,500,- 
000,000 Atbudavojimui 

Chinijos

miios raštinę.
Saltillo ir kituose mies

tuose sukilėliai pavogė iš 
bankų suvirs $1,250,000.

Valdžia sako, kad ji ban
dys užareštuoti visus pini
gus, kuriuos sukilėliai pa-

“Sukilėliai veikiausia ban
dys smarkiau pasipriešinti 
Chihuahua, Sonora ir Jtfna- 
loa valstijose,” pareiškė pre
zidentas Gil. “Bet neatro
do; kad jie galės tvirtai pa
sipriešinti. Sonora valsti
jos sukilėliai, pavyzdžiui, 
jau sudemoralizuoti, jų tar
pe eina nesutikimas.”

Escobar vadovaujami su
kilėliai traukia į šiaurius. 
Valdžios lakūnai bando su
naikinti bombomis geižke- 
lius ir tiltus, kad sutrukdyt 
generolo Escobar spėkoms 
trauktis šiaurių link.

Pranešama, kad sukilėliai 
traukiasi linkui miesto Ji
menez, Chihuahua valstijoj, 
kur generolas <Escobar turi 
įsteigęs savo vyriau-

Sukilėliai
NANKINGAS, Chinija.— 

Sun Fo,\ gelžkelių ministe- 
ris, antradienį Kuomintan- 
go kongreso patiekė ekono
minio Chinijos budavojimo 
planą, kurį išdirbo naciona
listų valdžia. Tasai planas 
reikalauja per 50 metų iš
leisti $12,500,000,000 atbu
davojimui Chinijos ekono
miniai.

Apart kito ko planas rei
kalauja išvesti 20,000 gelž
kelių ir 10,000 mylių auto
mobiliu keliu.

Milžiniški budavojimo 
darbai patektų į Amerikos 
kapitalistų rankas.

Brangsta Maisto Produktai 
Šiauliuose

ŠIAULIAI.— Paskutinė- 
mis dienomis Šiauliuose ėmė 
kilti kainos maisto produk
tų ir kai kurių kolonialinių 
prekių. Kai kurių prekių 
kaina kaip, pav., žibalo, pa
kilo iki 40 nuošimčiu, v

Milžiniška Knyga
PARYŽIUS.-Vienoj fran- 

cūzų spaustuvėj atspausta 
knyga, kuri tur būt bus di
džiausia knyga pasauly. Ji 
apima 300 puslapių. Kiek
vienas puslapis turi 4 met
rus ilgio ir 2 metru pločio. 
(Metras 39 coliai). Knygą 
vadinasi “Francūzų pramo
nės auksine knyga” ir ski
riama reklamos reikalams. 
Ji bus išsiųsta į daugelį 
Francūzijbs miestų, kur vie
šose vietose bus išstatyta, 
milžiniškais prožektoriais 
apšviesta vakarais ir jos 
puslapiai automatiškai bus 
sklaidomi kas minutę, kad 
kiekvienas žmogus turėtų 
laiko perskaityti reklamą.

/

Hendaye, Ispanijos-Fran- 
cijos Rubežius.— Keleiviai 
atvykę iš Ispanįjos sako, 
kad studentų kova prieš val
džią ne tik nesibaigia, bet 
dar labiau aštrėja; universi
tetų studentai tebestreikūo- 
ja. A r- F! ‘

šių j Jungtines Valstijas, ir s i ą raštinę.
bandys išgauti pabėgusius | turį ten apie 7,000 kareivių 
vadus.

(Bet Amerikos
i Sukilėliai giriasi, kad jie 

x__ _________ valdžia turi dar 25,000 kareivių; jų
nusistačius neišduoti sukilę- ta armija esanti išsklaidyta 
lių vadus, pabėgusius į Jung- palei kelią, einantį iš .Tor-
tines Valstijas). i’eon į Jimenez"miestą.

“Escobar ir kiti ;yra pra-' Sukilėliai prąne^e., . kad 
sikalte didelėse vagystėse”, valdžios orlaivis bombarda- 
pareiškė prezidentas Gil. vo generolo Escobar spėkas 
“Jie yra paprasti krimina- Escalon mieste. Vienas as- 
listai”.

Vienas as-J muo tapo užmuštas.

Lietuvos Mažažemiai, Nuomininkai ir
Darbininkai Labai Blogoj Padėtyj

30 nuoš. Pirmieji skolinin
kai, kurie neįstengia grąžin
ti paskolų, jau nuošimčiais 
yra daugiau išmokėję, kaip 
pati paskolos suma.

Turgai visai skysti, nėra 
kas perka ir nėra ko par
duoti, prekyba merdi. Pilie
čiai užsimokėti žemės mo
kesčiu neturi iš ko, o polici
ja reikalauja. Savivaldybė 
neišgali išmokėti skolų pas
totininkui, už mokyklų bu
tus.

Viršaitį prašalinus buvo 
reikalinga rinkti kandida
tus i viršaičius. Dabar jau 
tretį kartą taryba išrenka 
no tris kandidatus, bet vir-

“Lietuvos Žinios” paduo
da sekamą žinią:

PAPILĖ, Šiaulių ap. Del 
blogų orų yrą per labai nu
kentėję šio valsčiau ūkinin
kai, bet dar labiau mažaže
miai, darbininkai ir nuomi
ninkai, nes pastariesiems 
nei pašalpų, nei sėklų nie
kas nežada. Darbininkai, 
išbuvę metus pas ūkininką, 
nedali gauti algų ir esti at
sitikimų, kad ūkininkas net 
atsisako ben kuomet sumo
kėti. Taigi, žemės ūkio bū
vis nebepakenčiamas. Retas 
ūkininkas neibridęs į sko
las. Bankai lupa 18 nuoš., 
b vėliau nustatyto termino 
mokant jau baudžiama liglšininkas vis netvirtina. 
_______________________________________ i , t..... .

Nori Padaryti Washington? i 
“Sausiausiu” Miestu

WASHINGTON.— Wash- 
ingtonas kaipo šalies sosti
nė yra pusėtinai “šlapias” 
miestas. Būtlegeriai daro 
didelį biznį. Net kongreso 
namuose butlegeriai biznia
vo j a. K

Dabar policija nusprendė 
padaryti tą miestą “sau
siausiu”. miestu visose Jung
tinėse Valstijose, kad Wa- 
shingtonas būtų; kaipo pa- 
vyzdis.

Bet klausimas, ar taip pa
darys, kaip kalba.

Maskvoj Daugiau Sunaudoja
ma Duonos, Negu Berlyne

MASKVA. — “Pravda” 
pirmadienį paskelbė skaitli
nes, kurios parodo, kad da
bar Maskvoj daugiau duo
nos sunaudojama, ne£u 
Berlyne; daugiau mėsos su
naudojama, negu Hamburg 
ge.

Darbininkų gyvenimas So
vietų Sąjungoj nuolatos ei
na geryn.

Italijoj Didėja Bedarbe

ROME.— Vasario 
go j Italijoj bedarbių 
489,347. Sausio 
buvo 401,889.
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Šitoj vietoj jau buvo ra-i Jų “laikraštis”, pasirodo, 
syta apie nemalonią padėtį,! bus ne darbininkų reika- 
iškilusią argentiniečių “Ry-'lams ginti, bet niekinti, 
tojaus” pastogėje. Paga-'jiems kenkti. Tai privalo 
liaus tas viskas priėjo galą. 
Išmatos—B. Švedas, Švedie
nė, Pilypaitis ir Šiųmakaris 
—išleido savo antrą “pareiš
kimą”, pranešant, kad jau 
leisią savo laikraštį “Darbi-

Bando Nuplauti Savo 
Draugų Purvinas Rankas

Smalavirių “Naujienos” j 
kovo 15 d., labai ščyrai ban
do išteisinti Vokietijos so
cialdemokratų partijos pasi
elgimą šu Lietuvos emi
grantais. Girdi, socialde
mokratai nesudaro daugu
mos valdžioje ir tuo būdu 
negalėjo pastoti kelip tos 
valdžios pasižadėjimui Lie
tuvos budelių valdžiai rei
kale lietuvių emigrantų .Vo
kietijoj. '!,' ; ■ ■ • :

Tai, žinoma, be galo ne
vykęs teisinimas. Socialde
mokratai ima atšakotyiybę 
už visus valdžios t-darbps. 
Be jų paramos ' koalicinė 
valdžia tuojaus subyrėtų. 
'Vadinasi, valdžia nuo jų 

Kaip'priklauso. Antra, tas jau

no ir Grigaitis .
Iš antros pusės, “Laisvė

je” buvo pranešta, kad so- 
cialdemokr. atstovai reich
stage ne tik nesipriešino ši
tai sutarčiai su Lietuvos fa
šistais, bet dar išmetė iš 
reichstago komunistų atsto
vus, kurie ją pasmerkė. Iš 
to aišku, kad visi valdžios 
žygiai buvo daroma su pil
niausiu v socialdemokratų 
pritarimu. ;

E

K

! įsidėmėti kiekvienas lietuvis 
darbo žmogus!

Darbininkų judėjime—vi
sose šalyse—dažnai pasitai
ko turėti Švedų ir jiems pa- 

__ _____ ________ c ____  našių. Bet dar nebuvo to, 
.ninku’ Tiesą”. fc&ą “Argen- kad del jų išmetimo iš mūs 
tinęs lietuvių darbininkų j u- organizacijų eilių’, del«jų 
dėjimas pergyvena krizį, ku- niekinimo mūs —judėjimas 
rį per du metu ruošė prisipla būtų subankrutavęs, 
kusieji prie darbininkiškų tik priešingai: visuomet ir faktas, kad socialdemokra

tai dalyvauja tokioj val
džioj, kuri tarnauja fašisti
nių budelių kruviniems tik
slams, parodo jų tikrąjį vei
dą, veidą kaipo darbininkų 
klasės reikalų išdavikų. Tai
gi, beteisindamos savo vien
minčius socialdemokratus, 

iš jp “Naujienos” pačios pastatė 
nė organi- juos išdavikų rolėje.

Tačiaus, esą, “socialdemo- 
. galėjo priešintis

organizacijų del šėtoniškų visada judėjimas eina savo 
užmanimų niekšai”. “Niek-i keliu, o išmatos, sabotažnin- 
šais” vadina tuos, kurie kai, išgamos subankrutuoja 
daugiausiai dirba “Rytojui” 
ir jį palaiko. Jiems “nu- 
maskuoti ir nuo jų apsaugo
ti organizacijas bus galima 
tik tada, kai Argentinos lie
tuviai darbininkai turės;
laikraštį liuosą nuo šarlata-! laikraštininkas, 
nų kontrolės”, sako lapelis. į zatorius, nė prakalbininkas,

Iš “pareiškimo” kai kas | negi gilus komunistas-mark- kratai...
kad ; sistas. Lietuvoj anarchista- tam sutarties punktui, ku-

ir į gana trumpą laiką. Bus 
panašiai ir čia. Juo labiau, 
kad išmatų vadas, Bronius 
Švedas, ir jo leitenantai ne
turi nė vidutinių gabumų 
jokiame darbe. Nė

c

I ištikro gali pamanyti, ] 
į ^šrtiem žmonėm rūpi “lietu-’vo. Pribuvęs į Argentiną 

g vių darbininkų reikalai”,! pjovėsi su kiekvienu, su ku- 
bėt žinančiam tikrą padėtį riuo tik suėjo, šių žodžių 
ir kalbamus individualus, rašytojui dalyvaujant ko- 
aišku, kad toli gražu nuo to.: munistų grupės susirinkime 

Apie tą patį laiką, kuomet |Br. Švedas buvo arti su- 
■ šitie “d

gynėjai” išleido lapelį prieš .pliotkus; kiek daug ant jo'sakėme, koalicinė valdžia 
“Rytojų” ir visą Argentinos | skundų buvo iš įvairių negalėtų pasilaikyti nė; ‘die- 

I lietuvių darbininkų judeji- draugų! Savu laiku veiku- nos be socialdemokratų. ;įl 
mą, niekindami ir šmeižda- šioj savitarpinio lavinimosi | Jeigu jie tai valdžią! pasL 
mi veikliausius jo narius, mokyklėlėj Buenos Aires priešintų, ji pakratytų kOi 
tai “Rytojaus” num. 6 (š. mieste, Br. švedas ne sykį jas; Jeiffu ta valdžih'šiai-

ris paliečia politinių emi
grantų teises; bet ar jie 
priešinosi, ar ne, mes neži
nome”. Grigaitis čia pasi
stato save durnelio rolėje. 
'Nuduoda nežityąs tai, ko jis 

darbininkų reikalų I spendavimo iš Partijos už nežinoti negali. Ka’ip jau

“Naujienos” negali nuplau
ti Vokietijos socialdemokra
tų purvinų rankų. /

Ten pat, beje, “Naujie
nos” primetaj būk Soviętų 
valdžia pernai išdavus Len
kijos Valdžiai baltgudžius, 
“Hromadoš” narius. Tai 
bjaurus ir grynas melas. Jo-. 
kių baltgudžių Sovietų vai-' 
džia Lenkijos valdžiai nie-| 
kadoą neišdavė. Tai dar 
vienas smalavirių eilinis 
šmeižtas prieš Sovietų val
džią.

Pagaliaus, “Naujienos” ly
gina Sovietų valdžios reika
lavimą nuo Lenkijos val
džios sustabdyti rusų mo- 
narchistų suokalbius ; 
Sovietų valdžios atstovus su 
dabartiniu Vokietijos pasi
elgimu išduodant fašistams' 
Lietuvos politinius emigran
tus darbininkus. Rusai mo- 
narchistai Varšavoje kons
piravo prieš darbininkų val
džią, žudė tuos atstovus. 
Tuo tarpu Lietuvos politi
niai emigrantai darbuoja,si 

lei' Lietuvos darbininkų. Ir 
štai dabar 
A

Leningrade Nauji Metalo 
; fabrikai

Sovietų valdžia yra nuta
rus pastatyti visą eįlę mil
žiniškų metalo fabrikų Le
ningrade. Tai dalis krašto 
industrializacijos plano.

Statymo darbas tuoj aus 
prasidės. Kovo 5 d., sulyg 
Maskvos “Pravdos” prane
šimo, įvyko Leningrado 
darbininkų delegatų konfe
rencija, kurioje buvo daro
ma pranešimas apie naujų 
fabrikų statymo planus.

To darbo vadovas d. Bu
rov pasakė, kad jau yra pa
sirašyta sutartis su tūla

žiauresnio Keršto Ir Būti 
Negali 1

Tai paskutinis ir patsai 
žiauriausias kerštas yra 
tas, kaip padegimas mie
gančių žmonių namo, žiau
resnio ir būti begali! Tik 
paskutinis latras, išgverėlis, 
doriškai supuvęs gaivalas, 
ar beprotis prie tokios niek- 
šystės tegali dasileisti.

Įsivaizdinkite sau, gerbia
ma lietuviškoji darbininki
ja, tik minutė, tik dvi būtų 
pavėluota, būtų; sudegę he 
tik vyrai, bet ir mptėrys ir 
nieko nekalti ; kūdikėliai 
“Vilnies” degap£iątn!e , na-.

Kejrirtad., Kovo 21, 1929 •

y tin keblų klausimą; |)ūtent: 
“Kaip pristatyti ■ '■ pbgtinę 
svetimų šalių j ambasa
doms?” '

Vežimas degtinės nuo lai
vų į ambasadų namus skai
tos laužymu blaivybės įsta
tymų ir vežikas gali būt 
areštuotas ir nubaustas, pa
gal naują įstatymą kalėji
mu, ar 10,000 dolerių. Bet 
ambasados, kaipo šlapių ša
lių piliečiai, turi pilną teisę 
gerti degtinės, kiek jų šir
delės trokšta ir Amerikos 
probišinai neturi tiesos iš 
jų atimti degtinę ir patys ją 
Išgerti.

me, kuomet . atsiratyo' žino- , p0 y gaivojimo,iper pil- 
!nes (leięu mos zrtionfemiš' „ ™. __v , .nes (jeigu juda’ žrtyon)emiš

Chicagos firma ; »; vardu galima pavadinti), padegė

i “Rytojaus” num. 6 (š. mieste, Br. švedas ne sykį jas~ 
) skaitome sekantį pranę-i save ant juoko pasistatyda- dier

vo “bedėstydamas” politinę 
ekonomiją. Taigi tokio gai
valo iš Komunistų Partijos 
ir viso darbininkų judėjimo 
išmetimas ne tik' mums ne
pakenks, bet padės apvalyti 
eiles nuo apsimetėlių ir šar
latanų.

Draugai argentiniečiai! 
kurie iki šiol stovėjote prie 
“Rytojaus” bendrovės, <ku- 
rie pritarėte Argentinos 
jKonąunistų Partijai ir vi- 
Įsam komunistiniam judėji- 

“B. švedas ieško sau patai-jmui visam pasaulyj su Rė
kaujančių darbininkuose 
mano surinktais iš jų pesais 
išleisti darbininkų atstovau
jantį laikraštį. Jau daugelį 
provincijos draugų jiems pa
sisekė apšmaukti, ir tą judo- 
ŠiŠką darbą žada varyti visu 
savo smarkumu, kad sukėlus 

įk demtfalizaciją darbininkiškose 
organizacijose, kad vėliau) tuo-

Jnxx galėtų pasinaudoti.
Įf “Todėl Lietuvių Komunistų 

grupė perspėja visus Pietų A- 
merikos lietuvius darbininkus,

• kad apsisaugotų minėtų judo- 
šių, kurie tiek daug moralės 
žalos pridarė mūsų judėjime. 
Kartu' kviečiame visus lietu
vius darbininkus boikotuoti jų 
žalingus , užmanymus ir dar 
didesniu entuziazmu hei pasi- 
šventiinuį remti vienintelį lie
tuvių daibiniųkų Pietų Ame
rikos reikalife ginantį savait
raštį “RjrtojųT.

“Dar primename, kad Br. 
j 
brų, sugalvojo laikraščio lei
dimą grynai savo kišeniaus 
naudai, • tyjaurinimui lietuvių 
visuomeniško triūso ir proyo- 
kavimui Komunistų Partijos,

• už ką ir tapo išmesti iš jos ir 
■^Jutų organizacijų”.

• Vadinasi,) Švedai ir Ko. 
pradėjo rėkti apie “apvaly- 

■ Į mą Darbininkų organizaci? 
A kuomet patys tapo iš

mesti iš revoliucinių darbi
ninkų organizacijos eilių— 
Argentinos Komunistų Par
tijos, Sekcijos Trečiojo In-

k

imą:
“Lietuvių Komunistų grupė 

turi už pareigą pranešti lietu
vių darbininkiškom organiza
cijom ir visai darbininkiškai 
visuomenei, kad Bronius šve
das ir Liuda Švedienė š. m. 
sausio 28 d. galutinai tapo 
prašalinti iš Komunistų Par
tijos, kadangi jie atmetė par
tijos pasiūlymą—atšaukti vi
sus šmeižtus, kuriuos pasklei
dė visuomenėj ant “Rytojaus” 
b-vės ir jos narių.

ja pakratytųkO-į 
Jeigu ta valdžih1 ŠiaA- 

dien tebegyvuoja, tai aiškus 
dalykas, kad jie jos žygiams 
nesipriešino. - Tą puikiai ži-

i

nas proto galvas, tapo* ap
gauta Amerikos girtą Ūlai- .

1 ir paliepta visomš am- J 
i • nuosavus 

trokus ir patiems parsivesti;

Fraina,” kuri pristatys 30 “Vilnies” namą, kudnįet ten u 
specialistų kaipo • . patarėjų ramiai miegojo žmonės su basadoms^įsigyti
prie fabrikų statymo. Iš vi- šeimynomis.

Ar yra dar bjauresnis snapsą nuo laivų i savo re- 
kerštas ir didesnis išgvęri- zidencijas, bet su ta išlyga, 
mas, kaip šitas bjaurus dar-Į Amerikos gerbiami pi
kas? O vienok tuos niek-1 pečiai turės teisę ateiti pas 

svetimų šalių ambasadas 
viešnagėsna.

so svetimtaučių patarėjų 
j būsią 70.

bas? i
šus-padegėjus, net ir “do
ros” mokytojai, kunigai iš 
“Draugo” ir šleketnais jaus
mais ponaičiukai iš “Nau
jienų” bei “Sandaros” ne 
tik kad nepasmerkė, bet ne
aiškioj formoj simpatizuo- 

ir.ja tiems niekšams, daryda- 
, tai kito-

Naujas Būdas Praplėtimui 
Darbininkų Apšvietus

Laike Maskvos sovietų 
rinkimų į Maskvą buvo at
važiavę darbininkų delega
cijos iš Leningrado, Charko
vo, Ivano-Voznesensko * 

. Jos atvyko su'mi tai vienokius, 
tuo tikslu, kad susipažinti; kius spėliojimus ir net dasi- 
su darbininkų susirinkimais leidžia iki kriminališkumo, 
ir sovietų rinkimais Mask- įtardami pačius, vos iš ug- 
voje. Delegatai lankėsi į nies nasrų ištrūkusius žmo- 
darbininkų susirinkimus di-jnes.
Gižiosiose dirbtuvėse ir tėmi- i Tai ne pirmas ir ne pas- 
jo, kaip diskusuojama įvai- kurinis, doriškai supuvusių 
rus klausimai, kaip darbi- niekšų puolimas ant musu 
ninkai atsineša linkui rinki-1 įstaigų, kad tik jas sunaiki- 

delei Lietuvos liaudies, \le- niųh.linku/savo. sovietinės nūs, paskandinus liepsnose.

delegatai tuos' prityrimus yra pasiryžus atbudavoti 
dirbtuvių sudegintus rhiestus, iŠgriau- 

ir < sovietų i tus kaimus Jpo beprotiškų 
‘i Lietuviškoji 

_ _ . . r/ sąži
ningi žmbneš, ;pasibjaurėję 
niekšų darbais — atbūdavus 
^Vilnies” sudegintą namą 
ir, kaip skruzdės, nešdami 
pa šapelį, atlygins tuosnuo-

prieš iKazaniaus.
n c? oi t Į . . .

Pargrįžę namo,- Vienok darbininku klase
K . .. „ socialistmes panaujos o«x v

i Naujienos > gituos pafc ?susirinkimUose „ , WV1CW1 [tus Kalmus •
; Tai naujas ir:karo darbų. ' 

ypafin^as ąpšvietos būdas. IdArbo 'žmphių1 klasė,valdžios darbininkus; pasta
to' ant lygids su’ rusais Midi- 
narchistais, kurie yra darbo 
žmonių kraujo siurbėliąL /

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ RESPUBLIKOS
100 Milionu Rublių Ukrainos 

Biedniems Valstiečiams
Sovietinės Ukrainos Liau

dies Komisarų Taryba nu
tarė paskirti 100,000,000 ru
blių vargingiesiems valstie
čiams. 21,300,000 rublių 
bus išdalinta tarpe bied- 
niausių, kad jie galėtų nu
sipirkti sėklų ir duonos, ir 
nebus, reikalaujama'grąžos. 
Vadinasi, tai bus Sovietų 
valdžios pašelpa vargingie
siems valstiečiams.

52,000,000 rublių bus duo
dama kaipo paskola su la
bai prieinamomis sąlygo
mis. Iš tų 35 nuošimčiai 
eis vargingųjų valstiečių

irjmunistų Internacionalo va
dovybe, stovėkite kaip vie
nas ir šitam krizyj prie 
“Rytojaus”; 'nesiduokit re
voliucinio darbininkų judė
jimo išmatom jus apgauti.

Reikia stiprinti “Ryto
jus”, savišalpos organizaci
jos,

Stokite į eiles Argentinos 
Komunistų Partijos, šiau
rės Amerikos lietuviai dar
bininkai Jus rems, kai ir rė-j kolektyvams, o 64 'nuoš. pa
inę, jei patys darbuositės ir vieniems valstiečiams. Apie 
vesite griežtą kovą su viso- 15,000,000 rublių bus išleis- 
kiais apgavikais-šarlatanais ta supirkimui, traktorių de-
—priešais revoliucinio dar
bininkų judėjimo ir jo iš
matomis. . . • )

R. Mizara-Rasoda.

Smarkuolis Vaikas

lei vargingųjų, valstiečių. 
Be to, Sovietų valdžia įsa
kė visiems ko-operatyvams 
15 nuoš. savo gryno i pelno 
skirti praplėtimui savo dar
bo tarpe vargingųjų valstie^ 
ęiy- J i.-

' savo ’

1111XYCVV4. >1 v IT • ,

švedas, su pritarimu trijų sė- VOS NOZUVO KdlOlIlC

Septynių metų vajkas, 
mas Berber, Great, Necke, už
silipo ant stogo neužbaigto 
statyt namo ir užsikniaubė ant 
kamino, norėdamas nustebint 
savo draugus, kitus vaikus, 
koks jis esąs laipus ir smar
kus. Pasprūdo ir įkrito į ka
miną. žemiau, siauresnėje 
kamino vietoj kietai įsibrak- 
lino vaiko galva. Jeigu/polic- 
manas Charles Wesser nebūtų 
jo išgelbėjęs, gal tylit vaikiš
čias ir žuvęs. Poliemanas sto
ru pagaliu iš apačios išstūmė 
vajką augštyn.

“Tinginių” Susirinkimas
Kovo .5 d. Vladimire įvy

ko labai įdomus taip vadi
namų “tinginių” susirinki
mas. Tai darbininkai, ku
rie visuomet pavėluoja, į 
darbą ir delei mažiausios 
priežasties “apserga” ir ne
atlieka savo pareigų dirbtu
vėse. Jie labai trukdo visą 
gamybos procesą. Vieto
mis tokių neklaužadų atsi
randa nemažai. Didelio fab
riko “Truda” vedyba nužiū
rėjo net 200-tokių darbinin
kų. Žinoma, So v. valdžia ga-

lėtų tuos “tinginius” paimti 
kietai ir per prievartą pa
daryti juos gerais darbinin
kais, bet ji to nedaro. Ji 
stengiasi juos taip apšvies
ti, kad jie patys suprastų 
žalą savo elgesio.

Ir štai, per laiškus buvo 
šauktas tų darbininkų susi
rinkimas. Suėjo 53 ir iš- 
sę pranešimą, priėmė rezo
liuciją, kurioj jie pasižada 
mesti savo seną papratimą 
ir pradėti būt ščyrais dar
bininkais. Jie pripažįsta, 
kad jų ^toksai elgęsis truk
dė gamybą ir kenkė visų 
darbininkų gerovei. Toliau 
jie prižada įtikinti ir kitus 
“tinginius”, kad jie mestų į 
šalį nelemtą seną paprati
mą.

Ateityje šitoks patyrimų 
apsikeitimas žadama tan
kiau panaudoti. Ypatingai 
tolimų miestų darbininkai 
reikalingi praktiško patyri
mo tokiais klausimais.

Išvažiuodami iš Maskvos, 
delegatai pareiškė, kad jie 
labai daug išmoko toje savo 
misijoje ir dar giliau įsitiki
mo, kaip kietai Maskvos 
darbininkai yra susirišę su 
savo valdžia ir kaip nuošir
džiai jie yra pasiryžę ginti 
proletariato diktatūrą.

Drg. Gamtos Sūnus Baigia 
Savo Kūrinį

Andai teko lankytis vieš- 
nagėsna pas drg. Gamtos i 
Sūnų ir sužinojau, kad jis ( 
baigia rengti savo kūrinį 
“Pabėgimas iš Siberijos”. 
Nors neturėjau progos su
sipažinti su veikalo verte, 
vienok galima spręsti, kad 
bus žingeidus veikalas iš se
no revoliucionieriaus atsi
minimų.

Kuomet aš jo užklausiau, 
kuriam iš mūsų dienraščių, 
tą veikalą pasiųs, jis atsa
kė: “Dar tikrai nežinau, 
bet... ’ Nors jis nepabaigė > 
sakyti, kur siųs, bet jo akys 
kryptelėjo rytų link. Kas 
reiškia, kad “Laisvėj”; pasi- - 
rodys jo kūrinys.

Ir Vėl Buržuazinis Raugas 
Maišoma Proletarų Meno 

Scenoj

VAŽIUOKIM Į SOVIETŲ SĄJUNGA!.
TIK $303 IS NEW YORKO !Į MASKVA IR ATGAL
Draugai ! “Laisvė

vietų Sąjungą. Jei atsilieps ne mažiau kai 25 y palos,, norin
čios važiuoti su

stolius, kokius ; tie išgverę-1 Jau du draugai išreiškė 
liai padarė, užgydys tą žaiz- ’savo nuomonę apie naują 
dą ir mūsų dienraštis vėl operetę “Pepita” ir abudu, 
stovės darbo žmonių fronte apart buržuazinio raugo, 
ir be jokio susimylėjimo, be nieko geresnio toj operetėj 
atvangos, atakuos darbo nerado.
žntoniu priešus. | JeiSu Proletarų Meno

4 i chorai nebus pašaukti prie
Keblus Klausimas, Bet... 'tvarkos ir ;ateityj penės 
Washington ponai turėjo merikos darbininkų klasę 

buržuaziniu raugu po Pro
letarų Meno vėliava, tai 
pati liaudis turės nusigręžti 
'nuo P. Meno scenos.

Šitame atsitikime, nežiū
rint kaip kas į tai atsineštų,

nori suorganizuoti ekskursija į So- draugas vertėjas, jeigu jisai
' / • yra mūsų žmogus, turėtų

Laisvės” ekskursija, tai “Laisvė” duos ir va- pasiaiškinti, kokiais princi- ' 
dą ekskursijai, kuris nuveš į Maskvą, kartu su ekskursantais pajs vaduodamasis jisai UŽ 
pervažiuos visas svarbiąsias vietas Sovietų Sąjungoje ir kartu įjartyo ėmėsi? -Ir kokiais

yra mūsų žmogus, turėtų

uz

Bažnytiniy Chuliganų Darbas
Tifliže, kovo 5 d., buvo pa

darytas ; pasikėsinimas > iant 
d. Aivazovo, nenuilstančio 
korespondento asiriečių 
laikraščio “Rytų žvaigždė.” 
Tai darbas bažnytinių chu
liganų. Mat, d.. Aivazovas 
per laikraštį atsišaukė į jau
nuosius komunistus, kad jie 
pradėtų kovą su bažnyčia ir 
kunigais, kurie ' agituoja 
tamsius žmones prieš Sovie
tų valdžią. /Už; dienos jis j 
gavo juodrankišką laišką, 
kuriame grūmojama jam 
gyvybės atėmimu. Ir štai ko
vo 5 iš užkampio žmogžudys 
paleido iš revolverio du šū
viu į Aivazovą ir sunkiai 
sužeidė. Išgijimui nėra vil
ties.

Žinoma, juodašimčiai bus 
sugauti ir tinkamai nubaus-

sugryš į Jungtinės Valstijas. Kelionės kaštai į abi pusi $303. 
čia įrokuojama Jungtinių Valstijų pasportas ir Sovietų Są
jungos viza. Pragyvenimo lėšas Sovietų Sąjungoje pasidengs 
patys ekskursantai. Ekskursijos laiką mes skiriame 30 dienų 
SoVietų. Sąjungoje. Bet norėdami ekskursantai gali grįžti pa
vieniai ankščiau arba galės pabūti ilgiau ir vėliau sugrįžti 
pavieniais. : . • ,

Ekskursija pervažiuotų svarbiąsias industrijas, dailės, kul- 
itįros, darbininkų poilsio vietas ir aplankys lietuvių kolonijas

principais vaduodamas, 
Naujosios Anglijos apskrity 
ta operete išleido?

Stenąs Vincas. t

i
Valdihmkai Iškilmingai

su saviw hurės vadą> turis viską Pasitiko Fašistinį Budelį
Užsiregistruokite iki 15 d. Balandžio, 1929

Pirma užbaigimo sutarties su laivų kompanija, “Laisvės” 
Administracija nori žinoti ar daug rasis- norinčių važiuoti su 
ekskursija į darbininkų valdomą šalį. Todėl prašome norin
čių važiuoti tuojau’užsiregistruoti. ,Nesiųskite pinigų pir
ma, negu bus reikalaujama. Tik išpildykite žemiaus paduo
tą aplikaciją, iškirpkite ją ir prisiųskite “Laisvei” iki 1 die
nai Balandžio šių metų. ,

New Yorko miesto valdžia 
iškilmingai su ceremonijomis 
pasitiko ir majoras garbingai 
priėmė švedų i fašistą lakūną, 
kapitoną Lundborgą, kuris iš 
šiaurės ledynų išgelbėjo šeš- 
kišką italų fašistą generolą 
Nobile, kuomet ten nukrito ir 
sudužo baliūninis orlaivis 
“Italia.” Lundborgas yra sa
vo laiku pasižymėjęs, kaipo 
Estonijos vyriausybės budelis- 
talkininkas prieš subruzdusius 
tos šalies darbininkus.—Lund- 
borgo orlaiviu pats išsigelbė- 
damas, kaip žinoma, Nobile 
paliko leduose savo bendrus, 
su kuriais skrido šiaurėn.

Tho-

MMMMMN

Miestas —__________ ------------- ----

Pilietis Jungtinių Valstijų, ar ne?_

Aš sutinku važiuoti su “Laisvės” organizuojama ekskursija į Sovie
tų Sąjungą, kuri rengiama pradžioje birželio 1929 metų.

Vardas ---------- - ------------------------------------------- --------------------------------------

Antrašas _____________ .— _________________ _____ _______ v----------

Išpildę iškirpkite ir tuojaus pasiųškitę: < 
“Laisvė” 46 Ten Ry<k St., Brooklyn, N. Y, i ’ * i J' ■ •

<•

SKAITYKITE IR
PLATINKITE "LAISVĘ”



Ketvirtad., Kovo 21, 1929

LEWISTON, ME.PASIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU I
Vasario 24 d. čia Jaunų Mo

terų Kiikščionių Susivienijimo rpa-au^ žemantauskas su Ta- 
skyrius turėjo savo koncertą,’ 
Įkuriame turėjo dalyvauti visų 
tautų' dainininkai. Nuo lietu
vių turėjo dalyvauti Grybaitė 
iš Bostono, bet ji, sakoma, del 

■ ligos nedalyvavo, tai užteko 
| vienos lietuvių vėliavos, kuri 
į ant pagrindų kampe riogsojo. 
[Rengėjos buvo atvedę ir chi- 
Iniečių vaikų ant steičiaus, ne- 
Iva parodymui, kad jos viso- 
imis tautomis rūpinasi^ Boti 
neparodė, kaip Amerikos ka- 

■pitalistai veržiasi į Chiniją ir 
[kaip Amerikos • kapitalistai 
[šaudo Chinijos < 
[ kurie * išdrįsta tiems ponams 
i pasipriešinti, pareikalauti di- 
: dėsnių algų.

LIETUVIS GRABORIUS

CASTON ROPSEV1CB

Išlaikė Obuolį 11 Metų

M.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

4

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

ruimo. Nuo medžio jis buvo

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai- 

• riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Bank St. Tačiau, nuo sausio 
1 d., šių metų, S. L. A. 11 kp. 
apleido tuos kambarius. Da
bar laiko susirinkimus kitur.

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

1 Darbą atlieku gerai ir pigiai
1 Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.!

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Tel., Greenpoint 5765

Lietuviška Akušere

patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
/ Brooklyn, N. Y.

NOTARY

PUBLIC
«*

1
Telefonas:

Telephone, Btajci <409
Stagg

A. RADZEVIČIUS 5043

GRABORIUS

■
107 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y. . 
Telephone. Stagg 0783

i

GRABORIUS 
(Undertaker)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Puslapis Trecias ’

nuimtas spalių menesį, 1917 
metais; ir dabar dar neturi 
jokio gedimo (puvimo) žen
klo. Snyder sako, kad jis 
nenaudojęs jokių priemonių 
jo užlaikymui sveiku.

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų Žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk* 
sinį kalną parodytum, tai jam malo* 
nesnė būtu 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 ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenore valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
__ • skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą,

• širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
i si mūsų gausius vaistus, tam 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 viauose 
miestuose.

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
j servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- J 
i kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- * 
J tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
■ mane, o gausite tikrai profesionalę 
Į pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

• 4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

reila nenori užmokėt randos 
už tuos kambarius už 1928 
metus, jieško visokių prieka
bių, tai negerai parašyta bila, 
tai kitas kokis priekabis. Ir 
taip tęsiasi jau trys mėnesiai.

S. L. A. 11 Kp. Narys.

LIVINGSTON, N. Y. — 
i Čia William H. Snyder turi 

darbininkus, i obuolį, kuris yra 11 metų se- 
_ - _ -- ~ 1 I X ZA Z J r 7 t -» 1 z'. Y Z-X

Povilas Jončis (Pirma pa
vardės raidė neįskaitoma, to
dėl tik spėjame, kad J—Red.) 

[ilgą laiką negalėjo darbo gau- 
(ti ir todėl badavo. Jis, ken- 

‘dai ant negyvo kunigo ir jo-[tėdamas alkį ir šaltį, taip nu- 
[silpnėjo, kad eidamas gatve 
[ parkrito 1Y nuvežus ligoninėn!
numirė. Gydytojas pripažino, 
kad numirė nuo badavimo.

Tai tau ir aukso šalis, ku
rioj žmonės miršta badu tik 
todėl,

Sveikas gyvas, 
—Ant amžių 

Jonai, šiandien 
keistai išrodai ? . -__  ,

—Kodėl taip jūs manote? ge. Štai kaip atsitiko. Ita- 
—Aš galiu, Jonai, bolševi- lų Guerrierų šeimyna buvo 

kį įspėti ant akių, kada jis [giliai įsitikėjus į kunigą Ri- 
■j praneša laik- 

Kunigas buvo jų' 
; svečias. [ 

[Bet kunigo būta labai išdy-| 
[ kušio, labai supuvusio žmo- [ 
[gaus, kaip ir didžiuma ku-' Į nigų. [

—O ką tu, Jonai, žinai,!
Į ką tas kunigas darė tai bo- 
•bai Guerrierienei ?
j —Nieko nežinau ir nieko Narių į susirinkimą atsilankė 

avo pamokslą sakėte,: nesakau apie Riccardo san- labai mažai, vos 12. Tareila 
Aš dabar elgėsi taip, kaip Musso- 

linis. Su nariais jis visiškai 
nesiskaito. Ar kas prašo bal
so ar ne, jis negirdi. Galvą 

> nunėręs, akinius ant galo no
sies užsikoręs, per viršų^ aki- 

_ _ v nių žiūri Į lubas. Tarpe savęs
5 metų amžiaus. Ir štai, pa-, kalbasi su žemantaūsku ir 
sirodo, tas kunigas užpuolė lenkučiu. Kaip tiktai susirin- 
tą jų dukteri ir apdraskė, Į kimas prasidėjo, tai žeman- 
norėdamas ją išnevožyti. tauskas tuojaus pradėjo kabi-. 
Juk tai gyvuliškas darbas, nėtis prie narių.Prądėjo, pri- 

et man gi rodos, ku- Guerrieriene sako, kad ji- 
nige, kad kunigai daug dau-jnai, sužinojus, jog kunigas 
giau* išdykauja, negu, pa-;taip pasielgė su jos mergai- 
prasti žmonės darbininkai, i te, neteko lygsvaros, pasiė- 

—Tas netiesa, Jonai. Imė revolverį, nuėjo į bažny- 
—Taip, kunige, tas tikra ičią ir kuomet kunigas pa- tikietų.

tiesa. Ik tai visai papras- i baigęs mišias traukėsi nuo kad jis tame parengime nega- 
tas dalykas. Darbininkas, altoriaus, ji jam suvarė ke-' lės dalyvauti, nes kaipo darbi- 
turi sunkiai per dieną dirb- lias šaltas kulkas ir nudėjo ninkui žmogui perdaug yrajš-j 
ti, tuo būdu jis neturi nė. ant vietos. Tai matai, ku- laidų. P 1

kunige. i
amžinųjų,!ji tiesiai į pragarą.
tu labai! —Bet kaltas buvo kimi-

!gas, o\ne moteriškė, kuni-

yifa priėdęs kokių nors vėl-1 ccardį, kaip 
mų. . rasciai. 11.U.U5C..0

Veikiausia kunigas jauti, į visuomet mylimas 
kad aš tave šiandien smar-i 
kiai bombarduosiu.
\VUž ką taip, Jonai?

—Dalykas štai kame, ku-! 
nige. Anais metais, kuo-i 
met aš dar tikėjau į katali; i 
kiškus burtus ir priklausiau i 
prie parapijos, jūs per vie-j 
ną sc": ............__
kad kunigas negali griešyti. įtikins su Guerrieriene.- 
Ar atsimeni ? ’ kalbu apie visai kitką.

—Tąip, Jonai, kunigas į klausykis... 
yra dievo pasiųstas žmones 
saugoti nuo paklydimo, tuo 
būdu jis pats negali griešy
ti. Nes jeigu kunigas grie- 
į&tų, tai į ką bepavirstų jo 
^tarapijonai, kuriuos kaip 
aveles reikia nuolatos ga-

—Tai sakyk, Jonai.
—Guerrieriai, kunige, 

ri gražią dukterį, mergaitę
tu

kad negali darbo gauti.
Ten Buvęs.

WATERBURY, CONN.
Tareila su Žemantausku 

Baudžia Narius

Kovo 7 d. įvyko S. L. A. 11 
kp. mėnesinis susirinkimas.

. Pradėjo pri
sispyręs siūlyti G. J. Kazlaus- 

Ikui kokius ten tikietųs pirkti 
už dolerį, atsiųstus iš Hart
fordo, ant kokio ten parengi
mo. Kolioja tą narį;žeman-i 
tauskas, kad nenori imti tų1 

Tas narys atsako,

lės dalyvauti, nes kaipo darbi-

laidų. Sako, ot, tamsta su Ta-’
tiek laiko, nė tiek energijos,nige, prie ko privedė to ku- reila, ](a‘P.0 biznieriai, galite > 
šėliotis parėjęs iš darbo, i nigužio išdykumas. Past,p,rkt’ lr.po kehs,tuos..t1' 
rr Lvl. f i • T. . Tv. n,, kietus. Tuojau Tareila reika-

SU kunigu. Jis me-į . ~ , 1 v i Jauja, kad nubaustų tą narį už į
ko per'dienas nedirba, o ge- ^ig<į« jo “garbės” “įžeidimą”; atr
Kas 
ko 
rai paėda. Be to, jis visuo
met apsuptas pabažnų mo
terų ir išdykusių davatkų. 
Vadinasi, kunigas daug 
daugiau turi progų visokius

—Žinoma, kad kaltinu. O 
ką tu kaltintume! šitame at
sitikime?

—O aš sakau, Jonai, ta 
boba į peklą nugarmės su 
visomis keturiomis.

—Tai šitaip kunigas žiū
ri į kunigų darbus?

—A kurą t, Jonai. Aš ži- 
jiau, kad kunigas Riccardi 
tai mergaitei nieko nedarė. 
Ką gi jis su tuo vaiku da
rys? Dalykas, aš manau, 
buvo toksai, kaį ta tavo 
Guerrieriene apgavo kuni
gą ir paskui užpykus ant 
jo, jį nudėjo. Štai kaip rei
kia dalyką razumnai išrišti.

—iBet kaip Guerrieriene 
galėjo kunigą apgauti?

—Moteris, Jonai, yra pik
tas sutvėrimas. Guerrierie- 

‘ / kuni- 
ccardą prie piktos pa-

—Ale tų, Jonai, negali ap
sieiti be kunigų. Kaip koks 
šakotas medis, visuomet tu

■ užkliūvi į kunigus.
—Tai tiesa, kunige, kad 

aš visuomet užkliuvu į ku
nigus. Bet kitaip ir būti 
Begali. Kol kas kunigai >te- 
Beturi daug pasekėjų. An
tra, kuniginių apgavingų 
įstaigų visur pilna. Jos vi
sur kiša koją susipratu- 
siems darbininkarns. Rei
kia kovoti prieš jas ir prieš 
kunigus.

—Bet tu, Jonai, išvažia
vai iš temos. Pradėjai nie- nė ^eikiausia privedė 
kinti kunigus, buk jie yra ga Riccardą prie uikt 
griefeinkai, o dabar kažin gundos. Paskui ji apkalti- 
ką plepi.

—Gerai, kunige, grįžkime 
prie kunigų išdykinėjimo. 
Štai ir šiomis dienomis at
sitiko toks baisus skanda- 
la^su vienu katalikų kuni
gu?! jog per visą svietą mi
šką jn bėjo.

—.0 kas su juo pasida.ė?
—Nejaugi kunigas neskai

tei “Laisvėje” pranešimo, 
kaip tūla moteriškė nušo/ė 
kunigą?

’ai argi kunigas kaltas, 
Jįfjai, kad padūkus boba jį 

ove? Matai, vietoj kal
tinti tą bobą, tai tu užsisė-

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.

‘GERAI PATAIKOT
į Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
’ užlaikytojas Restorano po num. 999 
I Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
[PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
, kad j menesį laiko po 500 JOHN’S 
I CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
į lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
Ees už penkių blokų nuo mano biznio 

ostumieriai 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 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo,
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas menesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-1

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

Reikale

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, eczema, odos išbėrimų, 
įsisenėjusio kataro ir žaizdų, išsi
pūtusių liaukų, reumatizmo, scia
tica, strėnų skaudėjimo, kvaitulio, 
kiūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarna ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr. 

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

DR. ZINS
Specialistas 25 Metų Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyt) 
automobiliais į trumpiauaį laiką 
Mes gvarantudjam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki 9 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas J. 
Tinkas.
NEW YORK AUTO SCHOOi 
228—2nd Ave., cor. 14th St„ N. Y

John Naujokas
katiskas, ,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.

( I Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
j užlaikytojas general krautuvės ir lai- 

— ivakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
j Park St., Hartford, Conn., nuo laiko 

’lužlaiko Johns Naujoko, Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako lie jų biznyje ne
galima apsieit! '

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook 
lyne, bet ir kituose miestuose—visu» 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugi) cigarų viršminetais 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 privati škįems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

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

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

RNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 

PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno anielinkėie.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

Graborhis - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu- 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms; 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*

231 Bedford • Avenue
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

jo “garbės” 
imant jam 
šių. Nėra i 
klausime, 
nes mano, 
gėdinsis viešai pakelt ranką, 
žemantauskas dalina korteles. 
Tareila paskiria vieną Ažuna- 
rį balsus skaityti, žemantaus
kas padalino visiems korteles, 
net gi ir ne pilniems nariams 
davė—T. Matui. O tam na
riui, kurį nori nubaust, neda
vė. Tiktai, kada- kiti nariai 
pradėjo protestuoti, sakyda
mi, kad taip negalimai daryt 
ir niekas nedaro, tada žeman
tauskas nunešęs padavė ir tam 
nariui. Rezultatas štai kokis: 
6 nubausti ir 6 nenubausti. Ta
čiau, Ažunaris sako, kad vie
nas balsas “neaiškus,” nes pa
rašyta- “Ne, ne.” Mat, dabar 
keblus dalybas, lygūs balsai. 
Tai Tareila atideda ant kito 
susirinkimo išspręst.

Matote, ko trokšta mūsų 11 
kp. fašistiška valdyba. Ji no
ri užčiaupti tierns nariams 
burnas, kurie nešoka pagal 
Tarėilos ir žemantausko muzi
ką. Jiedu nuolatos tokiems 
nariams kartoja: “Mes tuojau 
apsidirbsime su jumis, išsiųs
dami ten, iš kur jūs niekad 
nesugrįšite.” Ar jau pradės 
spėką vartot?

Dar vienas keistas dalykas. 
Per daugelį met$ S. L. A. 11 
kp. laikydavo savo mėnesinius 
susi r i nkimus darbininkiškų 
draugijų kambariuose, 774

“įžeidimą”;
balsą ant 6 menei
nei diskusijų tame'
Balsuoja slaptai, 

kad kiti nariai gal

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

no kunigą ir jį nušovė. O 
dabar, matote, bedą suver
čia ant mergaitės. 1

—Juokinga, kunige, kad 
dievo pasiuntinį apgavo mo
teriškė! Ir kaip ji galėjo 
kunigu apgauti? Nepaisant 
kaip buvo, vis tiek išdykęs 
kunigas buvo visas kalti
ninkas. Jis įlindo į tamsių 
parapijonų šeimyną ir ją 
bjauriai išnevožijo.

—Mes nesusikalbame, Jo
nai.

—Tu nenori susikalbėti, 
kunige. Tu teisini kunigų 
šlykščiausius darbus.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

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

—Tai užteks, Jonai, su 
ponu dievu.

—Gudbai, kunige.
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Kaip Mes, 18-ka Politiniu Kaliniu,
Pabėgome iš Kalėjimo

Gamtos Sūnus.

(Tąsa bus) [kalėjimo užtvaros. Todėl policija paleido
Ponas Galvanauskas supratęs mano J savo išvaikė demon-

klausimą atsakė, kad tose mokslo šakose status nuo kalėjimo. Oficieriai sukaman- 
nėra pląukai reikalingi, bet meilęs “liogi- į (Jav(?J° kareiviams. Mars į kazermes (ka- 
joje,” tai esą reikalingi ir tie plaukai, ku-: . I^taip be jokių pąsekmių uz-
21°.! Tada dirbinius poiieiia išvaikė ir11UUO dd 1 dUyo votį J v įįVl U/L i TKarla d

tarnų merginų, kurios jam davė kaipo žen-> 1 7? . _ v klą meilės iį draugiškumo. Į “^baįgen^ savo damas.- Kalejimovir-
Galva-nluskas, prabuvęs 4 mėnesius ka- ?! 'i! r-- ovas tapo įskeltas is Paneve- 

Ipiimp rtann nnliiiosimtas no maža kaimiia Z1° kaleJimo ant žem,espes tarnystes :uztai, ir ant teisnJ nestojo, bet išvažiavo*į Bei- fc?djį°.KFiLžiūPLei^^.I“liniai su^d§ t0’ 

TO- j
Laike mūsų buvimo Panevėžio kalėji

me, da£'atvedė į kalėjifną studentą Vladą 
Požėlą. Kaltino jį, būk kurstęs Montvillo 
bravoro darbininkus prie streiko. Bet greit 
jį vėV'paliuosavo. Požėla tada dėvėjo gra
žią studento uniformą su žibančiais guzi- 
kais. Daug daugiau rūpinosi guzikų švei
timu, negu darbininkų ir abelnai revoliuci
jos reikalais.

Mes, darbininkai. kaliniai, pašnibždo- Gr žydai.- Augštesnėji gi kalėjimo admi- 
mis tarpe savęs jį vadindavome “guzikų re- i-nistracija buvo iš gilios Rusijos rusai sta- 
yoliucionienum;’’ Mums čia bebūvant,jau čiatikiai. O tas d. Neizviestnyj iškalbą tu- 

[rėjo gan gerą ir jis savo pasikalbėjimuose 
i sargais, o 

[vėliaus ir su augštesniais perdėtiniais at
rasdavo jų (sargų ir viršininkų) skau
džiausias vietas ir sukeldavo prie savęs, 
kaipp prie ruso7 jų patriotinę užuojautą. 
Ir jis nuo administracijos gavo tą privile
giją, kad jį leisdavo ant pasivaikščiojimo 
du sykiu į dieną. Po pietų jį leisdavo visai 
.vieną—tik vienas sargas jį vaktuodavo. Ir 
mes su juo išdirbome pabėgimo planą tokį: 
išpjauti-mūsų vienuolinių koridoriaus gele-

; kį garbingą apvaikšciojimą,
Į Panevėžio kalėjimą buvo atvarytas

Ketvirtas Metinis Bazaras
23-24 dd. kovo yra rengia

mas Ohio valstijos Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimo Bazaras, 
Grdinas svetainėje, 6021 St. 
Clair Ave.’ Subatos vakarą— 
bazar as-šokiai; nedėlioję— 
plati koncertinė programa, 
prakalbos ir šokiai.

Clevelando lietuviai 
ninkai-kės turime šį 
skaitlingai atlankyti. 
Darb. Apsigynimas yra darbi
ninkų klasės apsigypimo or
ganizacija, todėl Tarp. Darb. 
apsigynimą ir turime remti. 
Ypač dabar, kada reikalinga 
tiek daug finansinės paramos 
visai >organizacijai, kada virš, 
1,000 klasinių kovotojų lau-j 
kia greito kapitalistinio teis-i 
mo ir jau kiti yra teisiami

3 d. kovo L. D. S. A, 24 kp. 
vakarienėj dd. člevelandiečiai 
sudėjo “Vilniai” arti šimtinės 
—$88.50. Su pavieniais iš 
Clevelando “Vilniai” jau pa
siųsta virš šimtinės.

22 kp. turėjo parengimą.Pitts- 
burgho draugai ir draugės su
lošė “Lapkų.” Lošimas išėjo 
gerai. žmonių buvo daug. 
Nežiūrint nemažų išlaidų,darbi-

bazarąp“1*7 *->
Tarp.1 skričiui/ lygi

22 kpz liks po kelioliką dole
rių pelno.

Tai, tur būt, pirmas pradi
nis bendradarbiavimas pra
dėta tarpe dd. pittsburghiečių 
ir Clevelando. Tas darbas rei
kia plėsti ir sutvarkyti geriau, 
o naudos bus visiems.

Daug Elgetaujančių atsiradmetu 
daug elgetų.

Šiaulių mieste paskutiniu elgetauja maži ir

SOUTH BOSTON,'MASS.

ypati:

seni

SOUTH BOSTONO LAISVĖS CHORAS PO VADOVYSTE 
M. K. BOLIO RENGIA GRAŽŲ

KONCERTĄ

Svarbios Diskusijos Trockizmo 
Klausimu

Nedėlioję, 24 d. kovo; Grdi
nas svetainėje, 6021 St. Clair, 
2 vai. po pietų, įvyks diskusi- 

. Ba
lnius priešus. Vienu kartu už- kime visi šiose diskusijose, 
vesti milžinišką bylą, kad tuo-1 Prelegentas yra patyręs šita- 
mi davus didžiausį smūgį A-[me klausime ir apsipažinęs su 
merikos darbininkų kylančiam trockizmu plačiai.
rev. judėjimui ir kartu sudau-| Diskusijas rengia A. L. Ko- 
žyti Tarp. Darbininkų Apsi-. munistų Frakcija.
gynimą.

šios šalies valdančioji kla-Į 
sė, t. y., kapitalistai, per teis
mą sumanė užduoti didžiausį1 
smūgį T. D. A. Ne del ko ki-l 
to vienu kartu po visą šalį į- 
vyksta visų klasiniai prasikal
tusių prieš kapitalistų klasę 
teismai. j

Clevelandui išpuola i_____ (
$1,000 prie reikiamos visai ša-jn^L Buthurst St. 
liai kvotos $20,000.
tas bazaras ir -yra 
tam, kad sukėlus 
sumą pinigų. Nuo 
bo prigulės visas teigiamas re
zultatas. *•

Lietuvių organizacijos au
koja iš savo iždų. Gi mes, pa
vieniai, turime ateiti pagel- 

! bon atsilankydami į šį bazarą

rių, kurių jau teismas prasi
dėjo).-A. LVAAu \ vZulV ■Lm.CL-AV/J JLXkLCg V V Cv V V vCVO | ’

vienas rusas politinis kalinys net iš Krymo, Į Kapitalistų klasė sumanė 
Sevostopolio. (Mat, jis turėjo pasportą; vįenu ^sti savo Jdasi-jos trockizmo klausimu, 
kaipo panevėžietis, bet čia surado, kad to- ..... ..........
kio piliečio visai nėra Panevėžy, o jis neiš
davė, kas jis yra, todėl buvo vadinamas Ne- 
izviestny—rNežinomas.) Jį patalpino šaly
je mūsų į vienuolinę. Panevėžio kalėjime 
kaliniai, kaip politiniai, taip ir kriminalis- 

itai savo didžiumoje tuomet buvo lietuviai
Du.rįjietis.

TORONTO, CANADA

IX•/JkjkV jrar

ir pavasaris atėjo, nešdamas visą atgiju- Į ‘ "
sios gamtos grožį. Ir motina gamta pra- Jh-ma "su dėmesniais~ kalsimo 
dėjo dengti gavo žalia antklode miškus, k “1* • . .
pievas ir Jaukus ir taš apsireiškimas darė 
ant mūsų belaisvių labai didelį slogutį, kad 
mums negalima grožėtis tais atgijusios 
gamtos apsireiškimais. Bet už vis didesnes 
viltis greito pasiliuosavimo dėjome ant re
voliucijos laimėjimo.

Pavasarį 1906 m., tačiaus, revoliucinės 
bangos pradėjo slūgti ir iš visko matėsi, 
kad caro valdžia šį kartą dar apgalėjo su
kilusius darbininkus. Ir viltis ant atgiji-1 žines lango štangas ir kada jį išleidžia pa- 
mo ir naujo užsiliepsnojimo revoliucijos • si vaikščioti, jis mums paduos tam tikrą 
pas mus nyko. Todėl pradėjome galvoti, I ža ’ \ ' .......................... "
daryti planus, kad pasiimti laisvę savo ran- ‘ pabėgsime. ’ **r
komis, tai yra, pabėgti iš kalėjimo. Bet vėliaus tas planas pasirodė neprak-

Sudaryti planus sykiais mums padeda-1 tiškas ir labai pavojingas, nes reikia jis 
vo ir p. Galvanauskas, bet kaip tik mes pa- vykdinti dienos laike. Todėl mes nutarė- 
(latydavome planą pabėgimo, taip, rodosi me pasilikti kalėjime ir laukti gęrėsnęs prb- 
suprasdama mūsų siekinius, kalėjimo ad- gos, o jam vienam patarėme- bėgti, o mes 
ministracija perkeldavo mus į- kitas kame- kiek galėsime, tiek jam gelbėsim-e, nes jam

Visų Narių Žiniai
Draugai ir draugės, segan

tis A. L. D. L. D. 162 kp. su
sirinkimas įvyks kovo mėn. 30 

sukelti d-, Ukrainą darbininkų svetai- . „ r>,,t u..at
Prašome atsilankyti visus 

kuoskaitlingiausiai, nes turi
me daug naujų aptarimų, taip
gi prašome 
pažįstamus 
ges.

Kurie tik

NEDĖLIOJĘ

laigi, si
re ngiam as 
reikalingą 
mūsų dar- atsivesti 

draugus
su savim
ir drau-

24 cL Kovo-March> 1929
Lietuvių Svetainėj

Kampas E ir Silver Streets, So. Boston, Mass.

mylite

nklą .ir mes per langą išlysime ir sykiu į arba paaukodami centą kitą
?.rba kokį daiktą.

Grdinos svetainėj, 6021 St./ 
Clair Ave. nepamirškime visi 
“Laisvps” 
kyti.' ’ ■ *

skaitytojai atšilau

Darbietis.

ras ir planas žlugdavo ir reikdavoJšnaujo 
išdirbti. Ir tas atsikartojo kelius sykius. 
Bet mes netrotijome vilties anksčiau ar vė
liau pasiliuosuoti patys iš caro bastilijos.
> Dar vienas įvykis mūsų gyvenime Pa-

darbinin
kišką apšvietą, kviečiame vi
sus stoti į mūs, darbininkų, ei
les ir kiek galint skleisti ap
švietą tarp skurdžių-darbinin- 
kų, kad pastūmėti tą didįjį gy
venimo inžiną nors kiek pir
myn. < |

į Kviečiame vįsus. ‘ ■ • t į
' /Komitetas. ,

Remia Gerus Darbus ir Veikia
7 d. kovo A. L. D. L. D. 190 ( 

kp. susirinkime tarp kitų ge
rų sumanymų aukojo iš iždo 
$10 Tarp. Darb. Apsigynimui 
ir $5 d. Karsonui.

vienam pabėgti pagal to plano nėra tiek 
daug rizikos ir gali gerai išdegti.

Jis, būdamas savo kameraitėje, pasi
dirbo iš virvagalių kopėčias ir prie jų pri
taisė tam tikrą košką, kuri, kada kopėčias 

nevėžio kalėjime: Balandžio 27 d., 1906]užmeti, turi užsikabinti už kalėjimo už- 
m. Rusijoje buvo atidarymas pirmos Vals--tvaros. 
tybės Dūmos, ir kaipo tokį svarbų buržua- Jis, išeidamas ant pasivaikščiojimo, ... 
zinės valstybės istorišką įvykį, tai ir vieti- perdavė mums tas kopėčias ir kada jis, lai- j£p- s^mkime aukojo: 
nė Panevėžio valdžia sumanė apvaikščioti.' ke pasivaikščiojimo, paduos mums ženklą, ?.slgKninlu/
Miesto sode, kuris yra visai arti kalėjimo, kad mes per langą išmestumėm tas kopė- 
ant greitųjų subudavojo tam tikrą tribū-}čias.
ną, ant kurios užlipo caro činauninkai ir I Jam bevaikščiojant sargui, kuris jį 
katalikų kunigai, kad dievo pateptinis ca- vaktavo, suskaudo viduriąi ir sargas įėjo 
ras pasidalina su žmonėmiš (buržuazija) į išeinamąją vietą. Tada tas mūs draugas 
valdžia.' Nuskirtą valandą sode prisirinko} padavė ženklą ir mes per langą zlumpt iš- 

1 1 •• 1 • • • 1 •vi 1 — sz ■ Z-SJ _  \z l • • •

tybės Dūmos, ir kaipo tokį svarbų buržua-
• i 1 •— • •sz'l • 1 • •

d. kovo L. D. S. A. 24 
‘ ‘ ‘ ‘ : $20

Apsigynimui, $10 
drg. Karsouni ir dar $10 ge
ram tikslui (paskutinį pamir
šau).
\ Narių atsilankė skaitlingai. 
Nuo vakarienės pelno liks ke
letas desėtkų. Skaityta pa
skaita apie Rožę Luxemburg.

JS1GYKIT RAŠOMĄJA 
MAŠINĖLĘ

Kuris tik gali vartot plunksną, 
turėtų įsigyt modernišką rašomąją 
mašinėlę. Sučėdysit laiką ir sveika
tą. Platesnių paaiškinimų klauskit 
laišku.

P. M. ŠOLOMSKAS
i 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

daugybė policijos, kariškas benas atlydėjo 
pulką kareivių, atmaršavo katalikų kuni
gai su savo davatkomis, pravoslavų popai 
su savo psalomščikais ir diačiokais. Žino
ma, kaipo ant tokios parodos prisirinko 
daug pašalinės publikos ir žiopsotojų.

bloškėme jam kopėčias. Su kopėčiomis jis 
pribėgo prie kalėjimo kiemo sienos ir pra
dėjo jas mesti, bet, o nelaimė, susinervavo i 
ir niekaip negali užmesti ant viršaus sie
nos, kad ta koška (katė) užsikabintų.

_ _ juk tokiuose momentuose viena sekunda
Mums gi, kaliniams, kaipo tokioje “švarbio- i yra daug ką reiškianti, nes pavėlavai se- 
je” dienoje, kalėjimo administracija davė kųndą, viskas dingo.
manifestą: , Ir mes galėjome visi policiniai Bet gaili gale atėjo jam gera mintis, 
kaliniai susirinkti dviejuose koridoriuose ir; Jis trenkia nuo savęs ploščių, kuris jį slė- 

_. _‘w Igia, ir dabar jis vėl meta kopėčias, kurios
/atstovų pamokslų.! iš sykio užsikabina už viršaus sienos ir mū-

' sų draugas jau ant viršaus už tvoros mosi-

P41'NsEXhELLERS

Svetainė Atsidarys 6:30 
Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Gerbiamieji:—Mes esame prisirengę, ir programas-bus 
Įvairus. Dainuos Merginų Choras, Vyrų Choras ir visas 
Mišrus Laisvės Choras. Apart chorų dalyvaus šie solistai 
ir solistes: Adelė M. Mickevičiūtė, P. Benlis, J. Reinar- 
dienė, A. Niukiūtė ir kiti. Na, o ant galo bus sulošta 
labai juokinga komedija “KNARKIA PALIEPUS/* kurioj 
dalyvaus piūsų gabiausi artistai, kaip tai M. K. Bolys, 

‘Ramanauskas, J. Reinardienė, P. Kubiliūnas ir kiti. Šioj** 
komedijoj įgapya bus F. Ramanauskas; pusgalvių M. K.

' BolyąJ . .-t.,! ...... ; . ; . if ■
Ateikite Visi, mes jūsų kaip ir visada nesuvilšime.

JŽANGA: 75c., 50c ir VAIKAMS 25c.
I ‘ . 1

Rengia ir Visus Kviečia Laisvės Choras.

x Te t: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną'^lkznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. t

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

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

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

atsidarę kalėjimo langus klausyti “dangiš
ko ir žemiško dievo” /
Visų pirma užtraukus kokį ten maršą ka-'____ d_____ _ ________ __ __________
riška muzika, mes su atyda klausėmės. ■ kuoja mums, ranka ženįdą atsisveikinimo 
Jluzikąi sustojus, kunigai su popais užgie-■ ir dingsta iŠ mūsų akių.' Sykiu pasiliuo- 
dojo himną “Bože, caria chrani” (dieve, i suoja mųsų krūtinės, kurios buvo tarsi 
carą saugok). Tada ir mes, politiniai kali- replėmis suspaustos ir iš\mūsų visų trijų 
niai, per atvirus langus uždainavome “In- krūtinių sykiu išsiveržiaj džiaugsmingas 
temacionalą,” “Atsisakom nuo senojo svie- balsas: “Vienas', revoliucinis kareivis pats 
to” ir kitas revoliucines darbininkiškas dai- save pasiliuosavo iš caro ir kapitalistų bas- 
nas. Mums pradėjus dainuoti, dalis susi-, tilijos.”
rinkusių žmonių pradėjo traukti prie kalė-' Nepraėjo gal ir penkios sekundos, kaip 
jimo už tvoros (sienos) mosikuodami su no- ateina sargas, mašinališkai prieina prie 
sinėmis skepetaitėmis (netoli kalėjimo dar- ploščiaus, kurio pabėgėlis nesuspėjo pasi- 
bininkais apgyventų bakūžėlių languose imti, bakštelėjo ploščių šautuvo durtuvu 
pasirodė rauderfios vėliavėlės). Susirinkę į (štyku),| bet ploščius ramiai z sau guli ant 
prie kalėjimo už tvoros kai kurie žmonės,}žemės, nesijudina; ta galybė, kuri ploščiu- 
fūrėdami lazdeles, ant jų prikabino raudo- 4e buvo, iš jo išsinėrė ir pasislėpė.
naš skepetukes, o gal vėliavėles ir augštyn Palikęs ploščių, sargas milžiniškais

temacionalą,

\musų visų trijų 
džiaugsmingas

naš1 skepetukes, o gal vėliavėles ir augštyn
pakėlę klausėsi mūsų (kalinių) darbinin- žingsniais nušogdino į kantorą. "Oh, kad 
kiškų dainų, žodžiu, prie kalėjimo sienos pradėjo bėgti iš kantoro sargai, - virširiin- 
pasidarė demonstracija. ž

Policija pamačius, kad tik kunigai su 
špitolninkais, popai su “bogodelninkais” ir 
oficieriai (karininkai) su kariuomene beli
ko vietoje ceremonijų, o mažne visa publi
ka tapleido kazionas iškilmes ir nuėjo prie

kas, jo pagelbininkai, vėliaus policija ir vi
sa tų kankinimo urvų galybė. Ir kas keis
čiausia, mums žiūrint per langą atrodė, 
kad visa ta vergijos palaikytojų orava 
nebėga už kalėjimo sienos, bet visi apspito 

(Tąsa bus)

Jušu Žvaigždes 
Sporto Pasauly

i—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikąulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba- 

k riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 

į ,, PAIN-EXPELLERIS.
Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

- INFLUENZOS
turSdami tokį patį pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, kokį 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiskų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurty Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

ITie Laboratories cyp .
F.AdL RICHTER CO. J

BERRY AND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.V

Juos išdirba

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

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo T 

užsakymus (orderius).
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PLATINKITE
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Ketvirtad., Kovo 21, i 1929

WATERBURY, CONN
Kovo 10 d. įvyko savitarpi

nio lavinimosi diskusijos te
moj “Kokią naudą neš darbi
ninkams įvedus ne piliečių re
gistraciją Amerikoj ? Už rei
kalingumą registruoti ateivius 
kalbėjo drg. Bokas, prieš re
gistraciją pasiėmė keletas 
draugų balsą. Drg. Ch. Kras- 
nitskas nesumušamais faktais 
įrodė blėdingumą ateivių re
gistracijos biliaus darbininkų 
klasei. Kiti draugai, kurie 

J# kalbėjo prieš registracijos bil- 
- lių nebuvo prie to prisirengę, 

todėl jų kalbos buvo neaiškios. 
Draugai progresyviai darbi
ninkai, aš antru kartu šaukiu 
jus pabusti iš miego ir nesi
duoti užkariauti tinginiui. Lan
kykitės daugiau į lavinimosi 
diskusijas ir būkite jų daly
viais. ■ < ' ...

Laike diskusijų iš publikos 
buvo girdėtis reikalavimas, 

ffj;ad drg. Bokas liautųsi gynęs 
ateivių registracijos Dilių. 
M^t, nekūrie nesupranta, kad 
Kavinimosi diskusijose, jei įle- , 
būna priešingos pusės, tai kas į 
nors iš savųjų turi kalbėti' 
prieš darbininkų reikalus, kad 
padarius reikalaujamą kapi
talą apgynimui 
klasės reikalų.
diskusijoms, drg. Bokas atsi- ■ 
prašė visų dalyvių, paaiškin
damas del ko taip kalbėjo.

Būsiančios Diskusijos
įvyks diskusijos i 

‘jų kam- i 
Bank St. Pra- j 
vakare. Temos;

Ar darbiniu- į

darbininkų i 
Užsibaigus '

jt 24 d. koVO įvyns u 
V^Marbininkiškų draugij

bariuose, 771 
džia 8-tą vai. 
yra sekančios: 
kai būtų pralaimėję, jei būtų Į 
įsteigę sovietus Lietuvoj ?” ir i 

nepadarė ' 
lietuviškus i 
temos abi i 
apie mūsų ! 
darbininkų |

“Ar darbininkai 
klaidos pirkdami 
bonus?” Draugai, 
yra svarbios, kalba 
gimtinio krašto
reikalus. Todėl visi rengiatės • 
prie ateinančių diskusijų, i 
Taipgi kviečiame visus ateiti 
iš priešingos pusės.

Jaunuolių Mokyklėlė.
Kiekvieną ketverge vaka- i 

ra būna pamokos vaikų mo-i
pyktelės, svetainėj 774 Bank 

St. Draugai darbininkai, ku
rie prijaučiate tai darbininkų 
suorganizuotai mokyklėlei, at
siųskite savo vaikučius. Pra
tinkite iš mažens prie veiki
mo darbininkiškose draugijo
se. Įstojimas į mokyklėlę kai
nuoja tik 50c. Kitokių mo
kesčių nebus.

Waterburio Žvalgas.

DIETOS ŽINIOS
Trockistų Razbajus Prieš ’ 
Kairiuosius Darbininkus

r

New York o renegatai can- 
noniečiai-trockistai pasidarba
vo prieš kairiuosius darbinin
kus taip, kad trys jų žiauriai 
sumušti turėjo būt nuvežti li
goninėm Taip trockistai ap
sidirbo su mainieriu Miku Sta
nevičium, Normanu Silbertu ir 
dar vienu darbininku, kuriuos 
užpuolė Labor Temple svetai-i 
nėję, 14th St. ir 2nd Avė.

Trockistai-cannoniečiai, re
negatai, leido per griežtą še- 
rengą visus, norinčius nusi
pirkt tikietą įėjimui į jų pra
kalbas. Trockistų sargai da» 
vinėjo geltonas korteles tiems, 
kuriuos pažino, kaipo savo už- 
sitikimus. Be geltonos korte
lės negalėjai gaut pirkt tikie- 
to.

,, Pradėjus pirmininkui gar- 
Wftit Trockį ir trockistus, vie- 
Ęįs iš publikos suriko: “Me
lagi!” Trockistų išanksto pri
rengti mušeikos, kaip žvėrys, 
puolėsi ant nužiūrimų darbi
ninkų, kurie buvo praėję sve
tainėn pro.cannoniečių koštu- 

Avą, ir ėmė budeliškai mušt, 
^Stanevičiui, Silbertui ir tre

čiam taip suskaldyta galvos, 
kad ligoninėje reikėjo jąsias 
susiuvinėti.

Trockistai buvo talkon pa
sistatę desėtkus policmanų ir 
detektyvų svetainėje ir aplink 

^.svetainę. O vis del to didelis 
^Pbūrys darbininkų - lauke ties 

svetaine surengė demonstraci
ja prieš trockistus ir už Arne-

Puslapis Penktas

JUOZAS /KAVALIAUSKAS

Siekite Lucky, kuomet 
užsimanote kokio saldumo
Tai lengviausias būdas, kokį 
tik žinau, kad nenutukt

Florenz Ziegfeld 
Garsus Muzikalių Kome

dijų Statytojas Scenoj

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS 

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bei

Keystone

TELEFONAI:

..........................Oregon 5136

..............................Main 9669

“Daugelis merginų mano vadinimuose 
klausė manęs, kokiu būdu jos galėtų išsi
laikyt laibos. As visados joms sakau: fSie
kite Luck^, kuomet užsimanote kokio sal
dumo. Tai lengviausias būdas, koki tik 
žinau, kad nenutuktd As atradau, kad 
Luckies apkepinimo kvapsnys suteikia 
nepaprasto smagumo ir tuojaus patenkina 
skoni. Apkepinimas, žinoma, taipgi yra 
prašalinęs is jų nesvarumus, ir nebelieka 
jokios galimybes jiems erzinti gerklę.*’

Florenz Ziegfeld

Tai yra šiandienine išmintinga priemonė — 
imk Lucky vietoj riebinančio saldumyno. 
Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo 
būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai su
derinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad 
išdirbt tokį kvapsni, kuris smagiail pavadu
oja tą pageidavimą riebinančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripažįs
ta, sakydami, kad Luckies mažiau teerzina 
rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmonės sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.”
“--------------- V <

^(PaSta&i'. Žinovai pripažįsta, kad 
—m milžiniškas padidėjimas 

rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo Ciga- 
retų dirbimo proceso, pritaikant prie to kai
tinimą. Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike 
Cigaretų naudojimas pakilo augščiau, negu 
visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, nea- 
bejutiškais žodžiais patvirtina visuomenės 
pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio. ----- —r------------------------------------------------

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky StrikeSokiy Orkes
trą tokias “Melodijas, kurios Broadway padare Broadway. ** 

, Ta muzika po visą salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleid
žiama National Broadcasting Company tinklu.

& 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers
t'

rikos Komunistų Partiją ir So
vietų Sąjungos dabartinę va
dovybę.

Trockistų vadai: Cannonas, 
Schachtmanas, Abernas ir ki
ti trynė rankas iš džiaugsmo, 
kad sukruvino kelis kairiuo
sius darbininkus.

Bet trockistai buvo taip ap- 
sirubežiavę, kad parodė savo ’ 
niekšišką baimę prieš 
ningus darbo žmones.

Iš Šalies Žiūrint

sąmo-

Rp.

17-tosGarsinamas T. D. A.
kuopos koncertas, kuris bus šį 
sekmadienį, kovo (March) 24 
d., Brooklyn Labor Lyceum, 

, 3-čią vai. po pietų, atrodo į- 
j vairiausiu, kokį aš galėčiau at
imini. Tai tikras tarptautinis 
proletarinis koncertas. Ne tik 
programos pildytojai bus pri
tarianti šiai organizacijai, bet 
publika taipgi bus tarptautiš-

Florenz Ziegfeld, 
"Ameriketes Merginco Gar. 
bintojas,’* ir Jean Ackerman 
ir Gladys Glad, is P-no Zien* 

fold’s naujo pasisekimo, 
“Whoopee.”

S-

said

tuos darb., | jais ir vadais-aiškintojais, ge- kį suktą biznį jis norėjo vary- 
jrąi vartojančiais anglų, rusų ti su paįelba radio, "dar nepa

vyko sužinoti.

D. A. šelpkim 
kurie kovoja už mus.

Pašalietis. Į ir įvairias kitas kalbas.
Sovietų vyriausybė yra labai 

palanki 
tikimasi, 
daugiau 
r i k iečių
Čių plaukt pamatyt Raudono
sios Respublikos. Cunard Lai
vų Kompanijos ofisai visuose 
didesniuose Amerikos miestuo
se su mielu noru suteikia in
formacijų visiems manantiems 
atsilankyt į Sovietų Sąjungą.

Kompanijos viršininkai pa
žymi, jog Sovietų valdžia ne
daro jokių kliūčių jiems pado
riai varyt tegalį biznį su lai
vakortėmis ir keliauninkų per
gabenimu.

tokiems svečiams, ir 
kad šią vasarą dar 

paaugs. skaičius ame- 
ir kanadiečių, norin-

Kodėl Pabrango 
Senos Bačkos?

Pabrango bačkos nuo seno
sios degtinės". Būtlegeriai at
rado, kad senųjų snapso' bač- 

; sienas iš vidurio ap«kutus 
ir tų skutenų įpylus į mūnšai- 

_____------- „ ną, ’"paskui • mūnšainas
tikslingiau sutvarkyt vaziavi-1 i<vapsnį tikrosios degtinės, 
mą iš Amerikos delei Sovietų' " 
Sąjungos pamatymo bei kelia-. _______ ,______ •

!vimą iš Sovietų Rusijos į Jung-' - - ..........................
įtinęs Valstijas. jkeno nužudytasai opiumo ir

Jis praneša, jog’ Cunard 
Garlaivių Linija turi savo ofi
są ne tik Maskvoje, bet taip
gi Minske, Ekaterinoslave, Ki
jeve, Charkove, Odesoj, Pol- 
tavoj ir daugęlyj kitų miestų.

Pernai metais' didelis zskai- 
iČius keliautojų iš Amerikos at
silankė Sdvietų Respublikoj. • 
Sykį perplaukus per vandeny-; 
na paskui juos visais patarną-i 
vimais aprūpino Valdiška Kę'-j 
liauninkų Organizacija, vadi
nama Soytorgflot. Cunard 
Linijos laivais atvažiavusieji ji 
Sovietus buvo aprūpini i verte-

R. Witter
New Yorkan iš Maskvos at- 

ka, ne^ šis koncertas plačiai važiavo R. Witter, vedėjas di-___
garsinamas tarptautiškai. Te- džiosios Cunard Laivų Linijos i sį 
ko nuo komisijos sužinot, kad ofiso Maskvoje. Jo atsilanky-i 
tarpe rusų parduota 20 tjkie- mo Amerikon siekis yra dar 
tų išanksto, o finai patys cho
ristai ir atletai pardavė 3.0 ti-; 
kietų.

Todėl mums linksma laukt! 
to koncerto ir dar linksmiau 
bus sekmadienį klausytis to 
koncerto.

Aš nuo savęs linkėčiau kon
certui geriausių pasekmių, nes 
ši organizacija teikia paramą 
kiekvienam kovojančiam dar
bininkui ; o mes gerai žinom, 
kad be kovos, be strefkų mes 
nieko negalim laimėti.. Dar ir 
tą supratimą turim turėt: jei 
katros dirbtuvės darbininkai 
išeina į streiką, tai ir kitų 
dirbtuvių bosai bijos kapot al
gas.

Todėl ne tik būkim koncer
te, liet ir p ris i rūšy k i m prie T.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS

• ir
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kt 
dien turėkite su savim. Bi 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
<6 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

<!>

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undcrtaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius1 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite!
gauti lotup ant visokių kapinių, 
kuogeriuusioae vietose ir už Žemą 
kainą.

1023 Ml. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j 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 TAUS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus privšą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina, daug rūpesčių ii sunkių ligų.

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* d* fį AA 
DA IR PATARNAVIMAS S) I I M 181 
IKI PAGYDYMO yxv.vv

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

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

1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Lietuviškų, Bulgariškų, Ilomccpatiškų ir 
kitokių vaistų ^tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKA
6102 Grand Ave., kamp. 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 “ --------------------------
No____  ____ St. or Ave.
Miestas State.

151

AUTO SCHOOL.
PHONK, REGKNT S17T «474 "Mokykla «n R«pata«ij»
Būkite Savystovū*—Isaimokinkite Automobiliu 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 jūa 
it turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums aut naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 5£th ir 59th Streets 
21 Metai, haiip isteigta New York City

t•£<—*•—•—■—■—■——-—■—■—■—• 

į Lietuvaitė Fotografislė 
o •| Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
? vojų Visokiom Spalvom 
J Paveikslus
I Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9;80 iki 
5 vai. po pietų.

įMARGARETA valinčius
Room 32, • Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

a

turi j

Pasirodo, kad nežinia dari WIvnWLW
V 1 J . . . I »

snapso šmugelninkas, milionie- 
rius Rothsteinas, turėjo pasi
samdęs ir radio stotį WPCH, 
už kurią,įmokėdavo po $2,000 
į savaitę/*fąi pačiai -kompani
jai, kuri'yra savininkė WMCA 
radio stoties New Yorke. Ko-'

DARBININKŲ IŠTAIGA.
aalės dėl Balių, Koncertų, 

Metų, Vestuvių, Šusiriiudmų ir ii 
Puikus eteičius su naujaisiais Itafcy- 
W*ia, Keįurioa bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
-959 Willoughby 

T®ii R84Ž StauMt-

DETROITO LIET dVlŲ DARBININKŲ APTIEKUS 
CU randami';dvĮ lietuviuos aptLkos, kuriose galima pirkti vais- 
tu« dautr prieinamesne negu kur kitur dabartiniu laiku

|A?M. KISHON, Aptiekorivs Savininkas
R701 JOS. CĄMPAU AVĖ., ir E646 CHfcNE ST., DETROIT

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
FXTRAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n LAI1U1. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c i)u vCUlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS:
Pancdėliais ir. 

ui ar runka is

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
f’aro Vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
aip pat RESTORANAS su gedausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šeštas Ketvirtad., Kovo 21, 1929

VIETOS ŽINIOS
Nušautas Policmanas, Kaipo 
Būtlegerių Vado Šaulys

Pirmas Nuteisimas sulig 
Jones Įstatymo

kaip išskirt iš proteino (mė
sos, kiaušinių ir kt.) medžia
gą, vadinamą “luciferinu.“ 
Toji medžiaga, girdi, šviestų 
“amžinai.“ Būtų panašios rū
šies šviesa, kaip kad išduoda 
vadinami jonvabaliai 
šviesvabaliai.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI K KITUR

arba
PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

M irdama s Šaukėsi Kunigo
Dvi būtlegerių šaikos priėjo 

prie ginkluoto mūšio, kuria
me liko nukautas policmanas 
Daniel J. Maloney. Jis tar
navo, kaipo šaulys vieAos iš 
tų dviejų gengių, Brook lyno 
dalyje, vadinamoje Bay 
Ridge.

Eidamas iš tarnybos namo, 
policijos seržantas Charles 
McGarity, pamatė ir pažino 
policmaną Maloney bešaudant, 
ir liepė jam ir kitiems šaudy
tojams sustot. Maloney lei
dosi bėgt, o seržantas MacGa- 
rity jį vytis. Įbėgęs į vienų 
nainų koridorių, Maloney šovė 
i seržantą, bet nepataikė; o 
seržantas, atsakydamas, vienu 
šūviu pervėrė Maloney’ui 
plaučius ir paguldė jį ant vie
tos. Paskutiniai Maloney’o 
žodžiai buvo: “Dieve susimy
lėk ant mano dūšios. Susi
mildamas, pašauk man kuni
gą!“ Su tais žodžiais ant lū-

Dentistas Išmokėjo $20,000 
Bobai už ‘Širdies Sulaužymą’Nuteisdamas Ernestą Dou-' 

gailą trims mėnesiams kalėji-i 
mo už pardavimą poros stik- i 
liukų degtinės, federalis tei-j 
sėjas, Fr. J. Coleman, New 
Yorke, paaiškino, kad mažą 
bausmę jam skiria, kaipo bar- 
tenderiui. Bet du teismo lau
kiantieji smuklių savininkai 
galėsią gaut po šešis mėnesius. 
Teisėjas, be to, pareiškė, kad 
jis nepritaria tokiam skau-i 
džiam įstatymui, kaip Jones’o, i 
bet kadangi tai yra šalies įsta- - (piooAnn n v *1 - 
tymas, tai esąs priverstas jį ISVOge $129,000, PraSVllJIW 
vykdyti. Pagaliau, teisėjas {r PanU0|ė 
pasakė, kad nebaustas tų, ku-; r r 
rie nešis “pantukę“ sau 
gert arba bus areštuoti už 
sigėrimą.

Madingas Fifth Ave., N. Y., 
j dentistas, Fred E. Smith, iš
mokėjo $20,000 senyvai našlei 
Lilijai Bauerienei. Tuom už
sibaigė byla, kurią Bauerie- 
nė buvo užvedus prieš dentis- 
tą, reikalaudama iš jo $250,- 
000 už tai, kad jis jau dvide
šimts- metų kaip žadąs su ja 
apsivest, bet prižado nepildąs.

A. L. D. L. D. 185 Kuopos 
Nariams

DETROIT, MICH.
T. D. A. L. S'. 46-tos kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 24 kovo, Drau
gijų svetainėj, 2'4 ir Michigan AVe., 
10-tą vai. ryte. Visi nariai ateikit, 

svarbių reikalų.
Sekr. J. F. Bacevičius.

(68-69)

PARSIDUODA 18 kambarių mūrinis 
namas su visais moderniniais įtai

symais už visai žemą kainą, nes sa
vininkas del svarbios priežasties turi 
greit parduoti. 398 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y.

yra

' Kovo 21 d., <
svetainėj 218 Van Siclen Ave., 
E. New Yorke, įvyks A. L. D. 
L. D. 185 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai ir į 
narės atsilankykite, nes turi
me daug svarbių reikalų.- At
siveskite ir pašalinių.

Po susirinkimui bus trumpa, 
paskaitėlė temoj 
ryba buvo 
J on ošiu ar 
bą?“

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141 kuopos susirin- 

i kimas bus nedėlioj, 24 kovo, Liet. 
I Tautiškoj Svetainėj, 11 vai. ryte.

8 vai. vakare, | Visi nariai ateikit. Komitetas.

PARSIDUODA rakandai dviejų for- 
nišiotų namų. Vienas namas su 

36 kambariais, kitas su 28 kamba
riais. Gąlima padaryt gražaus pel
no. Parsiduoda iš priežasties Šei
myniški} nesutikimų. Kreipkitės po 
No. 288 Avė A, kampais 18th St., 
New York, N. Y.

(64—459)
PARSIDUODA DIDELĖ FARM A

152 akrai žemės, 100 suvirš 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- j 
čios, 6 kiaulės ir 150 vištų. Taipgi 
visa reikalinga mašinerija del apdir
bimo žemės. Taipgi ir automobilius. 
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) |
PARSfDUODA 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 

PrVdžIa'lO^vaL’ryte. forničiaus neturėtų tai ir forničių 
- -- - - gales gauti del 4 kambarių. Kreip

kitės sekamu adresu:
THE MODEL SHOE STORE 

111 Main St., Hudson, Mass. >
arba FRANK JOCAS

27 Water St., Hudson, Mass.
(45-69)

_ PARSIDUODA restoranas arba rei- 
." I kalingas partneris. Biznis išdirb- 
R I tas, geroj vietoj, prie dirbtuvių. 
_ j Kreipkitės po No. 145 Thames St.,

Brooklyn, N. Y. (67-70)

PHILADELPHIA, PA.
Pranešame visiems Ateities 

V. D. nariams, kad neturėsime jo- 
.kios mokyklos iki po velykų, balan
džio 7. Tą dieną, tai yra balandžio 
[i bus susirinkimas, 1 vai. po pietų. 
Sykiu 
Visi i

Žiedo

‘Ar vielio- 
pranjus pranašą 
Jonošius yieliory-

Komitetas.
(67-8)

i turėsime ir dainų pamoką, 
jsitėmykit ir atsilankykit.

Komitetas.
(68-69)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalinifitė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

(Gates Z ve. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.BRIDGEPORT, CONN.

A. L. D. L. D. 63-čios kuopos.^au- 
sirinkimas bus nedėlioj, 24 d/ ko
vo, Liet. Jaunų Vyrų svetainėj, 407 
l^afayette St. T
Visi nariai ateikit ir atsiimkit nau-

Karų ir Revoliucijų Ga-( 
” Taipgi pasirūpinkit užsimo-1 
už šiuos metus.

Sekr. M. Kairia.
(68-69)

J. KENTS r
Barber Shop

209 East Westfield Avenue 
Roselle Park, N. J.

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) L

įsi-I ’ , XTriš- Nors anglas Wm. 
lingtonas, 29 metų
buvo netaip senai 

į $129,000 iš Joshua Hoyl med
in *1 “ ’ d 1 *. č ’ vilnės kompanijos, kuriai jisNcreikesia Elektros Šviesos tarnavo, tačiaus areštuojant 1927. Kalbės Dr. Robert Anderson, 

pas jį nieko nerado. Savo bu-1 J. Svirskis ir kiti. Tema: Natura- 
te jis teturėjo tiktai vienaiĮ lio Gyvenimo Filozofija.
dienai maisto ir nei cento pi- ■ Atsilankykite patys del savo nau- 
nigų: viską buvo greitai pra-i ()os> nes gausite veltui labai naudin- 
švilpęs. Teisėjas Rosalsky i «us pamokinimus. Įvyks “Laisvės" 
New Yorke pasiuntė jį j kalė- avetainSje, 46 Ten Eyck St Brook- 
jimą dviem ir pusei metų iki 
6 metų.

Profesorius E. Newton Har
vey, 7 iš Princetono universite
to, prakalboj Cooper Union

pų ir mirė “tvarkdarys’ Malo- svetainėj, pranašavo, kad atei-
ney.1 Apart vieno revolverio 
rankoje, pas jį rado dar tris 
kišenių ose.

Tame susikirtime Maloney 
ypač taikėsi nušaut Thomą 
Kilduffą (kuris kitaip dar va
dinosi Conneliu), tarnauda
mas kitam būtlegerių šaikos 
galvai, C. R. Iligginsui.

iš

geri 
nei 

Kil- 
buvo

Susipyko del Biznio
Higgins turėjo vieną 

smarkiausių būtlegeriškų lai- 
vukų vardu “Cigaret,“ o Kil
duff—taipgi gerą ir greitą lai- 
vuką “Betsy.” Tais laivukais 
jie paimdavo alkoholį nuo to- 
Jiau jūroje stovinčių laivų, at
vežusių degtinės iš Europos 
bei Kanados.
t Tūlą laiką jiedu buvo 
draugai; biznio netrūko 
vienam nei kitam. Bet 
duff (arba Connell)
darbštesnis ir apsukresnis ir 
savo pelnais pradėjo viršyti 
Higginsą. Iš pavydo kilo ne-1 
sutikimai. Higginsas pasiryžo 
nudėt Kilduffą. Bet kad ge
riau prisitaikyt, tai paskutinė
mis1 dienomis Higginsas vėl 
pradėjo rodyt neva draugiš
kumą Kilduffui ir bendrai su 
juom gert.

Po vienai tokiai gėrimo puo
tai, kurioje dalyvavo abudu 
būtlegerių galvos su savo 
draugais, ištvirkusiomis mer
gomis ir ginkluotais mušeiko
mis, tai ir ištiko kalbamoji ko
va, ties alkoholine Owls Head 
užeiga, Bay Ridge ir 3rd Ave., 
Brooklyne.

Antras Policmanas Mūšyje
Apart kitų šaudytojų iš 

Higginso pusės darbavosi ir 
ex-policmanas John McCar
thy, kuris dar nesuimtas.

Mūšyje tapo paleista bent 
30 Šūvių, kuriais sužeista net 
dtt pašaliniai žmonės.

Buvo Kriminalistai
BŪtlegerių karaliai Higgins 

Ir Kilduff areštuoti; suimtas 
ir tūlas “sportas“ Paul Eck
ert. Higginsas pirmiau buvo 
areštuotas devyniais atvejais 
už įvairius primetamus krimi
nalius /darbus, bet kiekvieną 
kartą išsipirkdavo; Kilduff ir 
Patti Eckert yra sėdėję kalė
jime už kriminalius nusikalti
mus.

šiame susidūrime, kaip ma
tome, tiesioginiai dalyvavo 
policmanai.

Policijos Suokalbiai su 
Būtlegeriais

Tardydamas šį nuotikį, ap
skrities prokuroras-padėjėjas 
Barshey sako gavęs platesnių 
žinių apie policijos veikimą iš
vien su būtlegeriais. Esą į- 
valias tokių policmanų, kurie 
ir miestui “tarnauja“ ir būtle- 
geryste užsiima. \

Higgins ir Kilduffo būtlege- 
rystes biznio
Fort Hamilton 
Brooklyne'.

du

tačiaus

centras buvo
aplelinkėj,

II. Pilk- 
amžiaus, 

pasivogęs
PRAKALBOS—KLAUSIMAI— 

DISKUSIJOS

Rengia Sveikatos Kultūros Drau
gija, Ketverge, 21 d. kovo (March),

iją knygą 
dynė. 
keti

DETROIT, MICH.
Aido Choro Nariams 

priežasties debatų, kurie įvyks

tyje nereikėsią elektros nei 
gazo delei kambarių apšvieti
mo. Esą daroma bandymai,

Pradžia 8-tą vai. vakare.
66-68

Iš
nedėlioj, 24 d. kovo, Aido Choro su
sirinkimas yra nukeliamas iš 24 d. 
kovo Į 31 d. kovo, t. y. Aido Choro 
susirinkimas bus nedėlioj, 31 d. ko
vo mėn., 1929 m. Pradžia 3-čią vai. 
po pietų, tuojaus po dainų pamokų. 
Visi choro nariai-rės dalyvaukit dai
nų pamokose ir choro susirinkime, 
nes yra labai daug naujų reikalų- 
reikalėlių.

Mikas, Aido Choro Fin. Sekr.

Naudokitės Proga
Parsiduoja auksinių daiktų krau
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GRAŽIAUSIAS, MARGIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS PAVASARINIS

KONCERTAS
RENGIAMAS TARPTAUTINIO DARBININKŲ APSIGYNIMO 17-TOS KUOPOS

Įvyks Ateinantį Nedšldienj, 24 Kovo-March
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 3:30 vai. po piety Durys atsidaro 3

' Rusą Chekhoff Stygą Orkestrą, susidedanti iš 25 muzikantą- 
artistą su šokiku Efimoffu

Vadovybėje gabiojo kanklinės muzikos vado P. La Sotos, ši brolių 
rusų orkestrą paskambins visą eilę lipšniausių., jausmus glostančių bei 
energiją kurstančių melodijų. Kai kurioms iš tų melodijų bus pritaria- 

i ma įdomiais rusiškais šokiais. Be kitko, orkestrą skambins ir Internaci
onalą, bet ypatingu būdu; bus taip sutaisyta, kad įvairūs skaitlingi cho
ristai ir publika pritars muzikai savo dainavimu. Rusų orkestros na
riai yra karštos, jaunos darbininkiškos dvasios vyrai.

vai.

: Toliau jie skambins, kas seka: Ukrainų melodijų mišinys; Ųchnem; Polianka; 
Atsiminimas apie Gatčiną; Kaimiečių Choras iš operos “Igor“; Juodos Akys; Rinki
nys mišrių rusiškų melodijų, ir t/t.

Vienas iš maloniausių programos dajių bus Finą Darbininką Choro dainos; čia 
išgirsime liaudiškų' Finijos dainų, primenančių lietuviškus motyvus; taipgi klasiškų, 
ir darbininkiškų dainų.

Vokiečią Bučerią Unijos Choras, vadovaujamas profesoriaus Gustavo T. Hėil’o, 
griausmingai trauks “Fruehligszeit” (Pavasarį), “Das/Stille Tai“ (Ramusis Klo
nis) ir kt.

Finą Atletą Kliubas rodys dailiškas gimnastikas ir gyvąsias stovylas. Dainuos 
Aido ir Lyros Chorai, K. Menkeliūniūtė, F. Stankūnas; smuiku grieš V. Zaveckas; 
pianu akompanuos A. Retikevičiūtė.

Kas tik, būdamas arčiau prie Rengimo Komisijos, matė programą visame jos 
pilnume^stebėjosi, kad toks nepaprastas, meniškomis spėkomis taip gausingas gali 
būt rengiamas lietuviškos Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo kuopos. Nes at
rodo, kaip koks didis nacionalis koncertas, skiriamas ne tik Brooklyno ir New Yor
ko kolonijai, bet ir visų rytinių ir kitų valstijų lietuvių darbininkiškai publikai. 
Nors, kai žinoma, šiame koncerte turėsime publikos ne tik iš lietuvių, bet ir iš ru
sų, vokiečių, amerikonų, finų, žydų ir kitų, kurių spaudoje taipgi koncertas garsi
namas.

PO KONCERTO ŠOKIAI—RETIKEVIČIŲ ORKESTRĄ 
įžanga $1.00~tc 75 centai Į šokius nuo 7 i

Šis koncertas rengiamas grynai tiesioginei naudai darbininkišką kalinią ir ken- 
čiančii/ už savo klasės reikalus mūsą kovotoją. Todėl kiekvienas darbininkas tu-> 
ri laikyt sau pareiga atsilankyt j šį tikrai nepaprastą parengimą.
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WORCESTER, MASS.
Labai svarbus A. L. D. L. D. 11-tos 

kuopos susiinkim'as bus nedėlioj, 24 
d. kovo, Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St., 10:30 vai. ryte. Draugai 
ir draugės, visi dalyvaukit šiame su
sirinkime, nes turime labai svarbių 
reikalų aptarti, 
ją knygą 
dynė.” 
gutes, 
mui. 
svarbi

Taipgi gausit nau- 
j. “Karų ir Revoliucijų Ga

ilėto, visi sugrąžinkite kny- 
kurias buvote paėmę platini- 
Tą pačią dieną, po pietų bus 
prelekcija d. A. Taraškos.

Sekr. J. Karazija.
67-68

su visais įrengimais ir 
Ypatiškai

tu v ė, 
gurnais del biznio, 
laiškais kreipkitės:

pato-
arba

L. ŽUKAS
306 Ovington Ave.. Brooklyn, N. Y. 

(68-70)

WILKES-BARRE, PA.
Bendro Komiteto A. L. D. L- D. 

12-to Apskričio ir L. D. S. A. 4-to' 
Rajono susirinkimas bus nedėlioj, 24 
<1. kovo, po num. 206 S. Main, St., Į Wilkes-Barre, Pa. Pradžia 2-rą vai. 

. po pietų. Kurie esate tame komi
tete, malonėkit dalyvauti. Jeigu ku
rio negautumėt laiškų, tai įsitėmy- 
kit šį pranešimą ir atsilankykit.

Sekr. J. V. Stanislovaitis.
(67-68)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS šoferis išyežiojimui 

duonos. Nuolatinis darbas. At
sišaukite tuojau.—Scholes Baking 
Co., 10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

68-70

KAM REIKALINGAS 
KA R PEN DERI S?

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

namus, 
atlieka- 
taisome

Reika- 
S., 114 
., Tek, 
(44-68)

IŠRANDAVOJIMAI
TAI TAS, KO JUMS 

REIKIA
PASIRANDAVOJA fomišiuoti kam

bariai ant dienos, savaitės arba 
mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai1 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin-, 
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

arti 168th St. 
BRONX, N. Y.

PARDAVIMAI
DIDELIS BARGENAS

162 West Street, parsiduoda trijų 
šeimynų namas, nešantis randos 
$660 į metus. Atiduoda už $3,400, 
kuomet tikra vertė $4,500. J.mokėt 
$1,000. Kreipkitės: MISS GORHAM, 
887 Manhattan Ave., Brooklyn; N. P.

(68-73)
PARSIDUODA Saldainių, Ice Crea- 
mo ir Stationery storas. Senas biz
nis: Kaina prieinama. Sąlygos vie
toje. 114 Union Ave., Brooklyn, N. 
P., kampas Maujer SL

68-75
PIGIAITaRSIDUODA grocemė ir 
delikatessen, biznis išdirbtas per 

ilgus metus. Priežastis pardavimo 
—savininkas turi išvažiuoti į kitą 
miestą. Pigiai parduosiu greitam 
pirkėjui. 235 Leonard St., Cor. 
Powers St., Brooklyn,- N. Y. 67-70
PARSIDUODA gerai įtaisyta gro- 
semė ir delikatesen krautuvė, ge

roj biznio vietoj, apgyventa įvairių 
tautų. Parduodu todėl, kad turiu 
du bizniu, i Kreipkitės po No. 906 
Metropolitan Aye., Brooklyn, N. Y.i Y : ; T (64—69)! - 1 ’

JUNIPER 7646

• RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

■ 65-23 G? RAN jį Ą vęN U E

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių t Šviežos Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ii j ; ' ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti bu kitais, arba ramiai pasi- 

z skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENfi

Savininkė

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

užeiga

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

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

del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
‘ . • • f /

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 

< vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. <

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 

XČepronėlių
čobrių 
čyščių ’ 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių ( 
Dagilių 
Debeširų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj i _ ‘
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
RemunSlių 
Seneso plokšČiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šakr>ų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šal mėčių
apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3614.
Džip.




