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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

težins, o Islaimėsit 
Pasauli!

> Meksikoj Eina Mušis
* Tarp Valdžios Karei

vių ir Sukilėlių
EL PASO, TeX.— Čia iš

einantis ispanų kalba laik
raštis “EI Continental” pra
neša, kad Enrique Likens, 
Meksikos generalis konsu
las, gavo nuo prezidento Gil 
pranešimą, kad generolas 

4 Jesus Maria Aguirre, suki- 
lėlių \komandierius Vera 
Cruz valstijoj, pasitraukė iš 

rkelių miestų, ‘kuriuos buvo 
užėmęs prasidėjus sukili
mui sekmadienį; atakuojant 
valdžios kareiviams, jis pa
sitraukė i Vera Cruz mies
tą.

Pranešama, kad sukilėliai 
užėmę Monterey, Nuevo Le- 

t* on valstijos sostinę ir stra
teginį miestą. Sonora vals-

Prancūzas Kardinolas I Garbi
na Kraugerį Mussolini

iHiuoia. uviiuia v aio 

tftijoj, kur sukilėliai užvieš
patavo, antradienį leista ku
nigams atidaryti bažnyčias 
ir varyti savo biznį, kaip | 
pirmiau varė. Tas parodo, į 
kad sukilėliai turi ryšius su į 
Meksikos klerikalais; kad 
tai yra kontrrevoliucionie
rių sukilimas prieš dabarti
nę liberališką Meksikos val
džią.

Keliose vietose įvyko su- 
£ sikirtimai tarp valdžios ka- 
* reivių ir sukilėlių.

Buvęs prezidentas Calles, 
naskirtas dabar karo minis- 
teriu. sumobilizavo didelę 
armiją prieš sukilėlius. 
Tvirtos valdžios spėkos pa
siųstos prieš sukilėlius Ve
ra Cruz srity.

Pranešimai sako, kad su
kilimas plečiasi.

PARYŽIUS.— šiomis die
nomis sugrįžo iš Romos kar
dinolas Dubois, Paryžiaus 
arkivyskupas. Išlipdamas 
iš traukinio ‘jis pareiškė, 
kad Mussolini yra “geni
jus”. Paskui jis išgarbino 
tą darbininkų žudytoją, kai
po “geriausią žmogų”. Mat, 
tam žmonių mulkintojui la
bai patinka, kad Mussolini 
padarė sutartį su popie
žium.

Sovietų Mokslininkai
Išdirbo Naujus Javus

------ A---------

MASKVA.— Pranešama, 
Sovietų mokslininkai išdirbo 
naujus javus, 
vardino “Sekalotrikum”; 
juos išdirbo sujungiant 
kviečių ir rugių sėklines da
lis. Jie turi kviečių ypaty
bę, o rugių jėgą atsilaikyti 
prieš šaltį. Mokslininkai 
sako, kad tais naujais javais 
bus galima praplėsti javų 
auginimo sritis tolius į šiau
rius.

Vokietija Siūlo Mokėti 
$230,000,000 į Metus Biblija—Bedieviška Knyga

Reparacijų
PARYŽIUS.— Tąrptąuti- 

‘ "*nio ekspertų' komiteto susi
rinkime pirmadienį Vokieti
jos atstovai padarė praneši
mą, kiek Vokietija sutin
kanti mokėti reparacijų į 
metus.

Sakoma, kad Dr. Hjalmar 
f Schacht, Vokietijos delega

cijos galva, pranešė, kad 
Vokietija sutinka mokėti 
1,000,000,000 auksinių mar-l 

^kių (apie $230,000,000) re- 
f f* gracijų į metus. Tai dar 

Wrnu kartu vokiečiai ofi
cialiai paminėjo skaitlinę, 
kiek Vokietija galinti mokė
ti. Bet nemanoma, kad są
jungininkai priims tą pasiū
lymą.

Sulig Daweso plano, Vo
kietija turi mokėti į metus 
2.500,000,000. auksinių mar
kių (apie $625,000,000).

Sąjungininkai dar nena- 
tiekė skaitlines, kiek Vokie
tija turi mokėti, bet’jie rei
kalauja, kad Vokietija tiek 

z* mokėtų į metus, kiek iie tu- 
ri atmokėti Jungtinėms 

W Valstijoms už karo pasko
las; sąjungininkai turi A- 
merikai už.skolas sumokėt 
kasmęt, $333,000,000. Prie 
to dar Vokietija turi jiems 
atlyginti už karo padarytus 
huostolius. % /

Manoma, kad gal sajungi- 
iiinkų ekspertai sutiks su- 

jnnažinti sulig Daweso nlano 
Nustatyta metinę mokestį 

iki 1.800.000.000 auks. mar
kių (arti $428,000.000). Tuo
met sąiungininkai iš tos su
mos galėtų mokėti karo sko- 

' las. •

DARBĖNAI.— Šios para
pijos klebonas kalėdojo pas 
parapijonį J. š. Kalėdojimo 
metu klebonas pastebėjo 
lentynoj vokiečių išleistą 
lietuvių kalba šv. raštą arba 
bibliją. Nieko nelaukdamas 
ją paėmė ir palaiminęs na
mus išėjo. Šeimininkui su
žinojus, kad jo biblija pas 
kleboną, nuėjo prašyti bibli
jos atgal. Bet klebonas pa- 

j reiškė naikinąs visokias be- 
! dieviškas knygas (reiškia 
šv. raštą) ir todėl bibliją 
tik per teismą grąžinsiąs.

HOOVERIS PASISAKĖ UŽ GRIEŽTA, 
FAŠISTINĮ ŠALIES VALDYMU

Žada Aštriai Vykinti įstatymus; Amerikos Imperializmą 
Vadina “Nauja Sociale Tvarką”

WASHINGTON.— Piri 
madienį, užimdamas vietą, 
Herbert Hooveris pasakė il
gą prakalbą, kurioj jis iš
dėstė, kaip. jis valdys šalį.

Netiesioginiai jis pasisakė 
už fašistinį šalies valdymą, 
už aštrių įstatymų leidimą. 
Pasisakė, kad jis griežčiau
sia vykins blaivybės ir ki
tus įstatymus.

Žinoma, ne tiek jis griež
tai vykins įstatymus prieš 
butlegerius, kiek griežtai 
vykins kapitalistinius įsta- 

kuriuos už- Į tymus prieš darbininkus, 
kovojančius, už geresnį gy
venimą.

Hooveris savo prakalboj 
pavadino Amerikos impe
rializmą. “nauja sociale 
tvarka”, kuri esanti “virš 
visu rasiu”.

Hoveris, kalbėdamas apie 
“puikią sistemą”, kuria jis 
nenori vadinti imperializ
mu, pasisakė už trustuš, už 
augšta tarifą (muitus), už 
pasaulinį teismą po kontro
le Wall Streeto, už Kelloggo 
paktą, kaipo priemonę gink
luotis, rengtis prie karo.

Jisi sakė,: kad Jungtinėse 
Valstijose dabar viešpatau
ja “taika” ir “gerovė” — 
“prosperity”.

Priminė, kad jis buvo 
“draugingai priimtas Loty
niškoj Amerikoj”, bet nepri
siminė, kad Centralinės irjbininkus.

XPietu Amerikos sostinėse 
darbininkai demonstravo 
prieš jį, šaukdami “Viva 
Sandino”.

Hoveris taipgi dejavo, 
kad didėja nepaisymas įsta
tymų. Didėja piktadarystė. 
Mažėja pasitikėjimas teis
mams. “Aš nepasirengęs 
manyti, kad tatai parodo 
silpnumą federalės valdžios 
vykinti savo įstatymus,” pa
reiškė Hooveris. Ir jis už
tikrino, kad-' jo valdžia 
griežtai vykins įstatymus. *

Hooveris prižadėjo taip 
perorganizuoti teisdąrystės 
departmentą, * kad nuteisi-, 
mai eitų greičiau ir leng
viau—kad “frame-up” (suo
kalbiai) prieš ‘ darbininkus 
thingi eitų geriau.

Hooveris žada įsteigti dau
giau specialių tribunalų, pa
statyti daugiau policijos, 
daugiau šnipų.

Einant darbininkų gyve
nimui blogyn, prasidėjus di
desnei darbininkų kovai, 
Hooverio administracija 
griebsis aštriausių (fašisti
nių) priemonių slopinimui 
darbininku. Hooveris jauj 
dabar prie to rengia val
džios aparatą.
<■ Amerikos imperializmas 
rengiasi prie karo. Tam 
tikslui vis labiau ir labiau 
išnaudoja ir spaudžia dar-

Visi Dalyvaukite Tarptautinio Darbininky 
Apsigynimo Bazare, New Yorke

Trockis Vyksiąs Į Čekoslo
vakiją

Berlynas.—Čia gauta pra
nešimas, kad Trockis vyk
siąs į Čekoslovakiją apie vi
durį balandžio.

Washington.— Buvęs pre
zidentas Coolidge su pačia 
pirmadienį po pietų išvažia
vo iš Washingtono i savo 
namus į Northampton.

'; Maskva.—Lenino' degtukų 
dirbt. Novgorodo srity pa
gamino suvirš 300,000 deg
tukų dėžių eksportui perei
tais metais. Sovietų degtu
kai eksportuojami į daugelį

Lenino Našle 60 Metų

Maskva.— Vasario 26 d. 
suėjo 60 metų Lenino našleiU xx J V/ A 11 xz V Vv A rr-i* 1X Į 1 I * A A/vVj A * |

Krupskajai. Maskvos komu- būt surasti. įvairūs būdai

Šį vakarą prasideda! ei jos, ir Pat Devine, orga-
Tarpt. Darbininkų Apsigy-(nizatorius Devinto Distrik- 
nimo New Yorko Distrikto.to (Minnesota^ Darbininkų 
bazaras. New Star Casino, 
107th St., ir Park Ave., 
New Yorke. Bazaras tęsis 
iki sekančio sekmadienio.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rūpinasi gyni
mu darbininkų, kurie kovo
dami patenka kapitalistinės 
valdžios kalėjimuosna; rūpi
nasi ginti svetimšalius dar
bininkus, kuriems gręsia iš- 
deportavimas del vienokios 
ar kitokios priežasties.

Už tai visi darbininkai tu
ri remti tą organizaciją.

Tarptautinis Darbiųįnkų 
Apsigynimas dabar veda by
las 662 tekstiliečių stręikie- 
rių New Bedforde. Veda 
daug kitų bylų, kilusių iš 
klasių kovos. Tam reika
linga daug pinigų. Turi

(Komunistų) Partijos.
Modernines Mokyklos vai

kai perstatys simbolišką šo
kį “Kova”.

Šį vakarą bus slavų vaka
ras. Programą išpildys sla
vai darbininkai.

Sovietai Organizuoja Muzė- 
jus Švietimui Svetimšalių
MASKVA.— Leningrado 

Agrikultūros Muzėjus orga
nizuoja keliaujančius muzė
jus mokinimui valstiečių, 
kaip padidinti ūkio produk- 
tyviškumą. Mokslininkai su 
tais muzėjais aplankys vals
tiečius Leningrado srity pa
vasarį.

Suareštavo Indijos 
listų Vadą Gandhi

aciona-

DARBININKŲ PARTIJOS KONVENCIJA 
PRASIDĖJO DIDELIU ENTUZIAZMU

Pilnutė Svetainė.Darbininkų Susirinko Sveikinti Delegatus; 
Lovestone, Bedacht ir Weinstone Sakė Prakalbas

CALCUTTA, Indija. 
Pirmadienio vakarą čia 
po suareštuotas ir 
man patalpintas pagarsėjęs 
Indijos nacionalistų vadas 
Mahatma Gandhi. Taipgi 
tapo suareštuotas Dr. Ka
rin Sankar Roy, sekretorius 
Bengal Provincinio Kongre
so Komiteto.

Gandhi atvyko čia skelbti Konvenciją: 
boikoto prieš įgabenimą au
deklo iš svetimos šalies (An
glijos). Tapo surengta de
monstracija prieš Anglijos 
imperializmą. Policija už
puolė demonstrantus. Įvy- 

susikirtimas su policija.

ta- 
kalėji-

ko

Areštai Lietuvoj

NEW YORKAS.— Pirmoji 
Amerikos Darbininkų (Komu- 

jnistų) Partijos šeštosios Kon
vencijos sesija prasidėjo perei
tą pirmadienį, 8 v. vakare ir tę
sėsi iki 12-tai vai. ši sesija tu
rėjo prasidėti šeštadienį, bet 
del įvairių techniškumų ir kito
kių reikalų atlikinėjimo, ji ne
galėjo anksčiau prasidėti. Viso 
pilnų delegatų dalyvauja apie 
115, o su alternatais ir frater- 
naliais delegatais—apie 150. 
Tai didelė ir gyva konvencija.

Visa Irving Plaza Svetainė 
išpuošta įvairiais pagražini
mais: raudonom vėliavom, iš
kabom, bbalsiais. Steičius rau
donas, su milžinišku užrašu: 
“Prašome delegatus į šeštą 

Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
Antras Distriktas.” Gilumoje 
steičiaus stovi milžiniškas at
vaizdas Lenino; tarsi gyvas, jis 
žiūri į prisibrukusią pilnutę 
svetainę delegatų ir revoliucinės 
organizacijos narių; rodosi, jis 
duoda patarimus, nurodymus, 
kaip mūsų Partija turi veikti, 
kad laimėt kovą prieš kapita
lizmą, už darbininkų klasės in
teresus.

■
W i

nistų konferencijoj jai buvo 
sukeltos didžiausios ovaci
jos. Ji dabar daugiausia rū
pinasi apšvieta ir vaikų ge
rove — tam ji daugiausia 
laiko pašvenčia. Ji yra la
bai gera kalbėtoja.

Generolas Sandino Užgrie
bė Anglijos Plantaciją

MANAGUA, Nicaragua. 
—Anglijos legacija čia pra
neša, kad 100 generolo San- 

K d*no kareivių užėmė planta- 
f 9^ ei ją. kurios savininku buvo 

anglas kapitalistas Charles 
Potter. Plantacija randasi i žmonės. uncija prau
Jingotega apskrity. ‘ablavą prieš butlegerius.

Munšainas Užmušė

NuoPEORIA, ILL.— 
nuodingo munšaino pirma
dienį čia numirė septyni 

'Policija pradėjo

sukėlimui pinigų. Bazaras 
yra vienas iš tų būdų. Lie
tuviai darbininkai, skaitlin
gai lankykitės šiame bazare.

Paskutinėj bazaro dienoj, 
sekantį nedėldienį, 2 vai. po 
pįetų, bus paminėjimas Pa
ryžiaus Komunos.

Kalbės Karl Reve, “La
bor Defender” redakto
riaus; Max Bedacht, Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos atstovas; 'Jūliet Stuart 
Poyntz, atstovė New Yorko 
Darbininkių ^Moterų Federa-

Nesenai Kėdainiuose 
min. policija suėmusi įtaria
mą komtirrizmtr Kazlauską. 
Sausio 9 d. Šiaulių krim. po
licija sulaikė du asmenis. 
Radvilišky — A. Milašaus- 
kaitę-Eimantienę ir St. Me- 
dzvicką ir Šiauliuose gimna
zistę Br. Vitkaitę. Visus fa
šistai padėjo kalėjimam

kri-

Policija Sumušė Kalinį So
cialistų Valdomam Mieste

Milwaukee, Wis.— Šiame 
socialistų valdomam mieste 
policija žiauriai sumušė 
Douglas McKibbins, 25 metų 
amžiaus kalinį. Jis dabar 
randasi ligoninėj. Policija 
neaiškina, kaip tas kalinys 
tapo sumuštas.

Milžiniškos Ovacijos
Pasirodžius Partijos Politinio" 

Biuro nariams su d. Lovestonu 
priešakyje ant pagrindų, pasi
pylė griausmingi aplodismentai 
ir dainavimas “Internacionalo”. 
Atidaręs konvenciją, sekreto
rius J. Lovestonas pranešė 
Polbidro pasiūlyta dienotvarkę, 
kuri vienbalsiai priimta. Į pre
zidiumą išrinkta sekanti asme
nys:

Charles W. Bixby, Benjamin 
Gitlow, Otto H. Hall, Henry J. 
Rosemond, Jay Lovestone, Fred, 
W. J. White, William F. Kruse,] 
Lehtinen, John Owens, Herbert 
Zam; Ella Reeve Bloor, ir W. 
Z. Fosteris. Prezidiumas iš sa
vo pusės pirmai sesijai pirmi
ninko pareigoms eiti paskyrė d. 
J. Lovestoną.

didesne bolševistine energija ir 
aiškesniu leninistiniu supratimu 
kovoti prieš savo bendrą prie
šą. Sociale sudėtis šitos kon
vencijos labai aiškiai nurodo 
mūsų pasiryžimą įvykinti gyve
nimai! Kominterno nutarimą 
(proletarizuoti Partiją).”

Mūsų Partija, tęsė Lovesto
nas, pergyveno tris didelius kri- 
zius. Pirmas — laike Palmerio 

(agentų užpuolimų, kuomet visa 
Partija b.uvo suvaryta į požemį, 
kas lėšavo jai apie 75 nuoš. na5 
rių praradimą; antras—mirus 
jos vadui, C. E. Ruthenbergui; 
trečias, pastarųjų gėlėtos metų 
žalingos frakcinės kovos. Per
gyvenome pirmuosius krizių^, 
pergyvensime ir šį pastarąjį. 
Konvencijos pareiga—išnaikinti 
iš pat šaknų frakcionalizmą.

Visa šiandieninio pasaulio pa
dėtis teikia nepaprastą varsą 
mūsų konvencijai. Amerikos im
perializmas liko dominuojančiu 
faktorium pasaulio kapitalisti
nėj arenoj. Su tuo ir mūsų ro
lė padidėjo. Turime kovoti 
prieš jį. Sykiu privalome vesti 
griežtą kovą prieš visus impe
rialistinius pakalikus; biurokra
tus, sociališdavikus ir paskiau- 
sįjį apsireiškimą — trockizmą, 
kaipę kontr-revoliucinį sparną, 
peprietelių Sovietų Sąjungos. 
Ši konvencija privalo-paskelbti 
griežtą karą trockizmui ir jo‘ 
palaikytojams. • t

Sekdama leniništinę Komu
nistų Internacionalo vadovybę, 
ši Konvencija suras būdus, kad 
padarius mūsų Partiją Jungti
nių Valstijų proletariato perga
lingu vadu.

Ovacijos ir sudainavimas 
“Internacionalo”.

Paskui sekė pranešimas Max 
Bedachto, apie ką bus pranešta 
rytojaus “Laisvėje”.

Ko respondentas.

Numirė Autorius Revoliuci
nės Dainos ‘Raudona Vėliava’

i

•i

r

Šuo Geležinkelio Sargas
Ispanijoje, netoli Barcelo- 

nos miesto, kalnuose yra 
vienuolynas, į kurį nuties; 
tas geležinkeliukas. Vieno
je > vietoje, kur geležinkelis 
perkerta plentą, vienulyno 
lankytojai visuomet turi 
progos pastebėti šunį su 
raudona kepuraite, kuris ei
na geležinkelio sargo parei
gas. ŠuO — sargas—nuolat 
ramiai guli ir nekreipia dėr 
mesio į aplinkumą, bet vos 
tik pajunta traukinį atei
nant, atsistoja prie kelio 
ant užpakalinių kojų ir 
priešakinėmis kojomis mo
suoja raudona vėliava, duo
damas ženklą keleiviams su
stoti. Keturkojis geležihke- 
liėtis, kaip pranešama, atlie
ka savo pareigas labai rū
pestingai. . .

Romia.— Guglielmo, pre
zidentas Marconi kompani
jos, pasiūlė pabūdavoti dide-

Įmam Vatikano mieste. Po
piežiaus karalystėj ,im bus 

Kiti kabineto nariai taipgi tas i “velnioniškas” išradi
mas—’radio. : • ’ , i

Numirė Moteris, Kuri Buvo 
Parduota Kaip Verge

DANDRIDGE, Tenn. — 
Pereitą sekmadienį čia nu
mirė Paulina Simpson, neg
rė, suvirs? 100 metų , 
žiaus. r Ji gyveno pas 
sūnų.

Pirm civilio karo ji 
čia turčio “St. John”
chell tarnaitė. Bet neužil
go prieš civilį karą ji buvo 
parduota kaipo verge tū
lam North Carolinos žem
valdžiui. i

am- 
savo

buvo
Mit-

Stambų Kapitalistą Paskyrė 
z Prekybos Sekretorium

Chicago.— Hooveris ’pa
skyrė prekybos sekretorium 
Robert Patterson iš Chica- 
gos. Jis yra stambus kapi
talistas. Jis yra prezidentas 
stambios plieno fabrikantų lės spėkos radio stotį būsi 
organizacijos — American Įmu__, . __ _
Steel Foundries.

yra milionieriai. < \

Pasveikinimai
Tarpe kitų „ pasveikinimų, 

Lovestonas perskaitė kablegra- 
mą nuo Pietų Amerikos Komu
nistų, Internacionalo Biuro Pie
tų Amerikoje, nuo Airijos Dar
bininkų Lygos ir keletą nuo kai- 
kurių Partijos vienetų.

Pirmininkas, be to, pranešė, 
kad šitos sesijos dienotvarkių 
būsią, pranešimas apie karo pa
vojų; pranešėjas Max Bedach- 
tas. Antras W. W. Weinstone 
pranešimas iš Komunistų Inter
nacionalo šeštojo, Kongreso.

Pirm darysiant pranešimą 
Bedachtui,. Lovestonas pasako 
trumpą prakalbą klausimais, su
rištais su tom užduotim, prieš 
kurias ši konvericija stovi.

Partijos šeštoji konvencija 
įvyksta tais metais, kuriais 
Partija švenčia dešimtmetines 
savo sukaktuves (rugsėjo mė
nesį). ši konvencija yra kai
po pasėka Kominterno šešto 
Kongreso nutarimo, padaryto 
ryšyje su mūs Partija ir todėl 
ji svarbi.

“Konvencija”, sakė kalbėto
jas, “sušaukta tikslu sustiprinti 
Partiją, suvienyti Partiją, pa
taisyti Partijos veikimo liniją; 
pakelti dvasią bolševikiškos sa
vęs kritikos; 'suvienyti partiją 
taip, kad mes galėtume dar su

LONDONAS.— Jim Con- 
nei, 76 metų amžiaus, auto
rius revoliucinės dainos 
“Raudona Vėliava” (‘The 
"Red Flag”) numirė vasario 
8 d., Lawisham, Londono 
priemiesty.

Jis taipgi yra parašęs^- 
lėtą stambesnių darbininkiš
kų veikalų. ■ i

30 Žuvo Eksplozijoj1
- čiaSOFIA, Bulgarija. — 

arsenale ištiko eksplozija. 
Trisdešimts asmenų liko už
mušta ir dvidešimts labai 
sužeista. Taipgi padaryta 
dideli nuostoliai. z

Liepia Pamesti Uniją Arba 
Išeiti iš Darbo ' * ~

Owen Soind, Ont.— Čia 
Empire Stove Kompanija - 
verčia 25 molderius pasira
šyti sutartį su kompanija, * 
kad jie atsisako nuo Tarp
tautinės Molderių Unijos. 
Kompanija grasina darbi
ninkus išmesti iš darbo, jei
gu jie nepasitrauks iš uni
jos.

i

&
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IŠ KO SUDARYTAS 
PASAULIS?

d. ’ įvyko ’ galutini .kąrąliaus i KALINIAI BADAUJA! JŲ 
rinkimai. Urachas išrink-1 xrivivkiAc Dniiriu *
tas. Taryba siunčia savo ! SLlluI NAo r ULiviJA 
delegaciją jau kaipo pas ka-l VAIKO!
ralių. '. ••

“Tarybos delegacija, ku
rion įėjo A. Smetona, prof. 
A. Voldemaras, pralotas Ol
šauskas, kun. Petrulis, M. 
Yčas, nuvyko į Freiburgą 
pranešti Urachui apie jo iš
rinkimą. Karalius ir ' jo 
skaitlingoji šeimyna su 
džiaugsmu priėmė delegaci
ją ir atvežtą žinią apie iš
rinkimą. Karalius pasiža
dėjo sąžiningai eiti savo pa
reigas Lietuvos labui. 
Džiaugsmas pagrindo turė
jo, nes Uracho materiale pa
dėtis del karo buvo susilp
nėjusi..'. Urachą* tuoj pra
dėjo mokintis lietuvių kal
bos ir netrukus jau kalbe-

■ ' v

1 LIETUVOS KOMUNISTU PARTIJA 
(KOMINTERNO SEKCIJA)

Šviesa susidaro iš begali
niai mažyčių medžiagos da
lelių, kurios bangų pavidale 
ir su milžinišku smarkumu 
skrenda nuo šviesos “šalti
nio”, kaip antai, nuo saulės, 
žvakės, elektrinės lempos ir 
taip toliau.

Elektronas yra mažiausia 
iki šiol patirta medžiagos 
dalelė. Medžiagos atomas, 
taipgi neįsivaizduojamai 
mažytis krislelis, susideda 
iš branduolėlio,' vadinamo 
“protonu”, ir dar kur kas 
mažesnių, bet neapsakomai 
sparčiai skraidančių-judan- 
čių elektronų. Protonas 
yra “užtaisytas” pozityve 
(arba teigiamąja) elektra, 
o elektronas—negatyve, ar
ba negiamąja elektra.

Kuomet elektronas pasi
reiškia pavidale šviesos, jis 
yra vadinamas “fotonu”. 
Imkime, pav., X-Spindulių 
mašiną. Kuomet paleidžia
ma elektros sriovė, tai elek
tronai, skrisdami su daug 
maž 100,000 mylių greitu
mu per sekundą, atsimuša į 
metalinę plokštelę viduj X- 
Spindulių stiklinės, bom
barduodami jąją, išmuša iš 
metalo “fotonus”, kuriuos 
lietuviškai galima būtų1 pa
vadinti “šviesos elektro
nais”.

Šviesa, ačiū kuriai auga 
įvairių įvairiausi augalai ir 
kuri yra šilumos šaltinis 
(kaip kad pamatinė saulės 
šviesa), galų gale, susidaro 
iš fotonu.

Chicagos Universiteto fi
zikos profesorius Arthur H. 
Comptor, didelis išradėjas 
ir tarptautiniai pasižymė
jęs mokslininkas, sako kad 
fotonas yra svarbiausias, 
kad jis yra “atomo gyvybė”.!

Visi medžiaginiai idųiktai: 
pasaulyj e: žvaigždėj kal
nai, medžiai, gyviai ir tt., 
yra subudavoti tik iš įvai
raus susijungimo tų pačių 
trijų pamatinių atominių 
dalykėlių, vadinamų proto
nais, elektronais ir fotonais. 
Iš begaliniai įvairaus sude
rinimo šių dalykėlių ir susi- mybės; 
daro visas pasaulio gražu-1 

imas ir įvairumas.

Visų Šalių troletarai, Vie
nykitės !

Šalin Kruvinųjų Fašistų 
Režimas!

Tegyvuoja Kauno Kalėjimo 
Politkaliniai!

lagiai! Tokias paskalas ga
li leisti tik juodžiausi niek
šai ! Fašistai ir jų agentai 
tokių šmeižtų pagelba ma
no pasieksią savo tikslų — 
apjuodins politkalinius vi
suomenės akyse ir atitrauks 
jos dėmesį nuo politinių ka
linių badavimo. Bet tai 
tiems niekšams nepavyks! 
Kiekviena diena vis daugiau 
ir daugiau, darbininkų ir do
rųjų piliečių pritraukia prie 
savęs didvyriška politinių 
kalinių kova. Jau girdim 
mes šauksmus užrubežiaus 
mūsų draugų, palaikančių 
Kauno kalėjimo politinių 
kalinių reikalavimus ir pro-

jį fašistų terorą.
Draugai ir draugės! Mes 

kviečiam jus kuo energin
giausiai įsitraukti į pradėtą 
Kąuno politkalinių kovą. 
Paremkit jų reikalavimus 
“avo atvirais protesto išsto-
7------- Z ------ 7 ‘ x ‘

kruvinąją fašistų valdžią!
Tegyvuoja didvyriški Kau

no kalėjimo politkaliniai!
Šalin fašistų valdžia!
Tegyvuoja darbininkų ir 

valstiečių valdžia!
Lietuvos Kom. Partijios 

Centro Komitetas. •
Vasario 1 d., 1929 m.

Jau aštunta diena, kąip 
badauja Kauno kalėjimo po
litkaliniai, reikalaudami sau 
žmoniškesnių- gyvenimo są
lygų. Fašistų valdžia nepa
tenkina jų reikalavimų. Jį 
nusistačiusi juos numarinti 
badu. Jau keli kaliniai vi
siškai nualpo. Mirtis į akis > 
žiūri ir kitiems badaujan- 1 
tiems. Kalinių šeimos ėjo 
reikalauti pas valdžios or
ganus patenkinimo kalinių 
reikalavimų. Jos buvo išgy
tos, Valstybės Gynėjas su 
jomis kalba žandaro liežu- , 
vių. . ,

Draugai! Piliečiai! Pa- 
remkim badaująnčių, kalinių. •, 
kovą! Protestuokim prieš 
kruvinuosius fašistus! Ne- 
duokim iš bado mirti apie... 
150 kalinių! • » J

Šalin ’ kruvinasis fašistų 
teroras!

Tegyvuoja badaujančiųjų 
kinasi poterius. Delegacija!kaliniu kova! 

v • • i . 1 • 1 » . *

Draugai ir draugės! Kau
no kalėjimo politkaliniai 
sąusio 26 d. paskelbė bada
vimą. Jie reikalauja žmo
niškesnių gyvenimo sąlygų: 
didesnės patalpos, pagerini
mo elektros šviesos, medici
nos pagelbos, uždrausti 
siuntinėti kalinius į tamsius 
drėgnus fortus, sustabdyti 
politkalinių terorizavimą ir 
tt. Fašistų valdžia tuos 
reikalavimus nepatenkina. 
Jau septinta diena, kai kali
niai badauja. Keliolika ka
linių jau visiškai nusilpo,

Mūsų atsakymas Hoove- 
rio valdžiai tegali būti vie
nas: Tegul gyvuoja masinė, 
leninistinė proletariato par
tija! Visi revoliuciniai lie
tuviai darbininkai turi sto
ti į Darbininkų (Komunis
tų) Partijos eiles. <Mes sto
vime išvakariuose naujų 
puolimų ant darbininkų kla
sės. Ateina naujos didelės 
industrinės audros.

Pagaliaus milionierius 
Herbert Hooveris įsisėdo į 
Jungtinių Valstijų preziden
to suįlą. Įšventinimo die
noje pasakė prakalbą, “ma- 

' rm tautiečiams”. O tie jo 
tautiečiai, žinoma, yra Ame
rikos kapitalistai.

Hoveris dainavo 
daug dalykų. Jis dainavo 
apie teismų sistemą, apie 
prohibiciją, apie valdžios 
santikius su bizniu, apie 
užsienio politiką ir taiką ir, 
pagaliaus, apie gerovę. Bet 
p. -Hooveris užmiršo, tiks
liai, žinoma, prisiminti apie 
darbininkus, kurie sudaro i 
milžinišką didžiumą visuo
menės. i Hooveris užmiršo 
prasita/ti apie keturius mi
lionus bedarbių.

Hooveris yra stambiojo 
kapitalo agentas. Jo išrin
kimas prezidentu buvo žen
klas, kad Amerikos imperia
lizmas dar augščiau iškėlęs 
savo galvą maršuos pir
myn., O imperializmo nauji 
žygiai darbininkams reikš 
naujus smūgius.

Prezidentas. Jlooveris nie
ko bendro neturi su darbi
ninkais. Jis yra jų mirtinas 
priešas. Kaip visa kapita
listų Klasė, taip Hooveris, 
tos klasės agentas, tik ko
vą ddrbininkams težada.

Amerikos darbininkai pri
valo ! rengtis naujoms ko
voms.’ Pramonės racionali
zaciją varoma išimtinai lė
šomis' darbininkų. Darbo ir 
gyvenimo sąlygos sunkėja. 
Bedarbė virto chroniška li
ga. Tatai vers darbininkus 
kovoti. Nebus kitokio pasi
rinkimo. Valdžios pagelba 
darbdaviai puls kiekvieną 
darbininkų pasijudinimą.

Prieš darbininkus stovi 
dvi problemos, būtent kū
rimas naujų unijų ir stipri
nimas savo politinės parti
jos — Komunistų Partijos. 
Būsimi streikai bus tiek sėk
mingi, kiek nelavinti ir pu
siau lavinti darbininkai bus ’ 
organizuoti į revoliucines,' 
karingas darbo unijas, __ 
kaip tvirta bus Komunistų 
Partija. Jau pastaraisiais

testuojančių prieš. kruviną--ij01 ‘Tėve mūsų’ .lietuviškai
ajSie

MEKSIKOJ KLERIKA
LINE REAKCIJA

net apalpo. Fašistų valdžiauProtesto issto- 
geidžia numarinti badu ko3u™ai.s- . P* otestuokit pries

“N. žodis” N8).
Viskas eina kaip sviestu 

tepta. Didvyžiai jaučiasi 
atlikę didelį darbą del tėvy
nės labo, o Urachas, pata
pęs “Lietuvos karalium, mo-

Ir vėl užvirė Meksikoj 
klerikalinės reakcijoj vul
kanas. Prieš Portes Gil val
džią sukilo skaitlingos dalys 
federalės kariuomenės po 
vadovybe, reakcinių genero
lų. “Revoliucionieriai” gi- 

'riasi jau paėmę į savo ran
kas ištisas aštuonias valsti
ja.

Dalykai, matyt, nekaip iš
rodo. Rekcionierių spėkos 
gana didelės. Kad Gil’o val
džia sunkiai verčiasi, tai ga
lima spręsti kad ir iš to, jog 
buvęs prezidentas Calles ta
po pakviestas vadovauti iš
tikimąją! federalei armijai 
kovoje prieš sukilėlius.

Pasėkas šito naujo kleri
kalinės reakcijos užsimoji
mo dabar dar sunku atspė
ti. Tiek tik galima pasaky
ti, kad reakcijai dirvą pri
rengė Calles ir Gil. - Calles’o 
valdžia nusileido Amen ka
pitalui, kuris visuomet sto
vėjo ir tebestovi reakcijos 
užpakalyje Meksikoj. “So-į 
cialistąs” Calles su iškėsto-i 
mis rankomis pasitiko Jung- i 
tinių Valstijų ambasadorių In Ali OT A jn <PVWD,pC 
Morrow, agentą Morgano i* AlLvlrl In uIVIDLo 
bankinių interesų. Tai bu-Į 
vo ženklas, kad Calles’o val
džia kapituliavo prieš Wa- 
shingtoną. Meksikos reak
cionieriai labai apsidžiaugė. 

| Paskui žingsnis po žings- 
nio buvo trukiamasi prieš 
katalikų bažnyčią. Pirmes
nių užsimojimų prieš kleri- 
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keliais metais nebuvo Ame- |^a Ys atsižadėta.. Juodoji ku- 
rikoje rimto streiko be Ko-1 J1.1^a ^avo nauJai atsikvep- 

bes. Passaice, Patersone, i Tuo tarpu kova prieš dar- 
New 'Bedforde audėjų kovų , bininkus ir valstiečius, ku- 
priešakyje stovėjo komunis- rie visuomet būvo‘vienatinė 
tai. Šiandien komunistai atspirtis prieš reakciją, už

bado vau ja sėkmingam strei- vesta visu 
kui New Yorko sukniasiu- nistams paskelbtas karas, 
vių. Dabartinėse sąlygose I Gil’o valdžia ištikimai tę- 
kitaip ir būti negali. Prieš sė pradėtą: Calles’o valdžios 
streikus yrą nusistatę senų- politiką traukimosi prieš rė
jų darbo unijų vadai ir so- akciją ir prieš Jūngtiriių 
cialistai. Jie senai virto če- Valstijų imperialistiis. Ji 
batlaiŽiais dkrbdąvių. Tik netgi paskelbė karą refbr- 
komunistai saukia (iarbinin- mistiniams darbininkų va- 
kus kbvon. Ir todėl- kiek- dams, kaip Marones. .. Tas 
vienoje iškilusioj kovoj ko- galutinai pastatė ant kojų 
munistai .stovi priešakyje. klerikalinę reakciją. Išmu- 

Taip pat naujų unijų or- še valanda jos atviram pa- 
ganižavimui vadovauja ko- sirodymui. Valdžia nedarė 
munistai. Taigi, auklėji- nieko, kad apvalyti federa- 
mas Darbininkų (Komunis- . lę armiją nuo klerikalinių 
tų) Partijos yra augščiau-’generolų. Ir štai dabar ši- 
-sia pareiga visų klasiniai i ta reakcija su tais genero- 
sąmoriingu darbininkų. Hoo- lais paskelbė karą Gil’o val- 
verio valdžia laužys strei- džiai. Vėl Meksikoj liejasi 
kus, reakcijos kirviu ban- kraujas darbininkų ir vals- 
dys pakirsti komunistinį, tiečių, nes ten žūsta vaikai 
dar jauną, bet smarkiai au- ne turčių, bet varguolių, 
imantį, ąžuolą. Nieko kito' “Socialisto” Calles’o “de-

| neprivalo laukti Amerikos.| mokratinė” politika priren- 
f revoliuciniai darbininkai. 'gė dirvą fašizmui.
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į batlaiŽiais dbrhdąvių.

omu-

klerikalinę reakciją. Išmu-

Valdžia nedarė

džiai. Vėl Meksikoj liejasi

STIKLAS’
Kaip žinoma, pora; metų 

atgal tapo išrasta stiklas, ku
ris per save perleidžia ult- 
ra-violetinius saulės spindu-

vojančius Kauno kalėjimo 
politkalinius. Kartu su tuo 
fašistai, podraug su savo 
agentais liaudininkais pro
vokuoja kvojančius politka
linius. Jie leidžia šlykščias 
paskalas, būk politkaliniai 
oficialiai badauja, o ištikimų
jų jie tykiai sau valgą. Me-

Užmiršti Mūsų "Didvyrių” Darbai
(Kaip Rinko Lietuvai Karalių)

žmogus, uolus katalikas, 
Freiburgo gyventojų ger
biamas ir kelių labdaringų 
ir patriotinių organizacijų 
pirmininkas. .Uracho šei
myna buvo nemaža—vie
nuolika J sūtįų ir dukterų. 
KaraliumdMiti Urachas su
tiko. Sū tomis žiniomis Dr. 
Purickui Vilniun sugrįžus, 
pas A. Smetoną įvyko posė
dis, kuriame galutinai nuta
rė Urachą kviesti. Dr. Pu
rickui ir M. Yčui pavesta 
parašyti Lietuvos karalystės 
konstitucija”^ (“Naujas Žo
dis” Nr 8, 1928 m. Kaunas.)

Purickas su Yču prakai-

Keistas tas pasaulis. Vie
nus iškelia didvyriais už 
'menkiausius darbelius, o ki
tus ir už didžiausius pasižy
mėjimus palieka užpečkyj, 
įartum tarakonus džiūti. 
Viienų ir menkiausius dar
belius įrašo istorijon ir pan
kui per amžius mini, o kitų 
ir didžiausius darbus palie
ka užmirštyje.

Paimkime kad ir mūsų 
tautos “didvyrius”. Šiemet 
jūu apvaikščiojo vienuolika 
metų nuo Lietuvos neprigu1- 

; visose Jungtinių 
Valstijų lietuviais apgyven
tose kolonijose buvo sureng
tos prampgos, visur buvo (tu o ja, rašo Lietuvos kara-
garbin
rie darbavosi del Lietuvos 
labo, bet niekas niekur ne
prisiminė apie tuos “didvy
rius” ir jų sunkų darbą, ku
rie buvo išrinkę Lietuvai ka
ralių ir dar ne bile kokį, vo- 
•Idšokos veisles — hercogą 
v6n Urachą. Ar tai mano-

i tie didvyriai, ku-

liūs, taip reikalingus gyvy- te, kad čia, buvo, lengvas 
bei. Paprastas langinis sti- darbas? Išrinkti karalių 
klas tų spindulių neperlei- dar’ne tokia didelė bėda, bet 
džia. tą bambizą reikėjo apkrikš-

bei. Paprastas langinis, sti- darbas? Išrinkti karalių

Daugelyje ligoniniu, mo
kyklų, raštinių ir kt. buvo 
sudėta naujojo, “gyvybės 
stiklo” (Vita-Glass) langai. 
Moksliniai tėmytojaį atrado, 
kad tokio stiklo langai prisi
deda prie sveikatos. Po “gy
vybės” stiklais” ir gėlės žie
mą kur kas geriau auga, ir 
vištos daugiau kiaušinių de
da, ir virtukai sparčiau au
ga.

iBet taip pat pastebėta, 
kad “gyvybės” stiklas” į ke
lias savaites atbunka. Jo 
geroji veikmė sumažėja. 
Kai kurie, manė, kad gal 
būt jis toliau ir visiškai su
streikuoja ir ‘nebepraleidžia 
sveikatingųjų ultra-violeti
nių šviesos spindulių. Ta- 
čiaus, po įvairių tyrinėjimų, 
pasirodė, jog tokia nuomo
nė yra klaidinga. Nors po 
keleto savaičių “gyvybės 
stiklo” veikme sumažėja 
tam tikru nuošimčių, bet to
liau s apsistoja taš stiklo 
silpnėjimas ir jis jau iki sa
vo amžiaus galui perleidžia 
iš lauko vidun labai žymią 
dalį minėtų, spindulių.

tyti ir dar ne bile kokiu var
du—Mindaugiu Antruoju! 

Į Juk katalikiškoji Lietuva 
negali laikyti Urachą, turi 
būti Min daugis L . * - ■ < 
i Kaip mūsų didvyriai yaif 
go rinkdami . Lietuvai kara
lių, mes čia matysime iš jų 
pačių davinių. Jie ^skamba 
sekamai: įllį H U

“Berne įvykusi lietuvių 
konferencija po ilgų ginčų 
nutarė, kad Lietuva turi bū
ti konstitucinė monarchija/ 
Su tuo sutiko ir Lietuvos 
Taryba. Reikėjo jieškoti 
karaliaus. Po ilgų., galvoji
mų Sustota prie Virtember- 
go karaliaus giminaičio her
cogo Vilhelmo von Uracho. 
Taryba pradėjo rinkti ži
nias apie busimojo Lietuvos 
karaliaus asmenį. Tą užda
vinį. atlikti Taryba pavedė 
kun. D-rui Purickui. Jis 
nuvyko į Uracho rezidenci
ją freiburgą ir informavosi 
pasikalbėjimuose su vįętos 
žmonėmis, Uracho dvariš
kiais ir pačiu Urachu. Bū
simas karalius Urachas bu
vo gero, sugyvenamo budo

lystės konstituciją. Joje pa
žymi, kad Urachas privalo 
priimti Mindaugio II vardą, 
kad po jo mirties sostas pe
reina jo vyriausiam sūnui, 
kad karalius, be parlamen
to leidimo, negali užsienyje 
ilgiau būti, kaip du menesiu 
bėgiu metų ir, kas svarbiau
sia, kad be parlamento lei
dimo negali būti išrinktas 
karalium kitos valstybės. 
Yčas su Puricku bijojo, 
kad lenkai nepaveržtų iš jų 
Urachą, todėl šį punktą ir 
įdėjo. Karaliaus vaikai tu
ri eiti, mokslus Lietuvoj ir į 
tik tęia užbaigę, gali v: 
Ii užsienin mokintis.
eįr i^anofe^' fensti 

parašyti nereikėjo vargojir 
pasišvęntim.ų del, tėvynės? 
O kdsį^abai’ g^bijią'tūoš 
didvyrius iifeš pagehĮ)įįiįj4 
tą brangų į darj)^??

IB et nemanykRe; jkad kon
stitucijos parašymu j.au ir' 
užsibaigę mūsų, “didvyrių” 
erškėčiuotas kelias. Klausy
kite toliau. /

“Tą konstituciją reikėjo 
nusiųsti Urachui priimti ir 
pasirašyti. Konstituciją nu
vežti buvo pavesta p-lei 
Chodakauskaitei (dabar p. 
Tubelienė); )Mat, kad'nesu
keltų įtarimų, vyriškiui va
žiuojant. Kaipo didžiaūsią 
turtą Tarybos pasiuntinį 
paslėpę. Uraębo pasirašytą' 
konstituciją į ’bačiukai ir lai
mingai ; atvežė . Vilrilun?’ 
(“N. Žodis” N8).

Kadai jąii Urachas pasįha- 
šė konstitūCjiją, tai b’epps 4

važiuoja antru ‘sykiu aplan
kyti savo karalių, kurįs dar 
neužtūpė ant Lietuvos sos
to, bet Šį sykį neranda na
mie.

Bet štai kyla Vokietijoj 
revoliucija, kuri paliečia ir 
mūsų didvyrių darbą—neži
nia kur dingsta ir Lietuvos 
karalius. Lapkričio 2 d. Ta
ryba nutarė Uracho klausi
mą atidėti steigiamajam sei
mui išspręsti. Kada susi
rinko seimas, tai jau neban
dė jieškoti išrinkto ir ap
krikštyto, bet revoliucijos 
bangose dingusio, Lietuvos 
karaliaus Mindaugio Antro
jo, nes tuomet ir pąčius 
didvyrius revoliucijos šmėk
la gązdino.

Kaip matote, jei., ne ta
■ 4 I f. ’ .

dabar mūšų Lietuva1 turėtu 
savo karalių, btitfiį viškds 
įrašyta Lietuvos 'istorijoj, ir 
mūsų didvyriu darbu mar- 
gis ant uodegos nebūtų nu
sinešęs. Dabar nei apię jų 
darbus, nei apie didvyriš
kumus niekas nei neprisime
na. Net nežinia kur tas 
garbingasis panelės Choda- 
kauskaitės čebačiukas ran
dasi, kuriame buvo paslėp
ta Lietuvos konstitucija. 
Jeigu jis dar randasi kur 
nors saugioj vietoj, sakysi
me, cimborijoj, tai da pusė 
bėdos, bet gal jau kur sąšla
vyne?

Karalius išrinktas, ap
krikštytas; konstitucija pa
rašyta ir karaliaus pasira
šyta. Viskas atlikta, bet 
dabar jau niekas nieko apie 
tai nesako. Ar tai čia ne I 
apsileidimas mūsų tautinin- j 
kų, katalikų,/na ir socialis- tas?’’ 
tų ? Turėti savo karalių ir 
nežinoti, kur ir kaip jis gy
vena, tai jau kriminalis pra
sikaltimas.

Laisvė politiniams kali
niams!

Lietuvos Raud. Pagelbos
Centro Komitetas..1

SSRS. PREKYBOS LAI- X 
VYNAS.

1928 m./pabaigoj Sovietų 
Rusijos prekybos laivynas 
susidėjo i$ 135 laivų su ben
dru 266,000 tonų tonažu. 
1929 metais prekybinių lai- . ... 
vų aicius—-padidėsiąs iki
15O7 laivų (Čia neįskaitomi 
paži prekybiniai laivai) su 
ehdru 292,000 tonų tonažu. 
er 1928 metus Sovietų pre

kybinis laivynus pervežė 2 ' 
milionus tonų krovinių ir 1

1U0-

prakeikta 'revoliucija,1 1 tai milioną keleivių.

juokAi ne:jūoKiir:

Neturi Laiko Prezidentaiv J
Viename-pilietybės teiki- 

mo teisme teisėjas ekzame- 
nuoja tūlą ateivį:

“Kas yra Jungtinių Vals
tijų prezidentu?”

“Ponas Coolidge,” atsako 
'ateivis. 7,

“O kas yra vice preziden- t

švenčioniškis.

, Seniau , ,
i (pIRžAI.— Sęniau buvo,daug 

jie išgrūsti 
Kažin, ar ii-

“Ponas Dawes.” ■
“Ar jūs galėtumėt būti 

prezidentu?”
“Negaliu,” atrėžia ateivis.
“Kodėl negali?” klausia

vėl teisėjas. , ' *
“Ponuli, atleiskit mane X 

nuo to, kadfloisKa,” ėmė pra-
beUaTbiu. , Dabar 
įkiti&ių ‘ skaldyti.

Trikoliažo^ Fabrikas “Kasrel”
RADVILIŠKIS,—Fabrike dir

ba 30 darbininkių. Darbo sąly
gos ' nepakenčiamos. Prie Špū
lių dirba 10 vai. ir gauna 25 li
tus. Akordines darbininkės už
dirba po 2-3 litus dienai. Už
darbis menkas, nėr kaip iš jo 
pragyventi. Patys darbdaviai 
dejuoja darbininkėms, kad joms 
sunku iš tokio uždarbio pragy
venti, bet, girdi, konkurencija 
didelė — negali algos pakelti. 
Paskutiniu laiku kelios darbi- 
ijinkės pareikalavo daugiau mo
kėti už darbą, bet darbininkės 
neorganizuotos ir nieko neišėjo. 
Draugės darbininkės, organi- 
zuokimes ir laimėsim!

“Aš vedęs žmogus, durįų kę*- 
turis vaikus ir turiu sunkiai 
dirbt jų išmaitinimui; kada 
jau čia man prezidentauti ”

<... Fabriko darbininkė. 
į “Ęąlšąs” ,

Teisybe Nemalonil.
Sportelis pasakoja savo 

draugui, kaip jį įžeidusi vie
na pažįstama" grąžuolė., 

“Ir ką gi ji tau padarė?” 
klausia draugas.

“Štai kaip buvo: Aš rodi- 
nėjau jai savo jaunų dienų 
paveikslus, tarp kurių buvo 
vienas, kur tėvas laiko ma- 7 
ne ant savo kelių pasisodi
nęs. Jinai bakstelėjo pirštu 
j mano asmenį ant tėvo ke- į 
lių ir burbtelėjo: "O kas gi J 
čia-per stuobriukas?’”

Surinko J. Markus. “
’ ’ I * «
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WATERBURY, CONN

Bagočių iškeikti bolševikus bei

Tel., ' Greenpoint 5765

Juozas.

’GERAI PATAIKO!

PHILADELPHIA, PA.
332

D: 28rtos kuopos susirinkimas, j Prįgrama buvo gera> kurioje

WRING VALLEY, ILL

DETROITO ŽINIOS

Pa.

K

Pranešimas A. L. D. 
28-tos Kp. Nariams
11 d., 8-tą vai. vaka-

Michi- 
ir na
šiame 
balsa-

darbuoti,
tais darbais.
šiek tiek apsidirbs, taip grei-. kultūros palaikymo.
tai pradės darbuotis
biure.

kol dar ne vėlu.
J. Vaitkevičius,

Fin. Sekretorius

Kvi
kai£ burdingierius su gaspadine 

p■ \ gyvena r

gyvenimą ir

Kovo
!re, svetainėj 774 Bank St., 
įvyks labai svarbus A. L. D. L.

Vasario 22 d. jaunieji pio
nieriai turėjo surengę koncer-* 
tą pasitikimui III Distrikto 
jaunuolių konfeAncijos. žmo
nių prisirinko pilna svetainė.

Baigęs Philadclphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
itnane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

KURIE kenči 
ras palengvin

darė maloniomis iri 
lengvai vartojamo
mis. Greitai praša-* 
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-
^ANDImproį^

praktikavosi di-i 
miestuose Euro-

CHESTER, PA.

TEATRAS
> IR 

KONCERTAS
Rengia A.L.D.L.D. 30 Kuopa

Labai Juokingą Dviejų Veiksmų
Komediją . *

. “BOSIENE” 
matydami vaizdą,

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūsles bėdomis 
limo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa- 
HJg ĮMfl EMU n | bandyk šiandie. Tri 

1^* H ik Ji ju dydžiu vaistinč-9 few R ^^se 35c, 75c ir $1.50

NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai“ vardo kiekvienoje dė
žutėje.

TARPININKAS ”
(The Mediator) 

VAIZBOS, DAILĖS IR KULTŪROJ^ 
MĖNESINIS ŽURNALAS

^iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ̂ lllhllll^llllIlilllllllilllllllllllllllllfllllllllllllhB'11111111

fj Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Puslapis Trečias

STONO IR AP1EL1NKĖS 
ŽINIOS *

Drg. A. Bimbos Prakalbos 
Pilnai Pavyko

Vasario 24 d. įvyko prakal
bos, į kurias atsilankė virš 300 
žmonių. Kalbėjo drg. A. Bim
ba. Jis savo kalba publiką la
bai užganėdino. Užbaigus 

, žmonės sėdi ir nesi- 
Buvo duodami ir

MONTELLO, MASS.
Apie Viską Po Biskį

Vasario 22 d. buvo vietos 
menininkų jėgomis suloštas te
atras “Sniegas.” Tačiaus man 
neteko matyti tą veikalą, nes ‘ kalbėti, 
tą dieną prisiėjo dirbtuvėje skirsto, 
dirbti, tai tokiu būdu nieko klausimai, į kuriuos kalbėtojas 
daufc negaliu sakyti. Bet ku- j tinkamai atsakinėjo.
riej buvo atsilankę ir matė tą

losimą giria.
kalu ne visi patenkinti...

Lošėjais buvo šie 
A. Baronas, F. čereška, 
seris, S. Gutauskiūtė, A. Bud- sakyti, kad tie ponai nusamdė 
rikiūtė ir A. Turanienė. Bagočių iškeikti bolševikus bei

Po teatrui buvo šokiai. Pub- j komunistus, tai daugelis atėjo 
likos buvo nemažai. pasiklausyti, kaip tas nusam-

dytas keikūnas keiks kitų srio- 
Senai laukta ir kalbėta drg; vių žmones, todėl pusę publi- 
truseikos knyga—“Karų ir kos sudarė bolševikai ir jų 
feliucijų Gadynė”—jau ap-Įsimpatizatoriai. Tuo tarpu 
cvfa. Tai puiki knyga, di-;Bimbos prakalbose nesimatė 
ėf 345 puslapių, gražiais nei vieno žymesnių tautininkų, 
larais. Tai dar pereitiems jie neatėjo pasiklausyti, ką 

ar keiks 
Todėl nariai juos taip, kaip jų nustamdytas

Tautininkai ir socialistai gy- 
tai aktorius už gerą rėsį, kad jie į savo surengtas 

Bet pačiu vei- prakalbas, kurios įvyko 20 d. 
sausio, sutraukė 200 žmonių ir 

žmonės: į jjbms išrodė, kad jau čia dide- 
is laimėjimas. Bet reikia pa-

]aiX 
dėlė 
apdarais 
metams priklausantis A. L. D. Bimba pasakos ir 
L. D.' leidinys.
būtinai turi šią knygą atsiimti. Bagočius keikė progresyvius. 
Nes žinant d. L. Pruseikos ga- Kurie buvo, tai išgirdo ne 
bumus, kaipo gero kalbėtojo keiksmus, bet nupieštą darbi- 
ir rašytojo, neapsiriksiu sa- ninku skurdų
Rydamas, kad kiekvienas per- dvasiškijos darbus, kuri ranka 
skaitęs šią knygą džiaugsis, rankon eina su kapitalistais, 

kad labiau darbininkus išnau- 
Korespondentų biuras neuž- dojus. Tuo tarpu Bagočius 

ilgo pradės veikti. Mat, drau- savo prakalboj pasakojo, kad 
kurie buvo apsiėmę pasi- tikybą ir dvasiškiją reikia-pa

buvo apsikrovę ki- laikyti. Nes, girdi, tikėjimas 
Kaip greitai jie i ir bažnyčios reikalingos del 

Išrodo, 
šiame kad tautininkai ir socialistai 

pripažįsta kultūrą iš atbulos 
pusės, ją mato bažnyčiose ir 

Bandoma sukelti šiek tiek .kuniguose. Pas juos ten kul- 
pinigų Priešfašistiniam Nacio-^tūra, kur tamsybė skleidžia- 
naliam Komitetui, kad jis ga- ma. 
lėtų nors vieną delegatą pa-: 
siųsti į Berlyną, kur bus iš vi-, 
sų pasaulio kampų priešfašis- Svarbus 
tinis suvažiavimas. Tai yra' 
geras užmanymas ir visų yra ■ 
pareiga paaukoti tam tikslui i 
kiek kas išgalime.

Nusiskandino Moteris
Kovo 1, po pietų, važiuo

janti vyrai per Illinois upės 
tiltą, ties Spring Valley, matė, 
kaip moteris nušoko nuo tilto 
j upę. Ant tilto buvo jos vir
šutinis apsiautalas, sveteris ir 
kepurė. Vyrai pranešė polici
jai. Du policistai (lietuviai) 
nuvykę ant tilto, paėmė palik
tus parėdus ir pagal juos paži
no, kyd nusiskandinus Marė 
Slavidkienė iš Spring Valley. 
Jos vyras rūpinasi surasti la
voną upėje. Velionė Marė 
Slavickienė da nesena moteris, 
visą laiką rpėgusi svaiginan
čius gėrimus, kas, žinoma, ja- 
bai pakenkė jos sveikatai. Ji 
buvo religinė moteris; prigu
lėjo prie S. L. A. vietinės kuo
pos ir, rodos, prie S. R. K. 
Priežastis nusiskandinimo man 
nežinoma. Gal 'kaipo darbi
ninkei ir silpnos sveikatos mo
teriai buvo perskaudu gyven
ti?

Visi būkite šiame susirinkime, 
mes jau yra atsiųsta nauja 
knyga “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė.” Šią knygą visi na
riai gausite. Taipgi nepamirš
kite užsimokėti už šiuos metus 
mokesčių. '

Kovo 10 d. rengiamos dis
kusijos temoj: “Ar tikėjimas 
ir bažnyčios neša darbinin
kams nauda?” Tema labai 
svarbi ir todėl kiekvienas tu
rėtų jose būti. Diskusijas ren
gia A. L. D. L. D. 28-ta kuo
pa, svetainėj 774 Bank St. 
Pradžia 8-ta vai. vakare.

K. B. Narys.

10 Kovo-March, 1929 
LIETUVIŲ KLIUBO 
. SVETAINĖJ

Stįf'S. 4th St., Chester,
Pradžia 3 vai. po pietų

Šį veikalą perstatys puikiai išsila
vinę aktoriai iš PhilddelphiįOs, katrą 
prirengia Phila. Bendras Komitetas. 
Taipgi dalyvaus iš Philadelphijos 
Lyros Choras su savo visu štabu. 
Kartu išgirsime puikiai išlavintus 
balsus. Užtai kviečiame visus Ches-

Philadelphijos ir apielinkes lie- 
t>Wfus kuoskaitlingiausial atsilanky
ti, nes atsilankę būsite užganėdinti.

ĮŽANGA 50c. YPATAI
Kviečia Rengėjai.

A. P. L. A. 47 Kuopos Nariam
Ateinantis A. P. L. A. 47 

kp. susirinkimas įvyks 10 d. 
kovo, 10-tą vai. ryte, Draugijų 
svetainėj, 24 gatvė ir 
gan Avė. Visi nariai 
rėš privalote dalyvauti 
susirinkime, nes tai bus balsa
vimai A. P. L. A. Centro val
dybos, taipgi bus renkami ir 
delegatai į A. P. L. A. 22-rą 
seimą. Kaip matote, rinkimai 
Centro valdybos turi būt vi
siems svarbu, nes tai yra or
ganizacijos širdis. Visi nariai 
ir narės privalo rūpintis, kad 
išrinkus tinkamas ypatas, ku
rios vestų reikalus delei orga
nizacijos ir narių gerovės. Vi
si ir visos dalyvaukite šiame 
susirinkime.- z

A. P. L. A. 47 kp. pereita
me susirinkime, vasario 10 d., 
tarimas perėjo vienbalsiai, 
kad nariai ir narės būtų pri
imami už nupigintą įstojimą. 
Iš kuopos pusės per vieną mė
nesį kalbamas tarimas yra ge
ras iki 10 d. koyo ir jier tą 
laikotarpį yra įstojusių apie 15 
narių. Bet randasi dar šimtai, 
o gal ir tūkstančiai, Detroite 
lietuvių, kurie dar nepriguli 
nei jokioj pašelpinėj organiza
cijoj, tai kodėl neateit ir neį
stoti į A.P.L.A. ši organiza
cija yra viena iš lietuviškų pa
šelpimų organizacijų, kuri rū
pinasi vien darbininkų reika
lais. Nariai priimami abiejų 
lyčių nuo 18 iki 50 metų. Li-

goj pašelpos $7.b0 ir* $14.00 į 
savaitę; pomirtinės $150.00, 
$300.00, $600.00 ir $1,000 
tuoj bus sutvarkytas. Mokes
tis yra žemiausia, negu kitoj 
kokioj org. bei draugystėj. 
Kviečiame visus ir visas, dar 
nepriklausančius į Šią org., at
eiti augščiaii minėtoj dienoj ir 
įstoti,

Connecticut Apskričiu ir Cho
rų Veikiančių Komitetų Šau

kiamas; Bendras Posėdis
L.' D. S. A. 8-to Rajono ir| 

A. L. D. L. D. 3-čio Apskričio 
veikiančių komitetų šaukiamas 
bendras posėdis 10 d. kovo, 
darbininkiškų o r g a n iz acijų 
kambariuose, 774 Bank St., ■ 
Waterbury, Conn. Pradžia 1 ■ 
vai. po pietų.

Šiame posėdyje prisieis 
apsvarstyti bėgantieji organi
zacijų reikalai, ypatingai tie, į 
kurie per organizacijų konfe
rencijas buvo palikti del ko-į 
mitetų atlikti. Kadangi vasa
ros laiku nutarta suruošti net, 
4 dideli išvažiavimai del span* j U 
dos ir šiaip darbininkiškų rei- ■ 
kalų, todėl jau laikas apie i 
juos pasvarstyti, nustatyti, ko
kios bus juose programos ir 
t. t.

Komitetų nariai, būkite visi 
ir laiku. Taip pat geistina, ku
riem laikas pavėlina, kad ir 
šiaip draugai atsilankytų į šį 
posėdį su naudingais del or
ganizacijų sumanymais, del 
mūsų ruošiamų išvažiavimų ir 
kitais reikalais.

V. J. Valaitis,
A. L. D. L. III Apks. Sekr.

ir Ateities, žiedo vaikų drau
gijėlės choras daihavo. Mer
gaitė, dešimties mętų amžiaus, 
smuikavo. Reikia pasakyti, 
kad ji labai puikiai smuikavo, 
sunku didelį surasti, kuris taip 
smuikuotų.

šiame koncerte daugiausiai 
pasižymėjo iš Riverside jau
nuolių grupė, kuri sulošė la
bai juokingą veikaliuką. Loš
dami publiką labai prijuokino.

HAARLEM OIL

Gerai būtų, kad , mes turėtu
me tokių perstatymų ir daž
niau. Pats veikalitikas trum
pas, juokingas ir darbininkiš
kas.

Riverside jaunuolių grupė, 
susitvėrus į pionierių kuopelę, 
kad ir per trumpą laiką, dar 
metų nėra, nuveikė gana 
daug. Kuomet ji susitvėrė, 
tai turėjo tik penkius narius, 
o dabar jau turi dvidešimts. 
Jeigu tokioj mažoj kolonijoj, 
kaip Riverside, turėti 20 na
rių, tai ką kalbėti apie didžią
sias kolonijas.

Mes privalome dėti daugiau 
domės Į jaunuolius. Šioj kon
ferencijoj buvo šimtas delega
tų ir jų tarpe tik penki lietu
viai jaunuoliai—iš Philadel
phijos 3 ir iš 'Riverside—2. 
Tuo tarpu III Distriktas ap
ima daugelį mieštų, kuriuose 
nemažai ir lietuvių randasi.. 
Apie tokius miestus, kaip Eas- 
tonas, Scrantonas, Wilkes- 
Barre, Minersville ir kiti nie
ko nesigirdi.

Pašvęstas naudingiems patarimams 
apie Real Estate, Apdraudą, Morgi- 
čius ir kitus nejudinamojo turto rei
kalus. Paįvairintas eilėmis su gai
dom, sveikatos skyrium, legališkais 
patarimais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio formato, ne 
mažiau 32 pusftipių. Prenumerata 
metams Amerikoj $1.00, pavienis nu
meris 10c; užsieny—metams $1.50, 
pavienis num. 15c Už.sirašykit sau 
ir kitiems. Sausio numery telpa la
bai puiki daina “Pumpis,” chorui ke
turiems balsams ir pianui. Dar nie
kui’ niekas tokios negirdėjo. Būtinai 
įsigykit šį numerį.

“TARPININKAS,”
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Leidėjas
A. J. KUPSTIS

Dr. J. Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono miesto sveikatos 
department© štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla
pumo ir tt. Roentgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligas..

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: nuo 9 ryte iki 9 vak.
Tel., Park 5873

hfORINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENE 
VARTOKITE

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

CASTON ROPSEV1CH

Lietuvaitė Fotografistė Į 
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- | 

voįų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;30 iki 

5 vai. po pibtų.
MARGARETA VALINČIU^

Room 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.

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

M. >1. J Urbszo 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass/, 
j savo krautuvę 
kas mčnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 ArsenalJohn Naujokas

St., nuolatos parsitraukia ' savo kos 
tumieriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui 
yra gėri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

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

Reikalaujant, adresuokit:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC
i

Telefonas:

Stagg

5043

GR4B0RIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dięną ir naktį. Darbą at- 
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
■ Brooklyn. N. Y.

$1,000 Tik až 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

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

■ Vaistžolūs yra nuo sekančių ligui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 

| mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

; tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
j pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
j ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
(žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
_ skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 

širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
— si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 

1 sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 

w » ov,| 1! \z _ Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsj 
6 AIzlieOFa ižolių ir kn^ katalogą. Reikalingi
iulvlll VldUH LlHUoUfi C i mūsų žolių pardavinėtojai visuose 

j miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

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

PETRUŠKEVIČIŲJONĄ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
i Rezidencija:

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

So. Boston 0304 W.Te!.,

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

^Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

184 GRAND STREET
Arti Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

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, 
krūtinės, plaučių ligų, vidurių, 
žarnų ir kt. ligų.
MANO KAINOS PRIEINAMOS. 
Nekainuos nieko pasitart su Dr. 

Zins del modemiško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO- 

’ KIE KVOTIMAI
X-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. 
Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyt1 
automobiliais į tifcimpiausį laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. ' Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjiipo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. > Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y o

FORNIC1AI 
j PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
j PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ
Iš priežasties daugumo stako parduoda- 

|me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
ll statome j namus visoje New Yorko ir 
Į Brooklyno anielinkėie.
Į Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
Į me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

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



SKAITYKIT IR PLATINKIT

RAUDONĄJĮ ARTOJĄ
es ne

Nauja-Daktaro Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS
Petras Monteliietis

Ir Spiritiniai. Gėralai
WORCESTER, MASS JAU GATAVA

ma

3116 So. Halsted St Chicago, III

M'at

žmonas 
užsiėmi-

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

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

Gerai būtų dąr pasikal
bėti, bet neturiu laiko, Ar ne geriau^ bū

ūkę Račylos, “Laisvės” skaity
tojo, ir kelias dienas smagiai 
praleidžiau; žmonės malonūs. 
Jie savo ūkė j e malkas, pjaus
to, skaldo. Turi 11 raguočių, 
arklį ir pulką vištų. Račylie- 
nė bėgliai skaitė “Laisvėj” til
pusią apysaką apie vilkus 
Dzūkijoj. Jia čia augus, vie
nok lietuvių kalbą puikiai var
toja. Jos motina kadaise na
mie turėjo keletą dailių duk
terų, dabar vien jaunoji ūkė- 
je triūsiasi. Kitos, užbaigę 
kolegijas, jau apsivedę su an
glais, da viena nevedus, dirba 
ofise. Užėjau pas Myčus, 
“Laisvės” skaitytojus—priim- 
nūs žmonės; ūkėje darbuojasi. 
Turi 18 raguočių, 2 arklius ir 
112 vištų. Čia liet, ūkininkai 
verčiasi pienu, da galvijų par- 
dupda į mėsinyčią, malkų taip 
jau. . Taip pelnydami^ duoną, 
gyvena neblogai. Anot A. B. 
išsireiškimo, anglai, matydami 
lietuvius prasigyvenant, irgi 
bando farmeriauti, bet tankiai 
jų*ūkius licitacija lydi 
ne taip darbštūs.

tų, kad tamsta ateitumėt pas mus šiandie
ną po pietų? Mes apsidirbsime iki pietų, 
o tada turėsime gražaus laiko pasikalbėti 
visi kartu.”

“Labai ačiū, tėve* prižadu, būsiu, nes 
aš labai pasiilgau žmonių nuo savo kraš-

Jis pradeda darbuotis; viskas gerai ir 
sekasi; jį$ ramus ir užganėdintas. Bet ta 
Liudvisė tai jam tikras angelas, su malo
nia šypsą ji pasitinka Antaną ir palydi; 
nepraeina pro šalį: vis tai gnibt, tai pešt. 
Antanas iš karto nedrįsdavo, bet paskui ir 
jis tuo patim atsimokėdavo. Už mėnesio 
laiko jiedu pradėjo mainytis bučkiais, ir 
susiartino į meiliškus ryšius. Paskiau, jie 
pasislėpdami kur nors praleisdavo po va
landą ir kitą, besimylėdami.

O sulaukus rudens, vėlai vakarais 
Liudvisė pradėjo lankytis Antano kamba- 
rėlin, ir ten praleisdavo ilgas valandas, 
Apart meilės, ji nešdavo jam ir įvairius 
gardumynus, ir šerdavo, kaip kalakutą. 
Antanas džiaugdavosi savo gyvenimu, bet 
kartais ir apsireikšdavo nusiminimas. An
tanas pamanydavo, kad visgi čia yra va- 
gystą; vis taip ilgai nebus, vis kada nors 
pasibaigs tos laimingos įdienos; suseks tė
vai kada nors jų meiliškus ryšius, spirs ka
da nors jam į užpakalį, jei dar ne blogiau. 
Tada bus užbaiga; Jam pereidavo net šal
ti šiurpuliai per kūną. >Jis manydavo, kaip 
reiks atsiskirt nuo jos, kuri jį taip karš
tai myli. , -

Baudžiavos Laikai.
TELŠIAI.—Vasaros metu pas 

mus dirbo daug darbininkų 
pj-ie statybos darbų. Statė ku
nigų seminariją, gelžkelio stotį, 
vandentekį ir tt. Dirbdavom po 
12 ir daugiau valandų, o moky
davo 5-7 litus dienai. Elgesys 
sii darbininkais žiaurus. Jau 
nekalbant apie “Minijos” dirb
tuvės savininko Liongaudo žiau
rumus, su darbininkais nežmo-

S. R. Maptunas.

GYVENIMO BANGOS
niškai elgiasi vietos klebonas 
Beresnevičius (žmonės jį prami
nė “Berkiuku”) jr pralotas 
Galdikas; jie kitaip darbininkų 
nevadina, kaip “gyvuliais.” 
Kiek daugiau prasitrynusį dar
bininką kunigėliai apšaukia 
“bolševiku-bedieviu” ir atiduo
da į žvalgybos nagus. Taip pa
darė su darbininkais: Jočiu, 
Kazlausku ir Giniotu. Juos 
žvalgyba suareštavo, badė ada
tomis panages, visaip kankino

< i “RAUDONASIS ARTOJAS” nuo naujų metų pradėjo eiti kas 
savaitė;ir teikia savo skaitytojams dvigubai daugiau įvairiz svarbių 
žinių, negu pirma.

"RAUDONASIS ARTOJAS” yra vienintelis Sovietų Sąjun^j 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių’ Žinių iš lietuj 
kolonijų gyveninio; < ■

^RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams daug Wuų 
iš politinio ir ekonominio Sovietų Sąjungos gyvenimo. J

"RAUDONAJAM ARTOJUI” bendradarbiauja skaitlingas selkorų 
darbkorų, proletarinių rašytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir valstietis, kokiam jis pasaulio krašte 
nebūtų, skaitydamas "Raudonąjį Artoją” visuomet ras sau įvairiais 
klausimais naudingų žinių, feljetonų ir eilių.

Amerikos darbininkai, užsiprenumeruodami sau "Raudonąjį Arto
ją,” tuo pačiu palaikys tamprius ryšius su Sovietų Sąjungos darbi
ninkais ir valstiečiais.

Užsisakyt metams Amerikoje ir šiaip užsieny] kainuoja 
• 2 doleriai, pusei metų—1 doleris
Užsakymus ir pinigus geriausiai siųst tiesiai "RAUDONOJO ARlĮl . 

JO” redakcijai piniginiais laiškais šuo adresu:

B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 45, red. gaz. 
“RAUDONASIS ARTOJAS”

Ir vėliau ištrėmė. ’ ’Taip pas 
mus pataažėli’ ‘ grąžinami bau
džiavos laikai. -

“Balsas”

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip 
svarbiu visiems klausimu. , Dr. Kaškiaučius, populiariš- 
kas straipsnių apie sveikatą rašytojas, yra visų mūsų laik
raščių skaitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atrasite 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir gražume 
lietuviškos kalbos. ®

(Tąsa)
Tik vienas dalykas Antanui buvo nepa

kenčiamas—tai jo nuobodus gyvenimas. 
Visi jo draugai buvo paskendę alkoholyje ir 
išdykime. Tas jam neduodavo ramybės. 
Antanas manydavo, kaip reikia išeit iš tos 
bjaurios padėties. Kad sučiupus nors ko
kią merginą ir apsivedus; gal vis būtų 
linksmiau savistoviai gyvent, ir būtų pro
ga atsikratyt nuo tų girtuoklių.

Vieną sekmadienį, Antanui bemiegant, 
anksti rytą, ką tik saulutei patekėjus, sau
lutė įspyrė savo auksinius spindulius į jo 
veidą, lyg norėdama jį pažadint ir rodyt 

. jam savo skaistumą. Antanas, atsibudęs, 
lyg nusigando. Jis pamanė, kad prieš jo 
akis apsireiškė gaisras. Bet paskiaus jis 
pastebėjo, kad jį žadina skaisti saulutė.

• Jis .atsikėlė, pasikrapštė akis, priėjo prie 
’lango, atsidarė, iž žiūri laukan. Rytmetis 
šiltas, gražus, nes buvo gegužės mėnuo. 
Saulutės spinduliai atsimuša į bažnyčių 
bokštų langus ir daro nepaprastą žėrėji
mą. Gatvėse nesimato nei “gyvos dva
sios”: visur viešpatauja amžina tyla.

Tik už pusvalandžio pasigirsta arklio 
patkavų žvagėjimas ir ratų būdėsis. Na
gi, atvažiuoja pienininkas. Senukas sėdi 
vežime ir arklį valdo, o jo duktė su pilna 
krepše bonkų pieno bėgioja nuo vienų durų 
prie kitų, palikdama po bonką pieno. O 
Antanas, pamatęs, įsmeigė savo akis į tą 
merginą ir tėmija kiekvieną jos pasijudini
mą, žingeidaudamas pamatyt jos veidą. 
Vežimas kaskart vis artinas arčiau, o jis 
vis tėmija. Pagaliau pamato merginos vei
dą. Jauna, graži, skaisti, kaip uoga, apie 
septyniolikos metų amžiaus, vidutinio ūgio. 
Antanas pamanė, kad čia turi būt bus prū
sė. Mergina prisiartino prie jo namo du
rų. O Antanas, lig keno verčiamas, ima ją 
ir prakalbina vokiškai: “Gerą rytą, sal
džiausia širdis!” Ji atsako mandagiai: 
“Gerą rytą. O iš kur jūs sužinojote, kad i 
aš kalbu vokiškai?”

Antanas: “Man liudija jūsų skaistūs' 
veideliai, nes vokiečiai visi skaistūs ir gra- ■ 
žus1 žmonės”. Mergina:

“Mat, tas reiškįa, kad aš esu pieniniu- Į 
ko duktė.”

- . “Bet visgi aš atspėjau, ar ne?”
“Taip, atspėjote.”
Ji nusikrausto link kitų namų, paliki

nėdama pieną, bet vis atsisukdama pasižiū
ri atgal į Antaną. O jis pamojuoja ranka 
“gudbai”. Ji atsako jam su malonia šyp
są. Ir ta jos šypsą palieka giliai Antano 
širdyje antspaudą, kurią jis nebegali iš
trinti. -

Antanas visą savaitę dirba, prakaituo
ja, bet vis jis mąsto apie tį pienininko duk
terį, kaip vėl reikės susitikti ir prakalbin
ti M į

Antanas sulaukia • antro nedėldienio; j 
jis nebemiega. Jis atsikelia < anksti rytą, 
apsirengia, nueina laiptais žemyn ir laukia, 
kada vėl atvažiuos ta mergina.

Valandėlę palaukus, ji ir vėl atvažiuoja 
tuo patim’ laiku, bebarškindama bonkas 
pieno. Ji prisiartina ir prie jo namo durų j 
su bonka pieno. Jis greit pasitinka ją:

“Gerąt rytą! kaip einasi ? Meldžiu 
duot man; aš užnešiu laiptais ir padėsiu 
pieną pagal duris.”

“Labai ačiū už patarnavimą.”
Paskiau Antanas ir klausia jos:
O jūsų pape ar kalba vokiškai?”

. “Taip, jis ir kitų kalbų moka; jis kal
ba dar lenkiškai ir lietuviškai.”

Antanas:' “Ir lietuviškai!”
Ji: “Kodėl jūs taip > nusistebėjo t? gal 

jūs esate lietuvis?” »
Antanas: “Taip, ir aš kalbu lietuviš-

Nužudė 3 Negrjis 
BELLEFONTE, Pa.—Trys 

negrai, visi iš Erie, Pa., ta
po elektros kadėj nužudyti 
Rockview kalėjime, pirma* 
dienio rytą, už nužudymą 
Pelegrino Cocco, Erie mies
te, lapkričio 20 d.. 1927 m.

Pastaba Korespondentams
Rašydami korespondencijas, 

malonėkite patirti tikrai daly
ką, kad nedaryti klaidų. Jau 
buvo daug rašyta apie dzūkų 
kleboną J. Čapliką, kuris ne
senai mirė ir beveik kiekvie
noj korespondencijoj įvyko 
klaidų. Pirmutinė buvo para
šyta, kad kun. Čaplikas paliko 
savo gaspadinei Juškaitei 
3,000 dolerių, o turi būti Juš
kienei, nes tai yra našlė, apie 
40) metų amžiaus. Kita, tū
pus “L.” numeryj 49, kur pa
sakyta, kad kunigo Čapliko 
brolis išmokino jį kunigu už 
žmonių pragertus pinigus, o 
turi būti dėdė, o ne brolis. Tre
čia, tai “L.” 50 num. vėl pa
sakyta, būk kun. Čaplikas pa
liko daug brangių rakandų 
savo gaspadinei. čia irgi ne
tiesa. Kaip pianas ir miega
mojo kambario puikus “setas”j 
buvo ir yra ponios Juškienės, 

turėjo jai palikti. /
Taigi, draugai, rašant ko

respondencijas, pirm'iau patir
kite tiki^! tiesą. Aš girdėjau 
kitus ir man pačiam teko susi
durti ,su .tais parapįjopais, kui 
rie Čapliko verkią, ji^la^įaijišr 
mėtinėja, kad t n|teįisingo£ ži
nios paduodamos^ Je‘igu hlės 
norime prieiti prie parapijonų, 
stengkiįpės dalykus aprašyt 
kuo teisingiausiai. Kada jie 
pamatys, kad rašoma tęis^įė, 
tuomet, ir į laikraštį kitaip žiū
rės. ' ■ '

Mergina sako: “Gerai, aš jus supažin
dinsiu su šavo tėvu.”

Jinai nusiveda Antaną prie vežimo ir 
perstato savo tėvui.

“Pape, šis vaikinas yra jūsų kaimynas 
ir jis kalba lietuviškai.”

Tėvas tuoj aus paduoda jam ranką, pa
sisveikina, ir klausia:

“Iš kokios vietos tamsta esi?”
“Nuo Jurbarko”, atsako Antanas, ir 

klausia: “O tamsta nuo kūno krašto?”
Aš nuo Lauksargės”, sako tėvas.
Antanas: “Aš Lauksargę labai gerai 

žinau ir daug kai*tų man prisiėjo ten būti.”
Tėvas žingeidauja. “Na, kaip ten da

bar gyvenimas? Nes aš jau senai esu 
Amerikoj. Norėčiau daug ko sužinoti.”

“Nagį tėve, taip kaip ir paprastai: 
kurie turtingi, tiems visur gerai gyventi; 
bet kurie nieko neturi, tiems visur bloga, 
reikia sunkiai dirbti ir prakaituųti.”

! Tėvas sako

Sulyg ’Myčienės nurodymo, 
nuėjau pas lietuviui-pakalbin
ti užsiprenumeruoti . “Laisvę,” 
vienas žadėjo kitą sykį. A. 
Puidokas užsirašė dabar; ma
tyt, jo žmona yra mylinti skai
tyti darbininkišką laikraštiją. 
Aušiūrienė žadėjo grįžti prie 
A. L. D. L. D. Vietos liet, gy
ventojam’ linkiu t suorganizuo
ti A. L. D. L. D. kuopą. Juk 
$1.50 į metus lėšuoja, o knygų 
gero turimo galima įgytLuž. 7 
dol. metuose. ./

čia lietuviai, tamsybės apaš
talo neturi, didžiumoje yrą 
laisvi ir gyvena sutikime. Iš 
moterų kalbos ir statytų klau
simų bėgančiais nuotikiais, į- 
gautu įspūdį, kad jbs augščiau 
pakilę apšvietoje, negu vyrai. 
Gal vyrai kreivą akį turės ant 
manęs ųž šį sakinį? Su An
tanu einame p,as senus pažįs
tamus, girdėtą i stųboję klege
sys. . Maniau sau, .gal kokios 
“susąidės” mitingas?, /Pažįs
tamas, su malonia šypsą, pasi
sveikinome, prašė, sėstįs. Bū
rys vyrų kazyrėm lošia su 
linksmais veidais, it kunigas 
jauną merginą spaviedoda- 
mas. Kitame ruime, gražiai 
išpuoštame, moterys šneku
čiuojasi su rimtos minos iš
žiūra. Nedėlios rytas apsi
niaukęs, debesys plaukia erd
vėje—pradėjo dideliais gaba
lais snigti. Bet po pietų gam
ta permainė išvaizdą, skaidri 
saulutė nušvietė. Su Račylaįs 
išvažiavome pas kaimynus 
svečiuotis. Susitikau Jurgį ir 
Joną Tumosus ir jų 
darbuojasi savuose 
muose, vaikus leidžia į Rūgš
tesnės mokyklas. Man išva
žiuojant, pasklydo žinia, būk 
lietuvis S. paliko du vaiku ir 
pačią. Su kito pačia M. iš
dūmė automohilium. Kažin 

silpnas, ar grįš? Tarpe vietos lietuvių 
Iš pirmas tokis nuotikis. Mieste

lyje randasi kelios dirbtuvės, 
mažai dirba—bedarbių yra 
būrys. čionykščiai lietuviai 
medžioklės sezonu mažai stir
nų nušovė., Račy.lų sūnus vie
ną nukovęs. Montelliečiai čia 
medžiodami pagavę tris stir
nas. :

• , Paskiau tėvas nurodo jaifl kelią liki jo 
farmos ir tam kartui atsisveikina.

Antanas tiek pasiliko užganėdintas, 
lyg būtų radęs šimtą dolerių. Jis tik lauke 
dvyliktos valandos, kada vėl bus proga pa
matyt tą angelą mergaitę.

Antanas, sulaukęs pietų, maršuoja ant 
farmos. •

Tai merginai irgi kutena jausmus 
mintys apie Antaną. Jinai jo irgi laukia, 
prausiasi ir dabinasi, kad tik geriau 
patiktų jam.

. Antanui prisiartinant prie farmos, iš
eina ta merginai jo pasitikti, kad š 
užpultų. Priėjo prie jo ir klausia

“Kaip einas ? Kaip patinka mūšų far- 
ma?”

Ji įsmeigė savo smailias akutes į An
tano veidą ir žiūri. Antanas iš karto lyg 
susisarmatijo ir nedrįso jai žiūrėt į akis. 
Bet jinai tiek jį sužavėjo, kad jis nebesu
prato, ką jinai sakė, ir nebežipojo nei ką 
jai atsakyti, nes ji‘dabar daug kitaip atro
dė, negu kad pirmiau jis ją matė. Mat, 
dabar ji buvo išsiprausus, išsipauderiavus, 
pasirėdžius; atrodė graži, skaisti, kaip an
gelas.

Mergina paima jam už skverno ir 
trukteli, sakydama:

“Kodėl tamsta toks nedrąsus esi? Ži
nok, kad čia farma, o ne miestas; čia nėra 
politikos; būk drąsus. Meldžiu pasakyt sa
vo vardą ir pavardę.”

“Nagi Antanas Malinauskas. O tams
tos vardas-pavardė?”

“Aš esu Liudvisė Žinka.”
“Labai gražus vardas”, pagyrė Anta

nas.
Įsiveda Antaną į stubą; perstato jam 

savo motiną. Paskui visi susisėda apie 
stalą ir kalbasi apie Lietuvą, apie Vokietiją 
ir kitką. Paskui pavalgo pienus, o paval
gius, visi išeina laukan pasivaikščioti.

Tėvas išrodo jam visą farmą, gyvulius, 
mašinas ir viską. Senukas sako: “Turime 
visko: 200 akerių žemės, dvidešimts karvių, 
keturis arklius, penkias dešimtis vištų. Da
bar galima gyvent, tik bėda su darbinįn- 
kais. Čia tik nusisamdysį; mėnesį išbuvo, 
ir vėl nebėr: duojau,. bėga į kasyklas.”

Antanas nustebo: “Į kasyklas 
gi kasyklose dirbu, bet man nepatinka ka
syklų darbas. Jei tik gaučiau kur darbo 
ant farmos, tai šimtą'kartų man būtų ge
naus”. ’ y •

“Jei tik jūs norite, eikite pas mane 
dirbti. Gausi 10 dolerių į mėnesį ir valgį, 
o valgyt mes nesigailime”.

“Labai gerai, tėve; Rytoj nueinu, at
sakau darbą, atsiimu užmokestį; susiperku, 
{<as reikalinga, o antradienį ateinu dirbti 
)as jus.”

Tėvas paima Antanui už rankos: “Da
bar aš turėsiu gerą vyrą; dabar mes lauk
sime jūsų atsikraustant.”

Antanas tam kart atsisveikina su vi
sais ir traukia namo.

Ant rytojaus Antanas nueina į kasyk
lų ofisą, atsiima uždarbį, apsimoka šeimi
ninkei už butą, susikrausto viską ir marš 
ant farmos. ’ /

Antanas jau ant farmos. Šeimininkas 
išrodo jam visą darbą, ką reiks dirbt ir pa
rodo jam kambarį, kur jam reikės gulėti.

Antanui nieko nėr nuostabaus, nes vi
sas ūkio darbas yra jam paprastas; o vis-
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K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą. Jk

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

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

K. M. S. - 1
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N.

Ridge woo do Skyrius: 253 Grove St.

Foxcroft, Me.
Darbe man pažeidė kairį 

petį, tat, turėdamas liuoso lai
ko, sumaniau vykti pas liet, 
ūkininkus į Foxcrofto apygar
dą. Vasario 14 d. rytas šal
tas—šiurkštus vėjas kerta į 
veidą it spygliais. Važiuo
jant, palei kelią matyti įvai
rių medžių krūvos, sumestos 
del popieros dirbimo, lentų 
pjovimo ir kuro, pina būrys 
girių naikintojų, apsiginklavę 
kirviais, -pjūklais ir špatais. 
Vienas senyvas, nuovargio ly
dimas, sukniubo, veidas pasi
nėrė į sniegą; du jauni pakė
lė jį, nuvedė vežimo link, ša
lę manęs sėdėdamas, sidabri
nės spalvos plaukais asmuo, 
prabilo: štai matyti jaunas 
beržynėlis, pripustytas—mede
liai apšalę sniegu bei ledais 
nulinkę1. į pusnį, taip ir tūno, 
rodos, be viršūnių. Jie ken
čia žiemos reakciją. Tik1 pa
vasario skaidri saulutė juos 
pafcuosuos. Aš pastebėjau, 
kad juos galima prilyginti 
prie darbininkų būvio. Daug 
yra pradiniij mokyklų jaunimo 
be darbo, o jau senesniems 

: proletarams, apie 50 metų 
l amžiaus, visai nenori duoti 
’darbo. Tai ir kamuojasi ka- 
Ipitalizmo. alginėje ^vergijoje. 
Senukas, vėl man aiškina, gir
di, jūs teisybę sakote, net 
augštesnes mokyklas užbaigę 
negali gauti savo profesijoj 
darbų. Dukterį išleidau į slau
ges jau metai laiko, o da dar
bo negauna. Jau 6 mėnesiai, 
kaip pats nedirbu—nuo už- 

iveizdų gaunu atsakymą : 
“Šiandien nereikia.” Jei kur 
pasitąiko gauti, tai per kom
panijų gydytojų egzaminą ne-į 
pereini—išgirsti 
nesveikas, netikęs į darbą 
Massachusetts valstijos z va
žiuojąs į Maine vai., gal miš
ke prie kirtimo gauti pavyks. 
Pagaliaus, . pastatė klausimą : 
Kaip darbininkai galėtų pasi- 
liuosuoti nuo bado ir skurdo 
kančių? Čia vėl pridūriau— 
klausyk, senuk, štai ve: mies
tiečiai ir farmeriai darbinin- 

Ikai turi įsteigti tarybų valdžią 
tokią, kaip dabar Rusijoje 
yra. Kad tą atsiekti, reik 
stoti į komunistų partiją, 
skaityti proletariškus laikraš
čius, organizuoti darbo uni
jas; seniem ir jauniem spies
tis po i raudona vėliava. Tik 
tuomet skurdas darbininkus 
apleis, maloni saulutė nušvies 
ir vargdieniams gyvenimas bus 
malonus. Dabar Rusijoje 7 
vai. darbo diena, algos pakel
tos ant 15%, darbininkų vaka- 
cijos apmokamos; bedarbis 
gauna 65% savo algos, jei 
moteris nėščia dirbtuvėje dir
ba, esti paliuosuota per 14 sa
vaičių nuo darbo su apmokėji
mu jos gautos algos ir 
Jei nori plačiau žinoti, 
skaityk knygelę: “Ką mes 
tėme Sovietų. Rusijoje.” 
parašė ne bolševikai, o 
buržuaziška delegacija savo 
tyrinėjimo raportą paskelbė, 
ką jie matė. Šią knygelę ga
lima gauti keliose kalbose. Se
nukas išėjo iš traukinio Dex
ter stotyje, ačiuodamas už nu
rodymą darbininkiškų užduo
čių. Vėlai vakare pasiekiau | kurie
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Labii Parankus Kišeninis 
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Metams ...
6 menesiams

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Habąrberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako ‘“Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Lietuyos darbininkų ir kal
amo* biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(sii paveikslais)

BALSAS”

d., “New York 
darbų pajieško- 

žmogus pasi- 
už pa-
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Labai daug Amerikoj gyve- 
y nančių lietuvių gauna nuo sa

vo giminių iš Lietuvos laiškų, 
^kuriuose skundžiasi, kad ‘šiau
rinėj Lietuvoj jau tikras ba
das, ir kad žmonės ten sutiktų 
dirbti bile kam vie# tik už 
pavalgymą ir pastogę. Tokie 
“žmonės” yra mažažemiai ir 
darbininkai.

: Kadangi taip s k u n d ž iasi 
W Lietuvos btiednuomenėr-t-ai čio- 

Ašutiniai ir kitose šalyse gy
venanti žmonės ne taip labai 
nustemba tatai išgirdę, 
ten biedna 
lis, tai ko 
negalima.
nesusipratę

• Bet kaip
-—Suvienytose Valstijose? • Ar 
čia žmonės neskursta, ar čia 
nebadauja? Kaip gi ne, štai,- 
vasario - 27 
American’e,

-įšimo skyriuje, žmogų 
yiesko darbo dirbti tik 
valgymą ir pastogę!

Čia pasirodo, jog “aukso” 
šalyj darbininkų padėtis nė
ra taip gera. Nors pas ameri-

I me- 
|Un>» cAJiAYviiviJio. Miesto medi- 
1 kalis egza.minierius daktaras 
Reed sako, kad du arbatiniai 
šaukščiukai šios rūgšties, žmo
gų lengvai gali užnuodyt, ar
ba ir vieno šaukščiuko tam 
pakaktų. Medinis alkoholis, 
sako jis, irgi gali privest žmo
gų prie mirties.

Pažymima, būk po arešto 
patirta, jog Grinkevičiene 
esanti apdraudusi ir savo se
nos motinos gyvastį 'net ant 
$13,000.

Ponia Grinkevičienė, Jegele- 
vičienės pasakojimus vadina 
melu. Tų nuodų bonkutę, sa
kosi Grinkevičienė,' gavusi nub 
tūlos moters iš Haverhillio gy
dymui žaizdų ir laikiusi ją sa
vo krautuvėj ant lentynos,' iš

tą klausimą- išdiskusųoti ir jei 
metinis susirinkimas dviguba 
balsų didžiuma nutars, tada 
reikia šaukt e(xtra susirinki
mas ir jei extra susirinkimas 
dviguba balsų didžiuma nu
tars, tai tada bus konstitucija 
taisoma.” i

Bet parapijopai matydami, 
kad šitokiu būdu bus sunku 
savotiškai ką nors padaryti, 
tai sumanė neleisti nariams tą 
klausimą diskusuoti, bet su
šaukt ekstra susirinkimą, į ku
rį sutraukti tokių žmonių, ku
rie mažai susirinkimus lanko 
ir nieko apie tai nežino. Jie 
mano, kad tokiu būdu pasi
segs narius apmulkinti.

Mat, jie mano: pasakys, kad 
konstitucijos išsibaigė ir rei
kia naujų spausdint, tai tam

. Pas
kiausi-

Mat, 
šalis, skurdžių ša- 
geresnio ir norėti 
Taip bent klasiniai i . .

kur Jegelevičienė ją pavogusi, niekas nebus priešingas.
Vėliaus pasistengsiu suteikt kui paduoti vieną kitąį 

daugiau žinių apie šį tyriričji- rpą padiskusuoti ir pavesti ko
mą. nlisįjai. O komisija perdirbs 

visą konstituciją taip,’ kaip jai 
paties, žinoma, kada atspaus
dins kokius 500 konstitucijų, 
tai tajla, žinoma, bus volu, nes 
numesti tiek konstitucijų kliu- 
bui brangiai lešuotų.

šiame kliu- 
ir nežinia, 

Šis .klibas 
yra neprigulmingas — 

] tai priklauso visokių pažiūrų i gerai 
i žmonių. Paskutiniu i 
j daug parapijonų prisirašė, tai 
dabar jie stengiasi padaryti 
kliubą kokia tai parapijine su- 
saide, tik nežinia, ar jiems tas 
pavyks. Turiu .pasakyti, kad 
saridariečiai taipgi eina išvien 
su parapijonais, nors, žinoma, 
jų čia mažai yra.

Norima Šmugelišku Būdu 
Konstituciją Pataisyt

Kadangi konstitucija išsibai
gus ir reikės naują spausdinti, 

j tai pradėjo kalbėt, -kad gal 
reikėtų ką pataisyti. Na, pro
gai .pasitaikius,. išrenka komi- 
įsiją, kuri jau ir taiso konsti- 
jtuciją, o nariai nieko nežino.

Konstitucijoj yra pasakyta, 
kP:; i į

“Norint' pataisyt konstituci- 
iją, tai reikia per 6 mėnesius

Truksmas L. A.
Kliube

Jau kelintą sykį 
'be kyla trukšmas 

kiečius, dalinai net ir pas dar-:kas įus toliau?
bininkus, yra sakoma, kad kai1 
kurie bedarbiai nedirbtų, kad) 
jiems ir būtų darbo, bet tas J 
neatitinka tikrenybei. štai 
žmogus dirbtų kad ir už ma
žiausią algą; tos negaudamas

1 —pasižada dirbti tik už val-
gj ir pastogę.

Šitos visos biednuomenės- 
darbininkų nelaimės kaltinin
ku yra niekas kitas, kaip tik 
visuomenės tvarka—kapitalis
tinė sistema ir pamate privati
nė nuosavybė. > Nors šitokioje, 
pertekusioje turtais, šalyje da- 

r lis darbininkų, 'tiesa, ir gero
kai gyvena, bet kita jų dalis; 
turi su badu kovoti del per-1 
daug pagamintų turtų ir del Į 
ištobulintų gamybos įrankiį.

A. Gilrnan.

Dabar Klausimas, Ką Daryti?
Reikia nariams tą dalyką iš

aiškinti kuoplačiausiai, kad 
laisvas, i ateinančiame susirinkime visi 

i žinotų, kas mėginama 
sykiufdaryt ir taip toliau. Ir atei

siantį susirinkimą reikia dabot, 
kad ta komisija negalėt savo-

Ad No. E-63
Del prastos sveikatos ir 

menkėjančių spėkų
Senyvi vyrai ir moterys .arba net ir 

nesni žmonės tankini netenka spėkit ir 
gijos, pasidaro silpni, menkos sveikatos, dė
lei ko nemažai kenčia. Nuga-Tone padaro 
tikrus stcbūkluB del tokių žmonių, nes jie 
turi brangintinus vaistus del padidinimo 
spėkų, atgaivinimo nervų ir gaivingųjų or
ganų ir pagerinimo abelnos sveikatos.

P-as Eugene William^, Fayetteville, N- C., 
ėmęs Nuga-Tone dabar štai ką sako: “Prieš 
imant Nuga-Tone aš buvau menkos sveika
tos. Aš buvau silpnas ir nervuotas, turėjau 
silpnus inkstus ir prastas kepenis. Po ėmi
mo Nuga-Tone per 20 dienų aš pastebėjau 
pastebėtiną pagerėjimą. Dabar aš esu stip
rus ir sveikas. Mano inkstai daugiau nebe
vargina manęs ir aš jaučiuos 10 metų jau
nesniu.’’ Tai yra dar vienas įrodymas, ką 

i Nuga-Tone atlieka ir kiekvienas silpnas, ner
vuotas, liguistas vyras ar moteris turėtų 

Į šiuos pastebėtinus vaistus išbandyti. Jūs ga
lite pirkti Nuga-Tone kur tik vaistai, yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga neturėtų jų 
stake, paprašyk jį užsakyti del jūs iš urmo 
vaistinės.

tiškki .veikti. Wuta’rti, kad 
komisija gali mainyti tą,1 ką 
didžiuma narių nutars, o jei 
savotiškai pasielgtų, tai lai ta 
komisiją visas išlaidas užsimo
ka ir konstitucija pasiima.

Prie progos turiu pririlinti, 
kad tarpe pirmeivių narių iki' 
šiol buvo didėlis apsileidimas. 
Nesistengė narių apšviesti, ne
sistengta nariams duoti litera
tūros.

• Vasario 24\ d. įvyko Menke-

liūniūtės ir Stankūno koncer
tas. Dar nežinia, kokios pa
sekmės buvo, bot' tiek turiu 
pasakyti, negerai, kad koncer
tas buvo rengiamas privatiš- 
kai. Jog čia yra pirmeiviškų 

!draugijų ir su jų žinia, man 
rodos, būt daugiau laimėję.

Kliubictis.

Madrid, Ispanija.— Vėl 
šalčio banga palietė Ispani
ją. Temperatūra nupuolė 
žemiau zero.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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.

TELEFONAI:

^/Trys LietuViaL NižtūrfmU Suo-3 
kalbyje Nunuodyt Žmogų 

\ ’ * ( * i !
Pereitą ketvertą, yasanb 28 

d., laikraštis “The Evening 
Tribune” pifekelbė, kad tą 
dieną tapo areštuoti šie trys 
asmenys: Marė Grinkevičienė, 
Vadas Renkauskas ir Ona 
Jegelevičienė. Nužiūrimi suo- 
kalbyj nunuodyt Petrą Jege- 
levičių, Onos vyrą.

Pėtnyčioj buvo klausinėji
mas, bet Grinkevičienės advo- 

* » katui, J. A. Donovanui pra- 
šaįnt, teisėjas Chandler nukėlė 
jy ant sekančios seredos, kuo
met ponia Grinkevičienė pa- 
statysianti savo liudininkus.

Visi trys areštuotieji padėti 
nt_ po $5,000 užstatu kiekvienas.

Pbreitą seredą ponia Jege
levičienė, savb 'dukters pata
riama, nuėjo į policijos stotį 
ir papasakojo štai ką: Jos vyj- 
ras (ji vedusi su' antru vyru) 
yra didelis girtuoklis. Del to 
jie labai prastai sugyvena. Ne
senai jį Petrą suareštavo už 
mušimą jos, ir jis buvo nubau
stas mėnesiu kalėjimo. Jege
levičienė tankiai nueidavo į' 
Grinkevičienės krautuvę po • 
No. 104 Lawrence St. ir ten 
skųsdavosi jai savo, likimu. Ir? 
Grinkevičienė būk tai įkalbė
jus jai savo vyrą nunuodyt ir

• juet jai parūpinus. Ona 
mioSūs paėmus, bęt neišdrįsūs 
vyrą nuodyt. Prisipažino tą 
savo dukteriai, ir ši patarė jai 

-pranešt apie tai policijai, ką 
ji ir nusprendė padaryt. Pasi-
akė turinti apdraudą savo vy-' 

®‘o gyvasties. Grinkevičienė 
taipgi apdraudusi Onos ,vyro, 
Petro, gyvastį ant $2,000 ir, 
mokanti už.jį duokles, $90 į! 
metus. Ši apdrauda esanti pa- 

. daryta per Boston Mutual In
surance Co. agentą Vadą Ren- 
kauską. 1
. šiuo Jegelevičienės pasako
jimu remiantis, ant rytojaus 
tajjo areštuota pati J Jegelevi
čienė, Grinkevičienė ir Ren
kauskas.

Jegelevičiui skirtas tris bon- 
/ kūtes nuodų policija davė iš-

Glover’- 
vienoj 
antroj 
rūgštis

•APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot 

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” x

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jus Pageidavo!

MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų, g

PO 10 ČENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

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

SKAITYKITE—ŠVIESKITĖS—MOKYKITĖS
Lietuvių-Valstiečių Kalendorius

Puiki ir turininga knygą, išleista Baltgudijos lietuviams. Labai, 
naudinga ir amerikiečiams, nes yra daug svarbių raštų geriau
sių revoliucionierių rašytojų. Kaina. ............ 50 centų.

f ’ * k - ; t ; ; > *

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 
i ; I 1 u. ■ ' . . ;

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

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

Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Koriiiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuva. 
Kaina ............................................................... i5C

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

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai-priruoštą įtnygelę su reika- Į 
ringais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai-

i tęs turėsi aiškij supratimą apie formą - Jungtiniu Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie ėįpamino. Kaina tik.. ............ .. .25c

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriške, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai njoteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus.- Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ......... ’.....................   $2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
\ ■

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

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

■ . - ' ■ . '

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

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

Bel .

Keystone
Oregon 5136

Main 9669

Bell Phonę, Poplar 7545

A. F. STANKUS

'į^fe^tirt chemistui W. H.
W*iui. šis surado, kad 

bpnkutėj buvo stipri, 
lengvesne sulfurinę

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą.. i^ĮUritip.Sjiaip^^ kitipb 

užsakymus (orderius).

“LAISVE”
46 Ten Eyck St.; Brobfciyh, N. Y.

■ ’ Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yrą ir greit visos išeis.4

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

gedausiąs pagelbetojas, 
Prieglius ir draugas.

KATRA $1.25c

“LAISVĖ”
Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Grdborius-Undcrtaker

46

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

U* * TO

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

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

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
’ ligas įvaro, bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą. . , 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra t tai kanuolč prieš kitą 5 amžiną žmogaus ; priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. 

Lietuvišku, Bulgariškų' Homeopatiškų ir 
! kitokių vaistų tegalimą gauti ; pas— ; j

• F.1 URBONAS . ;
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
- ANTRA APTIEKA :

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______ ._____________  ORDER BLANK: __________________

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

Vardas ------------- --------
No___  ____St. or Ave.
Miestas State

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT WT-S474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdrirbimų karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus iisimoki- 
nusfctaps. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, Šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases

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

Mokykla so Repwtadja

FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n LAlim. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak,: po 6 vai.—75c u v UCIIUĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠS1PĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA
DIENA IR ,

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

utarninkais

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

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

IŠRANDAVOJIMAI

K.

kitą traukini.

'’■4

visos 
nauji]

f
■■

Yonkerso Pilietis.
(55-57)

G. M. KANTON 
arti 168th St.

BRONX, N. Y.
(47-58)

kurį jis k era vo j o

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Puslapis šešias Trečiadienis, Kovo 6 d., 1929
W 1 ; y ryy TT

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47-tOs kuopoš svarbus 

susirinkimas bus nedelioj, 10 kovo 
(March), Draugijų svetaisėj, 24 ir 
Michigan Avė., 10-tą vai. ryte. Vi
si nariai ateikit, nes bus centro val
dybos rinkimas. Taipgi ir delegatų 
rinkimai i 22-rą . seimą. Tat nei vie
nas nepraleiskit šio svarbaus susi
rinkimo. Kurie esate išpildę blan
kas Įstojimui i A. P. L. A., būtinai 
ateikit

Ridgewooda 10 d. kovė, kaip 
jau buvo minėta. Bet priža
dėjo pribūti 17 d. kovo. To- 
delei, gerbiamieji,' malonėkite 
įsitėmyti, kad prakalbos, ku
rias rengia L. D. S. A. 132-ra 
kuopa Dr. J. J. Kaškiaučiui, 

l'C L i -i • n i ( perkeliam ant 17 d. kovo, De- 
I subankrutavusio Banko jgulio-šapalo svetainėje, 147

Viršininkai Apgaudinėjo i1’hTam®s Qst-. . ,o .
J i L. D. S. A. 132 kuopos 

" i Koresp.Dabar keliama teisme klau~! _____ a_____ ■ ■
simas apie pasielgimą City 
Trust Co. banko viršininkų. 
Štai tūla Paulruth Trading 
Korporacija iš Brooklyno už
vedė bylą prieš juos, kaltin
dama apgaudinėjime. Esą, 
kalbama korporacija nu'hešusi 
pinigų į banką padėti (viso 
$8,900) prieš pat banko su- 
bankrūtavimą ir viršininkai, 
žinodami banko likimą, pini
gus priėmė, ši kompanija, be 
kitko, reikalauja, kad jai kuo- 
veikiausiai kalbama suma 
nigų būtų' sugrąžinta.

VIETOS ŽINIOS
Tai Šiandien Prasidės | 

.Tas Garsusis Bazaras

. ----------
isi sutinkame, kad Tarp

tautinis Darb. Apsigynimas 
kas metai suruošia puikius ba- 
zaĮrus..
Šių metų bazaras prasidės 
šiandien, kovo mėn. 6 d., 8 
vai. vakare. Vieta: New Star 
Casfao, 107-ta gatvė ir Park 
A Venue, New Yorke.

r k t a daug brangių 
daiktui;’ vakaras gera mu- 
zįhiaHška .programa, šiandien, 
paH dalyvaus mūsų Aido 
ir. Lyros Čįhorai; dalyvaus ir 
slavai dailininkai. Bus puiki 
orkestrą, daug šokių, daug vi
sokių “fonių,” ir pasilinksmi-

To niekas neužginčys.

šokių “fonių, 
nimch

Kiekvienas' lietuvis darbinin
kas ‘kviečiamas dalyvauti.

Maspeihiečių Geras 
Parengimas

Pereitą sekmadienio 
Maspeth, A. L. D. L. 
ir L. D. S. A. kuopos 
vakarą. Sulošta komedija 
"Gyvieji Nabašninkai.” Nuo 
savęs turiu priminti, kad ak
toriai savo užduotis atliko pa
girtinai ir susirinkusieji turėjo 
gardaus juoko. Nors šis vei
kalas buvo suloštas jau trečiu 
kartu Brooklyne, South Brook
lyne,. ir Maspethe, 
žmonių buvo vidutiniai 
gėjalns liks keletas 
pelno.

Dz.

B.

Pavyzdingas A. P. L. A.
Kuopos Susirinkimas

Pi-

Užsimoka Duokles
i. Remti Streiką

Kiekvienas Needle Trades 
Workers’ Industrial Unijos na
rys, kuris jau sugrįžo iš strei- 

iko į darbą, pasirįžo mokėti už 
8 vai. darbą savo algą unijai, 
kad pagelbėjus kovoti prieš, 

.darbdavius tiems darbinin- 
vakarą į kams, kurie dar streikuoja. 
D. 138 Daug darbininkų jau užsimo- 
suruošė kėjo.

Pereitą pirmadienį, 4 d. ko
vo, Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 22-ra 
kuopa turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą. >Iš priežasties lie
taus mitingas buvo neskaitlin
gas, tačiaus vis vien gavome 
vieną naują narį: drg. K. Bū
ga įstojo ant antro laipsnio 
pasęlpos ir ant antro laipsnio 
pomirtinės..
Puikus Pavyzdis Draugijom

Draugas Antanas GĮustaitis, 
prakalbėjo į kuopos pirminin
ką, d. Buknį: “Imkite popie- 
ros ir užrašykite aukas “Vil
niai.” Suskambėjo svetainė 
nuo entuziastiško pritarimo. 
Aukavo šie draugai: Petras 
Gustaitis $2.00; Antanas ^Gus
taitis $1.00, Juozas Vinikaitis 
$1.00, Antanas Bakaitis $1.00,

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
“Caras Ivanas Baisusis’* 
Cameo Teatre

Prasidedant su šia diena, tai 
yra, trečiadieniu, kovo mėn/ 6, 
Cameo Teatre, New Yorke, 
bus rodomas garsusis judžių 
veikalas, “Caras Ivanas Bai
susis.” Tai Sovietų Sąjungos 
gaminys, kuriame vyriausiu 
vaidyla dalyvauja Leonidovas.

Kiekvienas, kuris dar nema
tė šito veikalo, kviečiamas nu
eiti ir pamatyti. Tai vis pa
gelbės susipažinti su Rusijos 
Istorija.

į susirinkimą ir užsimokėkit.
Sekr. J. Povilaitis.

155-56)

NEWARK, N. J.
Smagus Balius

Rengia A. L. D. L. D. 5-ta kuopa 
subatoje, 9 d. kovo (March), 1929, 
Kubio svetainėje, 79 Jackson St,, pra- i 
džia 7:30 vai. vakare.—Gerbiami lie- !
tuviai! Šį balių rengia energinga 
komisija ir ji žada surengti gerą, 
smagų balių—ir tas bus. Bus gera 
orkestrą, kuri grieš del angliškai ir 
lietuviškai, šokančios publikos. To
dėl nepraleiskit neatsilankę, nes pa
skui kad nereikėtų gailėtis. įžan
ga prie durų 35 centai. Visus 
kviečia Rengimo Komitetas.

(55-57)

PAJIEŠKOJIMAI

BŪK GRAŽIAI APSIRĖDĘS
Aš pataisau, .išvalau, suprosinu vy

riškas ir moteriškas' drapanas, o jei 
kas nori, tai ir nudažau. Ypatingai 
gražiai išvalau dreses.—J. Miliaus
kas, 202 Leonard St., Brooklyn, N.Y. i

('J') °7) J PAJIEŠKAU savo krikšto rpotinos 
 -—------—----- i Zofijos Andrušaičiūtės. Meldžiu at- 'n a /r a t ir* įsišaukti arba žinantieji praneškit.PARENGIMAI IR į Norėčiau susipažinti. — Bronislava

1 Karsokiųte, Box 224, Gilberton, Pa.
(55-56)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE

Savininkė

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

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Graborius - Undertaker fr
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VIRŠUTINIO TRAUKINIO 
MOTORMANAS
UŽMUŠTAS

Pereitą pirmadienį ant Tre
čios Avė. gelžkelio linijos be
dirbantis William McCormack, 
gyvenąs 364 E. 142nd St., New

tačiau, Yorke, tapo užmuštas, kuomet 
ir ren- traukinys, kurį jis kėravojo 
dolerių kaįp0 motormanas, susikūlė į

Rep.

$1.00, Petras Cibulskas $1.00; 
viso suklojo $7.00. Keletas 
draugų pasisakė jau aukavę 
anksčiau, paprašyti drg. Mi- 
zaros. Buvo noro paaukoti iš 
kuopos iždo, bet bėda, kad 
iždas menkutis.

Naujuose reikaluose nutarta 
varyti smarkų vajų už gavi
mą daugiau naujų narių. Da
bar per+pusę nupigintas įsto
jimas. Tai proga įstoti į šią 
visiems naudingą organizaci
ja-

EAST NEW YORK, N. Y.
L. D. S. A. 111-tos kuopos susirin

kimas bus ketverge, 7 kovo (March), 
po num. 218 Van Siclen Ave., 8-tą 
vai. vakare. Draugės, šis susirinki
mas bus labai svarbus, todėl 
atsilankykit. Nepamirškit ir 
narių atsivesti.

Org. M.

LIETUVIŲ STUDENTŲ ir Alumnų 
mėnesinis susirinkimas bus nedė

lioj, 10 d. kovo (March), pas Olgą 
Berzetis, 9132—79th St., Woodhaven, 
L. I. Pradžia 3-čią vai. vo pietų. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. Taip
gi prašomi ir visi kolegijų studen
tai, kurie dar neprisirašę prie šios 
organizacijos, dalyvauti.

Valdybių

Narys.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Rytoj S. L A. 83 Kuopos 
Narių Susirinkimas

Nori Padaryti Centrą 
"Švariu” Nuo Pedlioriu NEW YORKO ŽINIOS

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

Į mėnesio; gali randavoti vienas arba 
j du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik. turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. 
3481 Third Ave 
Pirmas Floras,

Rytoj, kovo mėn. 7 d., kai’ 
8 vai. vak^J ^Laisvės’’’ svėtiaU 
nėję, jvyks ,S. 4L. A. ‘ 83»čios 
kuopos visuotinas narių susi
rinkimas, į kurį kviečiami visi 
nariai atsilankyti.

Sekr. J. Kairys.

“Bojarski Pirog”
Pasiųstas Hooveriui

Brooklyno (paties miesto 
centro) biznierių susivieniji
mas pradėjo vajų už tai,, kad 
neleidus gatvėse jokiem ped- 
lioriam varyti smulkų biznį. 
Esą, tie visoki gatvių bizniė-‘ 
rėliai smarkiai pakenkia di- 

I dėsniam bizniui ne tuo, kad jie 
'galėtų varyti konkurenciją sa- 
ivo prekėmis, kiek atstumda
mi žmones savo įkyriu “lindi
mu į akis.” 4

.Vienas New 'Yorko Broad- 
wės restoranų kukorius, rusų 
tautybės, Ivan Talko, pasiun
tė naujam šalies prezidentui 
Hooveriui “keiką,” kurį jis 
pats vadina “bojarski pirog” 
(poniškas pyragas). Tai mi* 
šinys, pagamintas iš kiaušinių, 
ryžių ir kopūstų. Ant viršaus 
“bojarskio pirogo” Ivanas už
dėjo “Kovo 4 d., 1929, prezi
dentas Herbertas Hooveris.”

New Yorko Būtleseriai
Gerai Organizuoti

Pereitą pirmadienį New 
Yorko miesto policijos komi- 
sionierius, Whalen, pareiškė, 
kad šito miesto būtlegeriai ir 
šmugelninkai yra 1 daug labiau 
organizuoti, negu Chicagoj, ir 
ateityje gali pradėti tokį pat 
terorą arba dar aršesnį, kaip 
kad Chicagoje. Esą, turime 
prisirengti prie visko.

Kriaučius Darbininkas
Laike 'Darbo Apalpo

J. L. Kavaliauskiūte
Ji dainuos ateinantį nedėl- 
mį L. D. S. A. Pirmos kuo- 
B vakarienėje. Apart jos, 

bus, ir daugiau gražių pamar- 
ginimų.
anksto. Įžanga tik $1.00. Va
karienė bus duodama lygiai 
7-tą vai. vakare, šokiai prasi- 
'dės kaip 6 vai. vak. Tas vis
tas įvyks “Laisvės” svetainėje, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Įsigykite tikietus iš-

Pereitą sekrhadieni įvyko A. 
P. L. A. 49-tos kuopos susirin
kimas. Narių, kaiį» paprastai, 
susirinko gražus^ būrys. . Iš 
pereito susirinkimo, kurie pa
davė įstojimo po $1.00, kaipo 
norinti įstoti- j organizaciją, 
tik vienas pridavė galutiną 
mokestį ir likosi priimtas. Ki
ti trys nepribuvo. Jūsų, drau
gai, pareiga atsilankyti į se
kamą susirinkimą, kad nenu
stojus savų įmokėtų pinigų.

Pasirodė, kad iš centro yra 
prisiųstos blankos balsavimo 
viršininkų ir rinkimas delega
tų į A. P..L. A. seimą. Liko
si nutarta šaukti kitą susirin
kimą atvirutėmis delei rinki
mo, aiškiau sakant, balsavimo 
Centro valdybos ir rinkimo 
delegatų į mūsų organizacijos 
seimą.

šiame susirinkime likosi per
statytas naujas narys J. Jan
kauskas.

MASPETH, N. Y.
A. L. D., L. D. 138-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
8 d. kovo po num. 70-42 Link Court, 
8-tą vai. vakare. Visi nariai būkite 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi jau 
laikas užsimokėti duokles už šiuos 
metus. Taipgi visi gausite po nau- 

pamirškite atsivesti ir naujų narių I 
prirašyti prie kuopos.

Org. J. Kaulinis.
) 55-56

KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

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

PARDAVIMAI

Dz. Rep.

Smagus Parengimas 
Yonkerse

A. jL. D. L. D. 172-ra kuopa 
rengia įdomų “Gyvų žuvų 
Vakarėlį,” kuris įvyks 9 d. ko- 

kovo, daYbiriinkaš laike darbo|vo (March), 1929, 252 War- 
nuslobo taip, kad 
šaukt ambulansą, kuris 
žė į ligonbutį.

Kriaučių dirbtuvėse 
greitumas taip augštai 
tytas, kad f darbininkai alpsta 
nuo persidirbimo.

Tas vėl ir vėl darbininkams 
įrodo, kad darbininkai turi 
bųrt savo spėkas į krūvą ir 
užvest kovą už pagerinimą sa
vo darbo ir' gyvenimo sąlygų. 

Sutrumpinimas darbo va
landų, įvedimas dieninio dar
bo vietoj štukinio, įvedimas 
tikrų unijinių sąlygų ir sani
tarių sąlygų dirbtuvėse, tai 
turi 
niai

Pas Goldbergį ant Thames 
St., Brooklyne, panedėlyj, 4 d.

prisiėjo 
nuve-

darbo 
išvys-

būt darbininkų pamati- 
reikalavimai.

Da^rb. Koresp.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus : 
Prelekcija Nukelta 

Ant Kovo Men. 17 D.
J. J. Kaškiaučius prane-Dr.

še, jogei negalės atsilankyti į|

namus, 
atlieka- 
taisome 

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE

r

BROOKLYN, N. Y.
Telephone. Stagg 0788

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.

burton: Ave., Yonkerse, N. Y. 
Pyadžia 6-tą vai., vakare. Vi
si Yonkerso ir apielinkės lietu
viai atsilankę į šį parengimą 
pamatysite tą,, ko niekados 
dar nesate matę ir išgirsite, 
ko negirdėję. Štki ką man 
vienas draugas s pašnabždėjo : 
“Ar girdėjai,” sako; jis, “kad 
aldiečiai rengia lydekų vaka
rėlį?” “O kas jame bus?”
klausiu.

“Bus 
smuiką 
dranga^, 
žo iš Li

pianp skambinimas, 
griežimas ir vienas 

, kuris nesenai šugrį- 
detuvos, sakys prakal

bą. Be to, bus visokių valgių 
ir pasilinksminimų, o taipgi 
šokių.” t t

Į šį vakarą rengiasi važiuoti 
visi: cliffsidiečiai, newoyrkie- 
čiai, bronksiečiai ijr daugelis 
bus iš paties Brooklyno.

Taigi, ir jūs nepamirškite 
šito parengimo, nepamirškite 
kovo mėn. 9 d. Būkit mtis pa
rengime !

kuri tik. dabar atėjo. Ne-, PARSIDUODA bučernč ir grosernė, 
„ .... ...............  «... i įaįaj geroje biznio vietoje. Gali

ma daryti puikij pragyvenimą darbš
čiam žmogui Pardavimo priežastis 
—savininkas, važiuoja į Lietuvą. 
43’1 Lorimer St., kampas ,Ten Eyck 
St., prieš “Laisvės” ofisą, Brooklyn, 
N. Y. (55-57)
PARSIDUODA CEVERYKU 
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 
forniČiaus neturėtų, tai ir forničių 
galės 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)

t

PRANEŠIMAI Iš KITUR
EXTRA! EXTRAI
PITTSBURG H A S CLEV ELA N DE
Nedėlioję, Kovo (March) 1-oAą d., 

1929, Lietuvių Svetainėj, 6835 Sup
erior Ave., Pittsburgh©* Aktorių Gru
pė suloš Clevelande Trijų veiksmų 
tragi-komediją “aLpkų.” Rengia A.L. 
D. L. D. 22-ra Kuopa, Cleveland, 
Ohio. Štai ką sako apie “Lavkų” 
dienraštyj “Laisvėj” No. 35, 1929 
“Tas pats ‘Lapkus’ bus So. Bostone, 
kuris pereitą žiemą prajuokino New 
Yorką; praeitą rudenį lošiant ‘Lap
kų’ kvatojo Pittsburghas ir apielirb- 
kė, jie ir dabar šypsosi del “Lap
kaus.—Kaip matote iš aprašymo, tai 
pittsburghiečiai esą ekspertai “Lap
kaus” perstatyme, o dabar ir Cle- 
velandui bus proga pamatyti Pitts
burgh© aktorius ir patį “Lapkų.” 
Durys atsidarys 3:30;—pradžia 4-tą 
vai. šarp. Po perstatymui šokiai prie 
geros lietuviškos orkestros. Įžanga 
60c ypatai. Išanksto perkant 50c.

(54-56)

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, lietuviais apgyven
to j vietoj. Yra 3 kambariai gyve
nimui. Pardavimo priežastis—senat
vė. Kreipkitės po No. 106 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. ' (54-59)

LEWISTON, ME.
L. D. L. D. 31-mo kuopos 
susirinkimas bus nedėlioj, 10 
(March), šv. Baltramiejaus sve- 

Pradžia 9-tą
Viši nariai ateikit, yra

me-
tin i s 
kovo 
tainėj, 387 Lisbon' St.
Vai. 1 ytc. . -------------- --------------- 7 -----j nizwy. x paiuavuuu----- vvca.v

svarbių reikalų. Gausit knygą, kuri l (lu bizniu i negaliu prižiūrėti gerai 
tik ką atėjo. Sekr. A. Kaulakis. I

Na-

WILKES-BARRE, PA.
A. L. D. L. D., 43-čios kuovos 

sirmkimas bus nedėlioj, 10 d. kovo, 
po num. 206 S. Main $t. Pradžia į 
2-rą vai. po pietų.
•kit, yra svambių reikalų 
gausit naują knygą

su-

PARSIDUODA rėstorąna^, tarpe di
delių dirbtuvių • ir geroje biznio 

vietoje. Noriu parduoti arba pri
imčiau partnerį, jei pasitaikys uk- 
vatninkų. 205 Franklin St., Brook- 
!yn, N. Y. ;• 53-56

PASINAUDOKITE PRO^A

Parsiduoda namas ir bučernė.
mas mūrinis, dviejų šeimynų ir Sto
ras. Yra du gatadžiai, viskas geram 

i stovy. Priežastis pardavimo—turiu 
: tlU U1Z411U 1 neganu pnz,imcu 
1 todėl turite gerą progą pirktivųž la
bai prieinamą kainą, nes noriu grei
tai parduoti. Atsišaukite: 578 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 50-55,

NEPAPR ASTAŠ~P  AR DAVI M A S
Iš priežasties nesveikatos, parsi-. < e | 1 o pi iLZiUijvivo nco vwo, pairu

Visi nariai atei- duoda bučernė ir grosernė, prie dide- 
ikalų, Taipgi !]ių dirbtuvių, biznis įdirbtas per 3

Ę> Kuklis. metus. Biznis eina gerai, sveikas. 
(55-56) žmogus gali padaryti puikų pragy-

WORCESTER, MASS, 
r

D. A. 13-tos kuopos susirinki- 
bus nedėlioj, 10 d. kovo, Lietu- 

Pra- 
Visi nariai ma-

T.
mas
vių svetainėj, 29 Endicott St.
džia 10-tą vai. ryte.
lonėkit susirinkti laiku, turime svar
bių reikalų aptarti.

Organizatorius. 
. (55-56)

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 12-tos kuopos susirinkimas bus 
ketverge, 7-tą d. kovo, Vokiečių sve
tainėj, 29 Lawrence St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų.-'

Valdyba.

GARDNER, MASS.
A. L. D. L. D. 53-čios kuopos su

sirinkimas bus panedėlyj, 11 d. ko
vo (March),' Lietuviu Kliube, 205 
Main SU Pradžia ?:30 vai. vaka- 

•lre. Visi nariai ^malonėkit ateiti, gau
sit naują knygą. Atsiveskit ir nau
jų narių. Sekr; A. Siekis. 56-57

žmogus gali padaryti puikų pragy
venimą. Jeigu nupirks nemokantis 
to biznio, tai aš išmokinsiu. Parsi
duoda pigiai, tik už $2,000. Jeigu 
norėtų pirkti su namu, tai kaina 
$6,300. Pasinaujokit šia proga, nes 
su taip mažai pinigų retai pasitaiko 
gerą biznį gauti. A. Pakrosnis, 78 
Main St., Thompsonville, Conn.

50-61

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 YPATI8KA ATY- .
D A IR PATARNAVIMAS A AT Q 
IKI PAGYDYMO VVvLP

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

- ■ RALPH kRUCHU 
Forto®? 

;• es-ga’GftA'W avenue 
; r - MAŠPET'h. N^Y;/ ‘

DR. A. L CEASAR
1 DAKTARAS ir CHIRURGAI
Specialistus del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, .Nosies ir .Gerk
lės. Naujausi Diagnožo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Telephone, Stagg 440>

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

užeiga

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

del pa- 
priimti.

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vjentaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokį, naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiši patarnauti, pargabenau iš Lietuvos {vairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų' gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čeprončlių 
Čobrių ’ 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmęčių dumropių 
Dzingenų 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

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 
Remunšlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ
> Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.




