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Nukrito Meteoras 
Lietuvoj?

EŽERĖNAI. —
Vasario mėn. 9 d. 1 v. naktį 
daugumą zarasiškių pažadi
no iš miego nepaprasta švie
sa ir smarkus bildesys. Bu
vę tą valandą ore pasakoja: 
krito didelė, sulig gerų na
mukų didumo, žvaigždė-me- 
teoras, nuo jo į visas puses 
lakstė žiežirbos, o jam pa
siekus žemę pasigirdo labai 
didelis trenksmas, kurį Vie
ni tvirtina girdėję per mi
nutę po šviesos, o daugiau 
nusigandę priskaito iki 5 
minučių.

Pakruojaus koresponden
tas štai ką dėl meteoro ra- 

. šo: Š. m. vasario mėn. 9 d. 
•4 apie 1 vai. nakties aš važia

vau iš Lygumų į Pakruojų. 
^Didesnę pusę kelio buvau 
pravažiavęs ir artinaus prie 
miško. Staiga nušvito nak
ties tamsS taip šviesiai, jog 
tokios šviesos niekuomet ne
su matęs!

Skubinai pakėliau galvą 
ir pamačiau štai ką: gero
kai ilga šviesos šluota iš 
augšto krito, žemyn nuo ma
nęs i pietų rytus. Apatinis 
tos šviesos galas buvo rau- 
donai balsganas; sekė jį la- 
bai baltos šviesos uodega.

Šviesa kelioms sekundėms 
apakino mane ir arklį. 
Krintant trenksmo negirdė
jau, tik ūžimas buvo girdi
mas.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Iš Vabalninko valsčiaus 

gauta laiškas, kuriame ra
šoma, kad vasario 8 d. nak^/įs nusprendė remti dabar-
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Nužudė Darbininkų Atstovą 
Japonijos Parlamente

TOKIO, Japonija.— Ant
radienį Japonijos parlamen
te reakcionierius atstovas 
Furoda durtuvu nudūrė 
darbininkų atstovą Senji 

■Yamomoto. žmogžudys pa
sidavė policijai, aiškinda
mas, kad jis nužudė darbi
ninkų atstovą del jo radika- 
liško veikimo.

Senji Yamamoto buvo ži
nomas kaipo vadas kairiųjų 
atstovų parlamente. Perei
tais metais su kitais atsto
vais jis tapo išrinktas ant 
Farmerių-Darbo Partijos ti- 
kieto. Jis pirmiaųs buvo 
biologijos profesorium Ka
rališkam Universitete To
kio, ir per kiek laiko jis bu
vo žinomas kaipo radikalas. 
Buvo 36 metų amžiaus.

Amerika Teiks Ginklus 
Meksikos Valdžiai

WASHINGTON.— Ant- 
radienį prezidentas Hoove-

Metai XIX, Dienraščio XI

VERA CRUZ FRONTE 500 SUKILĖLIŲ 
KAREIVIŲ PASIDAVĖ VALDŽIAI

Sumobilizuota 15,000 Valdžios Kareivių tries Generolą 
Aguirre; Tūlas Skaičius Kareiviu .Užmušta

MEXICO CITY.— Prane-j krito tūlas skĮaičius kareivių 
šama, kad ištisas Orizab 
miesto garnizonas, suside
dantis iš 500 sukilėlių karei
vių, pasidavė valdžios ka
riuomenei, kurią vadovauja 
generolas Andrejų Alma
zan. Valdžios kareiviai už
griebė traukinius, kurie ga
beno ginklus ir reikmenis.

8,000 valdžios kareivių 
maršuoja linkui miesto Ve
ra Cruz. Jie tikisi apsidirb- 
ti su sukilėliais Vera Cruz

iš abiejų pusių. Tapo už
muštas valdžios spėkų ko- 
mandierius, generolas Rod
rigo Zuriaga

Sukilėliai mobilizuoja spė
kas vakariniam pakraščio 
plote maršavimui ant sosti
nės—Mexico City.

Valdžia sumobilizavo 15,- 
000 kareivių prieš generolą 
Aguirre, kuris, vadovauja 
Vera Cruz- valstijos sukilė-

Aprokuojama, kad suki-ir Oaxaca apielinkėj į dvi lgliai netu< dįugiau kaip 
savaites. 10.000 kareiviu iš suvirs 60,-

Senatas Tyrihėja, Ar Mellon I AMERIKOS DARBININKŲ (KOMUNIS- 
Gali būti Kabinete _ _ _ _ _ _ _ „ <

WASHINGTON.— Prezi
dentui Hooveriui nuspren
dus nesiųsti iždo ministerio 
Meliono vardo į senatą del 
užtvirtinimo, antradienį se
natas priėmė rezoliuciją, ku
rioj įsakoma įstatų komite-i

Diskusijos Karo Pavojaus ir Kitais Klausimais; Išrinktos 
Komisijos įvairiems Darbams ’

tį Vabalninko apylinkėj, Šu
kionių durpynan nukritęs 
meteoras.

Meteoras esąs didumo su
lig dideliu namu; kaž ko
kios kietos medžiagos. Kris
damas perpus, sulindęs į 

^•durpyną.
Redakcija šią žinią bandė 

patikrinti, tačiau nieko aiš
kaus negavo. Vabalninko 
valsčiaus valdyba, užklausta 
telefonu, atsakė, kad toki 
gandai eina, bet tikrų žinių 
nėra ir valdybai netekę kal- 

* bėti su žmonėmis, kurie me
teorą būtii matę. Esą kal
bama, kad meteoras nukri
tęs tarp Zarasų ir Salako.

Salako, Zarasų ap., 
( Aims rašo, kad naktį, apie 
24—1 vai. iš 8 į 9 d., netikė
tai labai smarkiai sužaiba
vo ir kelis svkius trenkė

■ perkūnas. Jakiškių kaimo 
žmonės gerokai persigando 
ir laukia “sūdnos dienos”.

Vabalninkėno laiškas ta
čiau rašo, kaip apie tikrą 
fakta. v

tinę Meksikos valdžią prieš 
sukilėlius; leis jai gabentis 
ginklus ir amuničiją iš 
Jungtinių Valstijų.

Amerikos valdžia taipgi 
pastatys didesnę sargybą 
ant rubežiaus, kai sukilė
liai negalėtų slaptai gaben
tis

Smarkus susikirtimas su 
sukilėliais įvyko šiauriniam 
fronte, kur sukilėliai laimė
ję. Generolas J. Gonzales 
Escobar, sukilėlių vadas, už
griebė miestą Monterey, 
Nueva Leon valstijoj, po 
smarkaus mūšio, kuriame

------ ------- . _.c — —. — . _, 
000 kareivių.” Valdininkai 
sako, kad reakcionierio de 
la Huerta sukilime 1923 m. 
sukilo daugiau kaip puse 
armijos ir tai valdžia laimė
jo. Valdžia tikisi, kad pa
vyks greitai sukilimą užslo
pinti.

UŽ VIENA MŪNŠA1N0 BONKA ASMUO GALĖS BŪT NUBAU
STAS 5 METAMS KALĖJIMO IR UŽSIMOKĖTI $10,000

ginkĮus.

Anglijos Mainieriai Reika
lauja Palengvįnti Padėtį

LONDONAS.— Anglijos 
) Mainierių Federacijos sek

retorius Arthur J. Cook ir 
prezidentas Herbert Smith 
pirmadienį apsilankė pas 
premjerą Baldwiną ir patie
kė jam federacijos reikala
vimą, kad valdžia. paleng
vintų blogą mainierių padė-

Apart kitų dalykų, reika- 
®aujama panaikinti dštuo- 

Tiių valandų įstatymą (ku
ris pakeitė kasyklose darbo 
dieną nuo septynių iki aš4- 
tuonių valandų); reikalau
ja, kad darbdaviai mokėtų 
dalį pensijos suvirš 60 metu 
amžiaus darbininkams; kad 
vaikų mokyklų amžius bū
tų pakeltas nuo 14 iki 46 
metų.'
. Manoma, kad Baldwinas 
išleis pareiškimą del tų rei- 

* ^^alavimų.

Ginkluoja Lietuvos 
Kariuomenę

Paskutiniu metu fašistai 
skubiai ginkluoja .kariuome
nę, plaukia ir plaukia į Lie
tuvą vis naujos ginklų par
tijos. Daugiausia i Lietuvą 
plaukia ginklų iš Italijos ir 
Čeko-Slovakijos, bet tie gin
klai yra angliškos sistemos. 
Neužilgo laiko Lietuvos ka
riuomenė visų ginklo rū
šių, kaip pėstininkai, raite
liai ir artilerija, taip šar
vuočiai ir aviacija, bus ap
ginkluota angliškos siste- 
,mos ginklais. Visi' senieji 
ginklai paliekami atsargoj, 
apmokinimui kareivių. Dar 
nesuspėjo Lietuva užsimo
kėti Amerikai ir Anglijai už 
kruvinus bintus, mundirius 
ir šinelius, atvežtus iš karo 
lauko 1919 m., o fašistų val
džia jau vėl ima už milionus 
litų šautuvų, kulkųsvaidžių, 
patrankų, tankų’ir orlaivių. 
Fašistai nemato badaujan
čių darbininkų ir valstiečių, 
pusbadžius laiko .kareivius, 
o -už milionus litų perka' 
ginklus. Ir perka fašistų 
valdžia tuos ginklus ne apsi
gynimui nuo lenkų imperia
listų, o užpuolimui Sovietų 
šalies. Nuo Baltųjų jūrų iki 
Juodųjų—Rumunijoj, Len
kijoj, Lietuvoj, Latvijoj, Es
tijoj ir Suomijoj—Prancūzai 
su Anglais rikiuoja prieš 
SSRS savo patrankas ir 
skirsto tarp minimų valsty
bių roles. Rumunija jau vi
sai atvirai kalba apie laiką 
užpuolimo SSRS.

Mūsų, draugai kareiviai, 
uždavinys aiškinti kareivių 
masei imperialistų pienus ir 
šaukti kareivius į kovą 
prieš priešsovietinį karą, o 
jei jis prasidėtų, tai stoti 
SSRS, pusėn ir versti fašis
tinę diktatūrą. ,

Kareivių Tiesa”.

NEW YORK. — Dabar paskirta didžiausia bausmė: 
plačiai diskusuojama tik ką penki metai, kalėjimo ir už- 
išleistas .įstatymas griežtam sjmokėti

Halle, žymus advokatas, nuo 
i 125 West 42 St., sako, kad

vykinimui blaivybės. Tas 
įstatymas žinomas kaipo j 
Jones aktas. Pereitą šešta- !

$10,000. Louis

Jones aKtas. rereitą sesta-įt-----
dienį .iį pasirašė prezidentas^kia bausmė galės būs pa-
Coolidge.

Žymūs advokatai, blaivy
bės viršininkai ir kiti įsta
tų žinovai sakojkad tas įs
tatymas lygiai palies tuos 
asmenius, kurie kišenėse ne
šasi bonką munšaino, kaip 
ir stambius butlegerius. Ta
sai įstatymas nedaro skirtu
mo tarp to, kuris nešasi na
mo vieną bonką iš “spyky- 
zės” (slaptos munšaino par
davinėjimo vietos), ir mun
šaino išdirbėjo, kuris par
duoda munšainą. Tasai įs
tatymas reikalauja, kad bile 
asmuo, apkaltintas gabeni-^ 
me degtinės, nepaisant kaip 
mažai ar daug iis jos gaben
tu. turi būt apkaltintas už 
piktadarystė ir jam gali būt

skirta kad ir tokiam asme
niui, kuris bus sugautas ne
šant ir vieną bonkutę degti
nės.

Jones įstatymas turi tik 
vieną skylę, sako, advokatas 
Halle. Tai yra savastis. Su
lig to įstatymo, dirbti, par
duoti, transportuoti, impor
tuoti ar eksportuoti bile al
koholinį gėrimą yra pikta
darystė. Gi turėjimas deg
tinės yra skaitomas nedoru 
pasielgimu, už ką didžiausia 
bausmė nustatyta $500. Ad
vokatai yra tos nuomonės, 
kad nepriskaitymas degti
nės turėjimo prie piktada
rystės gal susilpnins to įs
tatymo veikmę.

Vokietijos Socialdemokratų Valdžia
Eina Išvien su Lietuvos Fašistais

J i 1 i ■ !< ,
“Raudonasis Artojas” ra- 
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Prūsų s.-d. Bauerio val
džios parėdymu visi Lietu
vos politenpgrantai išvaro
mi iš Rytprūsių. Gyvenan
tiems Eitkūnuose politemi- 
grantams įsakyta per 24 va
landas išsikraustyti, kitaip 
būsią išmesti Lietuvon. Po- 
litemigrantai, kiti su /šeimy
nomis; su mažais Vaikais, 
prie 30 laipsnių šalčio jau 
išvažiavo iš Eitkūmj; Pilkal
nio, Tilžės. Policija jau pra
dėjo tikrą medžioklę ant po
litinių emigrantų. Vokie
čių s.-d. Bauerio policija vėi- 

foldemaro

NEW YORK.—Antradienį, ko- | ku klasės kovai prieš karo pa- i iv i idanuma iovcilu nuiinię- 17 . 4 . . . . •
tui tyrinėti, ar ponas Mello-1™ c J "~1 T... .  ‘ —
nas gali legališkai pereiti iš 
Coolidge’iaus kabineto į 
Hooverio kabinetą ir, antra/ 
ar jis yra tinkantis užimti 
kabinete vietą sulig įstaty
mo, kuris uždraudžia kabi
neto nariams .tiesioginiai ar 
netiesioginiai būti susirišus 
su biznio interesais.

Meliono ir dafbo sekreto
riaus Davis vardai nebuvo 
pasiųsti senatan del užtvir
tinimo, nes jiedu yra seno 
kabineto nariai. Kitu aš- 
tuonių kabineto narių var
dai buvo pasiųsti ir senatas 
juos užtvirtino į 35 minu tas 
be pasipriešinimo.

Rezoliuciją prieš Melioną 
patiekė senatorius 
lar, demokratas iš 
see.

McKel-
Tennes-

PRIEŠ “RYTOJŲ”

Leidėjai laikraščio “'Bra
zilijos Lietuvis” kreipėsi į 
Sao Paulo policiją, kad ši 
uždraustų platinimą Argen
tinoje ėipąnčio darbininkiš
ko “Rytojaus”. Mat, tas 
Buenos Aires einantis radi-, 
kalų “Rytojus” gana tan
kiai paakėja f asistuojančius 
Brazilijos lietuvius.

Dasigyvenom, vadinasi, 
iki to, kad laikraščio leidė
jai skundžia kitos pakrai
pos laikraštį. Bet tas tik
tai ir rodo, kad “Brazilijos 
Lietuvis” jau nebegali apsi
eiti be policijos protekcijos.

Laimėjo Streiką
LYNN. Mass.— Čia čeve- 

rykii dirbėjai laimėjo strei
ką. 34 iš 49 fabrikantų su
tiko išpildyti 
reikalavimus.
reikalavo, kad darbdaviai 
pasirašytų su unija naują 
sutarti del geresnio atlygi
nimo ir geresnių darbo są-

darbininku
Darbininkai

Už Nužudymą Vyro Gavo 
Nuo 5 iki 10 Metų Kalėjimo 

. >. '* , t ” i ' f j < t i ■

GETTYSBURG. Pa.—Mo
teris Helen W. Eiker, 19 
metų amžiaus, motina trijų 
metų vaikučio, antradienį 
tapo nuteista kalėjiman nuo 
5 iki 10 metų už nužudymą 
savo vyro.

Kaip
Dar-

400

. 5 d., vakare, Irving 
Plaza Svetainėje, įvyko antra 
Darbininkų (Komunistų) Parti
jos 6-tos konvencijos 
Pirmininkauja negras delegatas, 
Otto Hali. Skaitomi pasveiki
nimai. Visuose reiškiama troš
kimas už suvienijimą Partijos 
pajėgų bendram darbui,' už pa
naikinimą frakcijų. Pagalinus 
prezidiumas nuskiria Šias komi
sijas dirbti įvairiems darbams: 
(a) politinę komisiją iš 17 na
rių, su Max Bedacht kaipo pir
mininku; (b) organizacijos ko
misiją iš 15 narių, su Norman 
Tallentire kaipo pirmininku; 
(c) .kredencijalų komisiją iš 9 
narių, su W. F. Kruse kaipo 
pirmininku; (d) spaudos komi
siją iš 5 narių, su Robertu Mi
noru, kaipo pirmininku, 
vencijos sekretorium 
mas Charles Dirba.

Kitos komisijos—programos, 
darbo unijų, negrų ir nomina
cijos—bus išrinkta vėliau.

Vėliau sekė diskusijos karo 
pavojaus klausimu ir klausimu

sesija

Kon-
išrenka-

šešto Kongreso JCom. Interna-Jrjnab laivai,
cionalo. Kaip žinoma, pirmuo
ju klausimu pirmojoj sesijoj 
raportavo Max Bedacht, o an
truoju—William W. Weinstone.

Tąčiaus, kad skaitytojams bū
tų patsai klausimas aiškesniu, 
reikalinga bent trumpoj sutrau
koj paduoti kalbos minėtų kal
bėtojų, o tik paskui kitų dele
gatų.

vojų. Idealoginis prisiruošimas 
reiškia pirmiausia tai, kad mū
sų Partijos nariai turi būti są
moningai supažindinti, jog mes 
ne tik laukiame naujo karo, bet 
kad mes jau randamės prisiruo
šimo fazėje. Antra, mes turi
me apvalyti savo partiją nuo 
visokių pacifistinių iliuzijų ir 
privalome saugoti ją nuo įvai
rių dešinių nukrypimų ir klai
dų, kurios yra didžiausiomis 
kliūtimis prieš karą.

Vienatinis kelias, vienatinis bū
das kovai prieš karo pavojų, tai 
klasių karas. Tik sumobilizavus 
darbininkus, supažindinus juos 
su esamaja padėtimi, su karo < 
pavojum ir vedant juos kovon 
prieš kapitalizmą, bus galima 
imperialistinis karas sulaikyti 
ir nuo jo apsisaugoti. Kitokio 
būdo kovai nesiranda. Turime 
supažindinti plačiasias darbi
ninkų mases, kad karas jau čia 
pat. Išrodinėti joms, kad tie 
visi prisiruošimai prie karo, tie 
visi manievrai, tie vis» ginklą- , ‘ $ 
vimaisi, nauji orlaiviai, subma-

, etc. reiškia Šuo
liais bėgimą prie naujo karo; 
kad tasai karas nebus už jų, 
darbininkų, reikalus vedamas, 
kaip sako buržuazija, bet prie- 
šingai, prieš jų reikalus. Jis bus , 
vedamas už saujelės turčių rei
kalus. Turime supažindinti 
darbininkų mases ir su tuo, kad 
pasaulio imperialistai ruošiasi 
visais galais pulti Sovietų Są
jungą — pirmutinę darbininkų 
respubliką, ir kad mes privalom 
ją ginti.

Konvencija privalo plačiai ap
kalbėti šį klausimą, nes tai yra 
svarbiausias šių dienų klausi
mas, stovįs prieš Amerikos pro
letariato akis, ypatingai prieš 
akis revoliucinės darbininkų or
ganizacijos—Komunistų Parti
jos.

»

Kalba Apie Karo Pavojų.
Max Bedachto kalba, trumpai 

imant, buvo sekanti:
Ačiū pasauliniam karui, Ame

rikos kapitalizmas nepaprastai 
sustiprėjo ir patapo pasauly do
minuojančiu faktorium. Ekono
miniai jis prisigriebė milžiniš
kas sumas kapitalo. Reikia 
daugiau rinkų, nes tasai kapi
talas turi rasti dirvą. Iš to ky
la nesutikimai tarpe Amerikos 
ir Anglijos imperializmų. Pir- 1 
masis nori pasigrobti daugiau 
rinkų, pakeisti pasaulį taip, kad 
jis tarnautų saviem interesam, 
o Anglija—palikti kaip buvo, t. 
y., kad ji pati galėtų valdyti 
viską, kaip valdžiusi.

Be kitų kraštų, Amerikos im- j 
perializmui plati dirva yra Lo-, 
tynų Amerikoje, kurią Wall gat
vė 1 vai do su pagelba Monroe 
Doktrinos. Kai-kur Amerikos 
imperializmas naudoja politiką, 
kitur kayiuomenę (Nicaragua, 
etc.) atsiekimui savo tikslų. 
Amerikos imperialistų kariuo
menė šiandien dalyvauja kiek
vienam didesniajam pasaulio 
pavergtų žmonių sujudime; da
lyvauja jų slopinime. Geras pa
vyzdy^—Chini j a.

Racionalizacija—tai yra pa
sėka to susikrovimo kapitalo. 
Racionalizacija visų pirma reiš
kia intensyvingesnį išnaudoji
mą darbininkų. Tačiaus tuo 
pačiu sykiu racionalizacija su
kelia darbininkus prie susipra
timo, prie kovos, kas reiškia di
desnį įtempimą klasių kovos.

Į tai atsakydama, kapitalistų 
klasė, ruošdamosi prie naujos 
kovos už rinkas, vis labiau ir 
labiau puola ant darbininkų ju
dėjimo, organizacijų ir atskirų 
veikėjų, stengdamosi sųkriušin- 
ti bent kokį pasipriešinimą.

Mūsų Uždaviniai
Partijos vyriausiu uždaviniu 

yra: priruošimas savo organi
zacijos mobilizavimui darbinin-

(Dideli aplodismentai).
(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Apvaikščiojo Dešimhnetines 
Kominterno Sukaktuves

i

MASKVA.— Pirmadienį 
buvo surengtas didelis mi
tingas apvaikščiojimui de- 

' šimtmetinių sukaktuvių nuo 
i įsteigimo Komunistų Inter
nacionalo. . Dalyvavo Ko
munistų Internacionalo Pil
dantysis Komitetas, Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos Maskvos Komitetas, So
vietų Sąjungos Darbo Uni
jų Centralinė Taryba ir 
Raudonojo Darbo Unijų In
ternacionalo Biuras.

Kalbėtojai buvo Kuusi
nen, Molotovas, Belą Kun, 
Kolarov, Clara Zetkin, Lo- 
zovskis, Manuilsky ir dele
gacijos nuo Komunistų Par
tijų iš Vokietijos, Francijos, 
Anglijos, Chinijos ir iš ko- 
loninių šalių.

Kalbėtojai pabrėžė, • kad 
Komunistų Internacionalas 
ves griežtą kovą prieš so
cialdemokratus ir imperia
listus, prieš dešinįjį nukry
pimą ir kitokius nukrypi
mus Komunistų Partijos^

Calcutta, Indija.— Mahat
ma Gandhi, Indijos naciona
listų vadas, kuris buvo sua
reštuotas, tapo paliuosuotas 
po kaucija.

/ f*

’■‘n

BELGRADAS. — 
praneša Tarptautinis 
bininkų Apsigynimas, 
žmonių atiduota kariniam 
teismui. Daugeliui jųjųgrę- 
sia mirties bausmė, o jei ne 
mirties bausmė, tai 20 metų 
kalėjimo prie sunkiųjų dar
bu.

Didžiumą tų suareštuotų 
darbininku ir valstiečių teis 
už “prasižengimus”, atlik
tus dar prieš diktatūrą įvy
siant. Fašistinės diktatūros 
šėlimas Jugoslavijoj neturi 
jokių ribų.

i kuriuosBerlynas.— Vokietijoj be
darbių viso randasi apie 2,- 
300,000.

kia išvien su 
žvalgybininkais, f Šie daro 
pastangų, kad 
emigrantus perstiimti Lietu
von ir ten su jaife pasielgti

taip,; kaip- fašistų diktato; 
riams įprasta. ■ / ■ < ■ . ( ,

Išsikėlę iš vietų politemi- 
grantai nebežino kur dėtis, 
nes neturi lėšų kiek toliau 
išvykti, gi Rytprūsiuos il
giau pasilikę bus išduoti 
Lietuvon.

Gina Lietuvos Fašistus
Vokiečių reichstage, svar

stant Vokietijos-Lietuvos 
prekybos sutartį, reichstago 
pirminįnkas s.-d. Lebe per
traukė kalbą komunisto 
Kolvico (Kollwitz), kurs 
kritikavo fašistų, režimą 
Lietuvoje. Kolvicui atėmė 
žodį ir prašalino jį iš posė
džio už tai, kad jis smerkė 
fašistus, o pertraukusį jo 
kalbą Lebe pavadino fašis
tų gynėju.
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ją, įkūrė proletariato dikta
tūrą ant ■ vieno šeštadalio 
pasaulio ir šiandien vado
vauja 150,000,000 darbinin
kų ir valstiečių budavojime 
socializmo — natūraliai ta

jnobilizuoja darbininkus ko
vai su savo buržuazijomis. 
Socialistai padedą . imperia
listams priruošti naują pa
saulinį katą; komunistai 
ruošia darbininkus proleta-STEIGĖJAI III INTERNACIONALO

ft

sus. Šeidemanai, Kautskiai, 
Noskės šiandien yra ištiki
miausi kaizerinio kapitaliz
mo bernai.

Nežiūrint jojo išdavystės,

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

» *

N. LENINAS

v

R. LUXEMBURG

L

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO'
DEŠ1MTMETINES SUKAKTUVES

PirriiaSai Internacionalas' II-jam Internacionale va- 
—Tarptautinis Darbininkų dovaujamą rolę lošė Vokie- 
Susivięnijimas—įsikūrė 1864 tijos socialdemokratija, ku
rnėtais po vadovybe komu- ri šiandien guli paslika po 
nizmO tėvų—Markso ,ir En- kojų Vokietijos kapitalizmo 
gelso. ‘ Pirmasai Internacio- ir ištikimai gina jo intere- 
nalas mirė 1872 metais dė
lei siaučiančios kruvinos re
akcijos Europoje ir delei vi
dujinių kovų tarpe komu
nistų ir anarchistų.

y'

K. MARKSAS, KORĖJAS I INTERNACIONALO 

‘ Bet ir per tą trumpą sa-jll Internacionalas sulošė di- 
vo gyvavimo laikotarpį I i delį vaidmenį darbininkų 
Internacionalas sulošė mil- judėjime. Jisai išauklėjo 
žinišką rolę proletariato ko- darbininkų klasėj organiza- 
voje už pasiliuosavimą. Ji- cinę sąmonę, svarbą veikti 
sai padarė ’tarptautiniu re- organizuotai prieš kapita- 
voliucinį darbininkų judčji-į listų klasę, 
mą. Jisai iškėlė ir prigydė 
obalsį, kad darbininkų pasi- grįQVesiu, nuo imperialist!-! r t •
huosąvimas yra jų pačių *io karoų’krauju tebegaruo- 3 T ? JT ■ • 
reikalas, kad niekas kitasi- - F ? i L 'nistų Internacionalo kuria- 
jų neisvaduos >s po kapitą- Jsostin5je pasaPuiings ------  ’-------------- .........

nuviivc, xi/J-v mviciio j i i • t j

III Internacionalas, Komu- tuomet tebebuvo Socialistų 
nistų Internacionalas, Jis Partijoje, ir veikė po vėha- 
paėmė ant savęs misiją I va kairiojo sparno ir pa-

Ant II Internacionalo
Komu- rinei revoliucijai.

(nistų Internacionalo vado-
Komu-

partija turi stovėti

listinės priespaudos. Jis 
npšvietė kelią, kuriuo eida
mi darbininkai atsieks savo 
tikslą, būtent per proletari
nę revoliuciją.

Antrasai Internacionalas 
įsikūrė 1889 metais. Jis su- 
griuvo 1914 metąis, išduo

damas tarptautinį darbinin
kų judėjimą į buržuazijos 
rankas ir pasiųsdamas mi- 
lionus darbininkų į baisio
jo karo nasrus. Antrojo 
Internacionalo vadų revo
liucines frazės suspirgėjo 
imperialistinio karo liepsno

je. Jie kalbėjo apie revo
liucines kovas,, jeigu kiltų vikų) Partija ir Vokietijos 
karas, bet kuomet karas ki-1 Spartako .Sąjunga. Tam vi
lo, jie atsidūrė imperialistų i sam didžiam darbui vado- 
logeryje.

revo- m°je konvencijoje dalyvavo 
liucijos, 1919 metais gimė ir Amerikos komuntetai. Jie

va “kairiojo sparno" ir pa
Internacionalo tęsti darbi- s_įu.5^ soav°# -atstovus į šitą 
ninku paliuosavimo darbą. ■ didžiausios istorines.svarbos 
Jisai apsiginklavo II Inter- suvažiavimą. Pabaigoje tų 

organizaciniais Pac^ m^tų kairysis. spar-

Partijos ir suorganizavo A- 
merikos Komunistų Partiją, 
kuri šiandien vadinasi Ame
rikos Darbininkų (Komu-

Pabaigoje tų
flcLCl O M dl O Vz A- w A & A<_4 A * A VVA M — . ~ 1 • 1 * 1 * I

prityrimais < tam. dideliam^asatski lo nuo Socialistų 
darbui.
Komunistų Internacionalas 

tapo įkurtas komunistinių 
spėkų konferencijoj, kuri 
įvyko Maskvoje nuo kovo 2 
,ikr 7, 1919 metais. Tą kon
ferenciją sušaukė Sovietų 
Rusijos Komunistų (įBolše-

Ištisus dešimts metų Ko
munistų Internacionalas 
stovėjo priešakyje didelih ir 
smarkių kovų. Jis ščyrai 
išlaikė augštai iškėlęs rau-

Ketvirtadienis, Kovo 7, 1929

pasilinksminimo ir pasitenkini-

a U. - w 4 « Aj lilllNlltd dVŲKAlAAPŽVALGA
Lietuvos Baduoliai ir
Jų šelpimas

“Vienybė” (kovo 5), rašy
dama apie šiaurinės Lietu
vos nederlių ir blogmetį, sa-^ 
ko, būk
“Panašios žinios ateina ir iš 
Sovietų Ukrainos, kur šimtus 
tūkstančių (?) žmonių valdžia 
jau antras mėnuo nemokamai 
maitina.” , ,
Kad tūlas vietas ir Sovie

tų Respublikoj palietė ne
derlius, tai tiesa. Tačiaus, 
matome pačios' “Vieny
bės” žodžių, kad Sovietai be
duonius bemokamai maitina 
valstybės lėšomis, 'iš. kitų 
vietų derliaus. ‘ ’

Kas kita Lietuvoje, kurio
je, “Mūsų Rytojaus” žo
džiais, Vyra šimtai ir. tūks
tančiai žmonių, kurie jau 
dabar neturi ko valgyti”;’ o 
fašistinė valdžia dar nei ne
mano jų maitinti.

Kauniškiame žydų laikraš
tyje “Id. Štime,” num. 1821, 
sekamai dėsto valstiečių

Ar mes kada nors pagalvoja
me, kad yra minties sveikata, 

.taip kaip ir fizinė sveikata? Jei 
v mūsų mintinė sveikata pasiga- 

hzmą a.i'ba kurie savo užma-1 dina, tuomet tampame mažes- 
čiomis (kaip kad trockistai) Įniais, negu galėtume būti; ne
galėtų pakirst šaknis Sovie-Įgalime atlikti darbo kuo geriau- 
tųj galiai, jeigu jiems būtų Į šiai ir negalime gauti užtektinai 
leista įsivyraut.
J Apraudodamos tų elemen- moJš gyvenimo, 
tų nelaimes, “Naujienos” iš
pučia dar tokį prasimany
mą, būk jeigu Sovietų Są
jungoj žmogus netenka bal-i 
savimo teisės, tai jis negalįs: 
gaut nei darbo arba lieka 
laukan išmestas iš dirbtu
vės. Šitokiu melu “Naujie
nos” neprigaus nei vieno, 
kuris žino bent A-B-C apie. 
Sovietų tvarką.

Bet atsiminsime, kad 
“Naujienos” yra daug sykių 
rašiusios kaip tik priešingai. ■ 
Jos juk pakartotinai tvirtin-j 
davo,_būk Sovietai duodą 'nįniu kitais bū 
įsigalet privatiniams biznie
riams ir tuo būdu auklėją 
“atgemančio kapitalizmo” 
daigus; jos atvejų atvejais 
prikaišiodavo, būk Sovietai 
laiko atsakomingose tarny
bose buvusius caristus, ir tt. 

i Tuomet “Naujienos” sten-
vargus šiaurinėje Lietuvoje g^si krimstelėt Sovietams ir 
to laikraščio redaktorius komunistams iš vienos pu

sės; bet dabar, apsisukus 
vėjui “Naujienų” galvoje

to laikraščio i
Dr. Rubinsteinas:

“Nuo visuomenės akių ne
laimės nepaslėpsi, lai, aPieįatbulon krvptin, ju redaktb- 
ką seniau pakampiuose tik pa-, , m i iš kitoniš-
šnabždomis buvo kalbama, da-L us allu0Ja JaJl Ls R s 
bar įgavo didesnės šviesos: Į kų ^aidų, apverkdamas tuos 
šiaurės Lietuvoje tikrai prasi-! nekaltus burzujėlius, ca- 
dėjo badas. Nederlius pridarėĮ ristus ir šiaip kontr-revoliu- 
didesnių bėdų, negu buvo lauk-1 cinius elementus, kuriems 
ta. Ūkininkai .^kaimuose netu
ri duonos, neturi kuo nė gyvu
lių pašerti. Jie visai sunaikin
ti ir bėdų užuiti.
riausybė

Gyvenimas yra naudojimas 
gyvos energijos, kuri mumyse 

' randasi. Mums protas duoda
mas, kad galėtų mums nurodyti, 
kokiais būdais tą energiją turi
me sunaudoti. Normalus žmo
gus savo protą naudoja nurody
ti jam, kokiais keliais tą energi
ją paleisti, kad ji jam galėtų at
nešti daugiausiai naudos. Jis 
daug tos energijos sunaudoja, 
uždirbdamas sau kasdieninį už
laikymą. Dalį tos energijos su
naudoja, skaitydamas ir mokin- 
damasis, kad tuomi savo žinoji- 

įmą padaryti platesniu. Ir vėly-i 1 
Idalį sunaudoja fiziniu mankšti-j1' 

idais. 1
Yra daug nekuriu blogą min

tinių papročių, į kuriuos įpuola- 
me, ir kurio suima daug tos 

■brangios energijos. Vienok, 
Į šiuos blogus papročius kiekvie
nas maž daug gali kontroliuoti. 
Turime dėti visas pastangas, 
kad juos pergalėjus, jei norime 
šiame pasaulyj ką nors naudin
go pasiekti.

Vienas iš paprasčiausių tų 
blogų papročių, 1 
randasi nors vienas, kuris prie 
jo nebūtų palinkęs? Gydytojai 
sako, kad rūpešti^ ardo žmo
gaus sistemą, f) linksmumas tai 
tikri vaistai žVncgaus protui ir 
kūnui. Kartais būna dalykų, 
apie- kuriuos negalime išvengti 
nesirūpinę. Bet dažniausiai pa- 

j linkę rūpintis apie nebūtus da
lykus.

Jei yra rūpesčiui priežastis, 
i reikia stengtis tą piiežastį kuo 
; greičiausia prašalinti. Jei rū
pesčiai įsivaizdinami, tuomet 

’ •• j (reikia stengtis mislyti apie link-
1 aVOpSlga LCIHpjUsmosnius dal^k^us. Jei mintys 

bus pilnos linksmų dalykų, rū
pesčiams neliks vietos. Gęriąų- 
sis būdas yra apie save pamirš
ti, ir užsiimti kitų reikalais.

Nelabai senai Harvardo uni
versiteto prezidentas Emeritus 
Eliot buvo užklaustas, kokiu bū
du jis pasiekė taip laimingą, 

r protiniai sveiką se- 
Jis atsakė, “virš visų 

dalykų, kreditą duodu tam, kad 
'visuomet stengiaus prisilaikyt 
ramaus būdo.”

Niekuomet neturim prisilseit 
tokių jausmų, kaip pykčio, pa
vydo, neapykantos ir kt., taip^ 
kad jie mus pradėtų kontro 1 
liuoti, o ne me juos. Jei leisi
me savo jausmanls mus valdyti, 
tuomet mes patys savęs nebe- 
valdome / ir nusitoliname nuo 
mintinės sveikatos.

Yra daug negeistinų mintinių 
papročių, apie kuriuos galėtume 
kalbėti. Jei pati ar tavo šeimy
nos kuris ners narys nėra pro
tiniai sveikas, ir jei jūsų pa
stangos nei kiek nepagerina pa
dėties, yra gydytojų, patyrusių 
tame dalyke; nerviniame suiri
me, į kuriuos reikia kreiptis, 
kaip kad kroiptumeis į akių gy
dytoją, kuomet akys skauda. O 
čia ar greičiau reikia- kreiptis, 
nes ar yra1 kur svarbesnis da
lykas - Už 1 protą?? ’

PrižiOnėk sąyo . mintis gerai. 
Jei gertą davb kūną prižiūr i ge
ru valgiu, poilsiu, pasilinksmini
mu, gydymų kuomet sergi-, žiū
rėk, kad taip pat daryįum* ir su 
protu. Duok s£vo protui mais
tingą protinį maistą, kaip kad 
geras knygas, 'gerus draugus, 
vidutinius ir linksmus draugai 

Duok protui poilsį i^

laprasciausių tų 
tai rūpestis. Ar

pK

j?

Ir Naudinga ir

v T ' I e

i-^pirkęs panašią lempą gali vikrią ii

K. LIEBKNECHT

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

TORONTO, CANADA

illes Graf- 
antradienj

daro geros veikmės sveika
tai; bet jeigu ji vienu p ra

ri pirma išmokti valdytiS^ayo

1-• •• , I • ' Cll IJI CtvAmU ollll vi. 1 kJck Jvl

dėjimu pei ilgai naudojama, ^es protjnjaj suvargęs. Atmink: 
tai kenkia,. ir kartais būna jej norj saVo likimą valdyti/, tu-

reikalinga. Eik prie protinio 
specialisto, jei jautiesi, kad ner
vai pradeda suirti, arba jei jau-

Sovietai atima balsavimo 
teise tik del labai rimtos 
priežasties.

Balandžiui, Toronto, Kana
da.—“Valungei” jau buvo at
sakyta. Toliau vesti polemiką 
neapsimoka, nes dienraštyje 
vieta brangi. “Pagalinus,<mes 
su tokiomis gazietomis, kaip 
“Dirva,” nesiskaitomo, todėl 
ir su jos korespondentais po
lemize otis būtų žemas darbas.

Klaidos AtitaisymAs
Laisvės” No. 32 tilpusioj

Londonas.^- 
stroifi, švedas, 
čia patauo pasauliniu čiūži- 
nėjimo čampionu. . Čiūžinė- 
iima surengė Tarptautinė

Tegul gyvuoja Komunis
tų Internacionalas!

Tegul gyvuoja jo ameriki
nė sekcija —« Darbininkų 
(Komunistų) Partija!

Atsiliepė vy-
’ “i —paskyrė 10 milio- 

nų,’ litų... Be to, pinigai duo- 
daini sėklai. Grynų pinigų 

: gauti ūkininkas negali.; i Jis 
gaus tik sėklų, kurias ateinan-: ;

■ jtį pavasarį pasės į ąavo laukus.
Jau dabar.; 1 neturi, kb i valgyti).
O kol- tie. bus užsėti ir kol par 

• sėliai užaugs ir bus nukirsti— 
kol ateis paguoda, ir dūšia iš
garuos...

“Vyriausybė turi
---• —'■’'"i—.7’3 *-—7- — "-f 
tiškų sąlygą apsauga, bet iir 
liečiu materialine gerove. Vy
riausybė negali likti abejinga 
išbadėjusioms akims, išbalu
siems ir išvargusiems veidams.

“Gelbėti nukentėjusius nuo 
nederliaus yra pilietiška par
eiga... Visuomenė gali užsi
degti ir padėti tik tada, kai ji 
žinos tikrą tiesą ir pamatys, 
kad vyriausybė turi gerą noVą 
neslėpti tikrovės, bet padėti ir 
organizuoti kovą prieš nelai
mę.”
Žvalgybai, šnipijadai,-pro

vokacijoms prieš darbinin
kus eikvojama vis daugiau 
milionų valstybės pinigų, 
kad tik išlaikius valdžios 
vairą ’ smetoninkų rankose. 
Tą ir Dr. Rubinsteinas man
dagiai primena, — kad fa
šistinė vyriausybė vien tik 

I savo “galybe” tesirūpina, 
pro pirštus žiūrėdama į ne-, 
laimingąsias blogmečio, auu 
kas. '

v Paskutiniais1 laikais gana 
prasiplatinęs vartojimas 
elektrinių ultravioletinių 
spindulių lempų. Tų lempų 

___________  rūpintis fabrikantai ir pardavinėto- 
ne. tik tęisės,; pilietiškų i i; poli- jąi skelbia, , kad bile kas nu-

su jos pagelba atsiauginti ratvę. 
sau praretėjusius bei nu- 
slinkusius plaukus, pasigy
dyti šiokias ir tokias, ir dar 
kitokias ligas.

Dabar, tačiaus, nebelieka 
abejonės, jog tomis lempo
mis daugelis ne tik nepagel
bėjo, bet dar ir pakenkė sa
vo sveikatai,, nežinodami, 
kaip jomis moksliniai nau
dotis.

Dr. Morris Fishbein 
(Scientific American’e). ra
šo apie mėginimus, kurie 
buvo daromi su tomis ult- 
ra-violetinėmis lempomis 
ant įvairių augalėlių, jų 
daigų ir ant ^nedidelių gy
vūnėlių. Pasirodė štai kas. 
Jeigu tos lempos spinduliais 
augalas, daigas bei gyvis 
bus perilgai i “maudomas” 
(sakysime, kelias .valandas), 
tai jis nusistelbih; ir dažnai 
jau to pasekmėje $ntj visa
dos pasilieka Ku
rie ne taip pavojingai daug 
gauna šių spindulių,; tai ma- 
ižu-pamažu atsigriebia; ■

Abfelna išvada yjrą tokia. 
Jeigu tokia lemį>a yra nau
dojama neperilgai, po tam 
tikrą apribotą minučių skai-1 rimus, 
čių kiekvieną kartą, tai ji pasilinksminimą tekį, kokio jam

Balsavimo Teisių Ateinim^s 
Soyietųoąe \ ‘

“Naujięnos” sięjojasi, (ko
vo 1), kącL Maskvoj < atimta 
balsavimo teisė septyniems 
desėtkams tūkstančių buvu
sių piliečių. Tų “nukentėju
sių” tarpe yra privatiniai 
bizniautojai, buvusieji cafo 
valdininkai, buvusieji cari
nių laikų turčiai, na, ir tam 
tikras skaičius trukšmau- 
jančių trockistų.'

Pasisemdamos i iš “Daily 
News,” kapitalistinio gel- 
tonlapioį įkvėpimo, “Naujie-

Pakvaišęs Subadė 5 žmones nos” drožia, kad darbininkų 
------- - < diktatūra Sovietuose esąs 

JACKSON, Mich.— Ant- i “žiauresnis ir kvailesnis da- 
radienį, už mylios nuo čia; lykas net ir už pikčiausią 
pakvaišęs negras pasažie- despotizmą.” Kodėl? To
rius St. Louis-Detroit Luse hdel, kad neduoda valios re- 
subadė' penkįs ' aSmenius. i ąkcininkams, kurie trokšta 
Negras pabūgo.--------------- • igrąžint oari^ihą bei kapita-

doną vėliavą, skelbdamas korespondencijoj apie Sūnų ir 
, vi- Dukterų savišelpinėš draugys- 

klasės tęs surengtas prakalbas drg. 
e abejonės, ateities dubiais ir padėjėjais buvo > priešams.. Šiandien, kuomet Mizarai buvo pasakyta, kad 

’i karas pa- Clara Zetkin, Rožė Luxem-!vėl niaukiasi dangus naujoiayklJ surinkta Lietuvos politi- 
ėjo būti $7.75 ir turėjo būti 
pažymėta, kad smulkiom au
kom surinkta $8.25. Viso tą 
vakarą aukų surinkta Lietu
vos politiniams kaliniams $16.

Vanagutis.

. « vavo didysis mokytojas ir
Otto Bauer rašė 1908 me- vadas , Leninas. Jo bendra-! siems

tais: “Be abe 
imperialistinis

nepermaldaujamą kovą 
siems darbininkl k

karas pa- Clara Zetkin, Rožė Luxem-!vėl niaukiasi dangus naujo;
gimdys revoliucinį katakliz- burg ir Karolis Liebknech-imperialistinio karo debe-;

Pastaruosius du nužu-lsiais, vienatine spėka, kuri 
mo katastrofa ištikrųjų pa- de, Vokietijos socialdemo-i 
•darė'pradžią pasaulinės so- kratai ir kaizeriniai oficie- 
cialistinės revoliucijos.” Ba-\riai tų pačių 1919 metų pa- 
uer atspėjo: imperialistinis baigoje, 
karas pagimdė revoliuciją, 
kuri nušlavė išnaudotojus lą tiesioginiai pagimdė per
imo vieno šeštadalio pašau-1 galinga rusų proletarinė re- 
lio ir įsteigė proletariato voliucija ir naturališkai 
diktatūrą. Bet tas pats Ba-į tarptautinio darbininkų ju- 
uer ir beveik visi II Inter-(dėjimo vadovybe perėjo iš 
nacionalo šulai pasirodė ne j Vokietijos į Sovietų Rusiją, 
revoliucijos logeryje, bet Ta partija, kur sėkmingai 
kcntr-revoliucijos. išvedė proletarinę revoliuci-

mą. Pasaulinė imperializ- tas.

Komunistų Internaciona-

' K ■ /

mobilizuoja proletariatą del 
karo karui, del pavertimo 
imperialistinio karo į civilį 
karą, į revoliuciją, yra Ko
munistų Internacionalas. 
Įvairių šalių komunistinės 
partijos, Kominterno sekci
jos, ruošia savo^kraštų dar
bo mases pasifikimui prisi
artinančios audros.

Socialistai padeda • savo 
buržuazijoms engti ir verg
ti darbininkus; komunistai

labai pavojinga. J - ty
Todėl niekam nėra patar- protą, 

tina nusipirkus pačiam 
‘maudytis” tokios lempos | 
spinduliuose, be daktaro pa-Į 
tarinio. Apskritai, ultra
violetiniu spinduliu lempa 
yra Naudinga tiktai, kuo
met vartojama sulig gero 
daktąro instrukcijų. ’

llMHMI ■MMN
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Viso $78,44

77.63

prieš siuntimą tams kalėjimo už veikimą Jung

Lietuviška Akušerė7.90

18.00

10.90

su-
13.88

tos ,13.01

$12.00

J.

St.

CLEVELANDO ŽINIOS
k.,

$316.97

$25.69

$52.25

15.00
išvažia-už plakatus

5.00
VViso

5.00

5.00

$10.00 NOTARY

i) PUBLIC

Telefonas:

StaggKOCH, MO.
5043

^ĮBale atsidarys 6:30 vai., vaidinimo pradžia 7:30 v. v Ind

GRABORIUS

’4
Detroito 

tetų i

U.
M. 5.05

4.75

atsišau- 
mainie-

$106.00

2.48

Padėkos Žodis A. L. D. 
123-čiai Kuopai, Gary,
Aš, Jonas K. Dečkus, 

voju A. L. D. L. D.

I I

I ■I

$93.20 
aukų 
drau-

6.50
3.50
2.75
6.00
4.00
2.75
6.50
4.50

ĮJSIGOS.

Birželio Mėnesį 
solidarity certificates

! 6.00 
10.00 
3.92

i 5.00

M. K. BOLYS, Režisierius ir vaidintojas 
svarbioje rolėje šiame veikalu

Lapkus—Pittsburghaa 
CIevelande

Ant
rinkta

Ant blankų surinkta
Auka nuo S. L. A. 21 kp.
9 d. pas d. d. Shepučius 

rinkta per d. J. Vaitkevičių 6.50
22 d. nuo streikuojančių 

nierių parengimo Liet, 
tainėje

‘GERAI PATAIKO!

.6.55
11.00
3.00
4.00

-4.50
1.25 

.25 
4.00

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:1

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

Tel., So. Boston 0304 W. 
' c-

k-*-*—-*-*-* ......

$139.35
rnen.

32.67
1.00

.50

rys ir veikėjas^ kuris kadaise 
buvo nusmerktas ilgiems; met

P.
U.

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

rhai-
Sve-

11.00

praktikavosi di- 
mi estuose Euro-

vėlinimas lafyai pasitarnavo So
vietų vyriausybei, nes ta amu- 

Inicija kol nuėjo, jau Kolčakas j 
buvo nugalėtas ir Sovietų vai-:

Liepos men.
7 . d. Nacionaliam Komitetui, 

Pittsburgh, Pa.
15 d. už valgius Palmer Parke 
“Vilniai” už lapelius, 

kimus streikuojančių 
rių klausimu

“Vilniai” 
vimo

Paul Crouch,!
Ivo nariu Seattlės darbininku ir Jaunųjų Komunistų Lygos, ha-

Baiges Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- ,-j1
kos. , Norihtieji, kad jūsų vaikai bū- ,y*>> t,e** 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į T .
inahe, o gausite tikrai profesionalę ! Greenpomt o Zbo 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

su-
$28.00

18.25
19.69 

su

įsai

Valstijų armijoj. Jo kalba maž
daug sękąnti(: Kįaro1 payojus; 

anf čia pat. i To niekas neabejoja.
Turim pasidžiaugti, kad dabar
tinis Partijos apą.ratas—Ceht-

Ijų viršininkai išleido įsakymą, j ” ■ " — - 1- - ■ - - - - kz » V * * V* K. V * KZ A 4. XZ T A W ' 
Me sy- c|^įaį Įek0 vjsas siuntinys (Di-i

jūreivių

$79.60

v

h

Puslapis Trečias

tas, bet vistik dikžiai suvėlino- p t jĮ , Lietuvių Organizaci- 
įme išsiuntimą. Ir tas mus su-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
/ Diskusijos

Seka plačios diskusijos. Ima 
balsą vienas delegatas, antras 
(Deja, ant greitųjų rašant, ne
pavyko teisingai suslebizuot vi
sų kalbėtojų vardai).

.. Štai, pav.-, kalba japonietis 
darbininkas—Californijos Dist- 
rikto delegatas. Nurodo, kad 

rijoj randasi daug chi- 
japonų, ir filipiniečių

I darbininkų; randasi daug ir 
■ (neksikiečių ir kitokių tautų, 
i Partija veikia visose, bet labai 
. mažai, palyginamai. Iki šiol 

Californijos Distriktą apsunki
no frakcinės kovos, kurios tęsė- kareivių tarybos 1918 m., 

j si iki šiol.
! nors, turime pirmiausiai suvie

nyti s>avo pajėgas; netinkamus 
elementus ginti laukan iš Parti
joj eilių, jei negalima jų patai
syta Japonijos imperializmas 
ginkluotas iki dantų; Amerikos 
imperializmas—taip pat. Mes, 
darbininkai, nežiūrint spalvos 
bei tautybės, turime kovoti 
prieš vieną ir prieš kitą impe
rializmą, sukriušinant patį ka
pitalizmą, tik tuomet pranyks

i imperialistinio karo pavojus.
Kalba d. Saronson (iš Seattle, 

Wash.) — Aš paeinu 
Jungtinių Valstijų dalies ircen-

I tro; kuriame buvo pergyventa 
i didelių kovų tarpe darbo ir ka

pitalo. Karo pavojus įmatomas 
V^yr, bet gal labiausiai pas 
n^i?s, ant kranto Pacifiko Okea- 
n * Tačiaus pas mus labai 
klitorio mūsų kovai prieš karą 
įsišaknėjęs aidoblizmo pacifiz- Kuo nusikalto? Ar verta mums 
mas. Nemanykit, kad aidobliz-• siųsti šita amunicija į Sibirą?” 
mas silpnas pas mus, kaip čia, Sušaukėme visuotiną laivakro- 
rytuose. Jis turi užkariavęs vių susirinkimą, kuriame buvo 
idealoginiab gerą dalį darbinio-i nutarta nekrauti į laivus šitos 
kų. Su tuo mes privalome ves- amunicijos. Bet darbdaviai ir 
ti griežtą kovą. Ir vedame, valdžia bandė aneiti tai./ Parsi- 
Pas mus, į Seattle, dažnai užsu- kvietė ginkluotų mušeikų ir 
ka daug jūreivių. Mūsų jaunie- bandė mus prievarta versti. A to
ji komunistai veda darbą tarpe sisakėme. Tuomet buvo pasta- 
jų. Vieną sykį, jūreiviai taip (tyti mušeikos krauti amuniciją, 
pradėjo pirkti Daily Worker} j Vieni krovė, o kiti saugojo. 

jftno pardavinėjimo stoties, kad t Mūs pįkietavimas buvę nugalė-

draudžiantį tai daryti. ?’ 
kį į mūs susirinkimus buvo at
silankę uniformuotų 
Užtikrinam, kad pasibaigus šia’ 
konvencijai, mes dar didesniu 
įtempimu varysime revoliucinę 
propagandą tarpe darbininkų, 
traukdami juos į revoliucines 
kovotojų eiles. Nenuvilsime. 
Mes turėjome tokių didelių ko
vų ir turime net šitoj konvenci
joj delegatų, kurie jas vadova
vo. štai čia va turime su sa-' 
vim delegatus, kurių vienas ?;ur

delis plojimas). Taigi' aš pa
reiškiu ir dabar, kad Seatties 
darbininkai* savo pareigas at- 

1 i liks. Mūs miestas pats pirmu
tinis buvo pokariniam laikotar- 
pyj su savo kovomis prieš kapi
talizmą. (Plojimas).

Kalba delegatas iš Bostono, 
aiškindamas reikalingumą iš
naikinti frakcijas ir varyti to
lyn darbą.

Po jo kalba

kitas 
Norint laimėti ką buvo išvedęs į streiką laįvokro- 

vius protestui ] 
amunicijos į Sibirą Kolčakųi. 
Tai drg. Castingson.

Pasta ra j am pasi tod ži us 
pagrindų, pasipylė didelės ova
cijos ir reikalavimai, kad paaiš- 

riro Komitetas ir Jaunųjų Darbi- 
• ninku Komunistų Lygos ' Cent
ras daugiau domės kreipia į 
veikimą armijoj. Tai yra svar
bus darbas ir į jį atkreipti do
mės niekuomet nebus perdaug.

a mums krauti į laivus .Į PeJa» musl? Plrrn©snieji Parti- 
• “Kolča- il0S Prtesakyje stovinti asmenys, 

Mislinu dalis dabar jau tapo iš- 
v-v> />. n 4- i / L n i vx Air Q z-* Vi n /■* Vi 4-

;kinių, kaip jis tai padarė. ..
Castingson : Tais laikais mes i 

buvome organizuoti į uniją. ■ 
j Vieną gražų rytą, einant man 
prie darbo, žiūriu prikrauta 
daugybė įvairių skrynių, kurios

i reikėsią
Ant skrynių užrašyta: 
ko armijai, Sibiras”, 
kas čia yra? Atplėšiu vieną, 
antrą, trečią—randu ginklus— 
šautuvus, ir kt. žudymo žmo
nių įrankius. Pasišaukęs dar
bininkus ir sakau jiem: “Bro
liai darbininkai, ar jūs norite 
gelbėti žudyti Rusijos darbjnin-r 
|kus? Ką jie mums padarė:

SOUTH BOSTON, MASS.DU BROLIU
kfredėlioj, 10 d. Kovo (March), 1929

So. Bostono LAISVĖS CHORAS Rengia 
Keturių Veiksmų, Penkių Atidengimų Dramą

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass

Gabus artistas M. K. Bolys šį veikalą žymiai pageri
no,—kurie jį mate Bostone praeityj, šį sykį, matys 
daug geresnį. Vaidiniiųe dalyvauja visas Laisves 
Choras iš 40 ypatų, taipgi artistai ir artistės.

ĮŽANGA 75c. ir 50c., VAIKAMS 25c.

jų Streikuojančių Mai- 
nierių Šelpimo komiteto 
Raportas už 1928 m.

Liepos Mėnesį
Ant blankų surinkta
A. L. D. L. D. 52 kp. susirin

kime ; • > į
A. P. L. A. 47 kp. aukojo
A. P. L. A. 47'kp. susirinkime
D. Lu K. Keistučio draugystę 

aukojo
A.L.D.L.D, X Apskr. konferen

cijoj
,15 d. draug. 'išvaž. Palmer 

Parke
15 d. draugiškame išvažiavime 

Palmer Parke aukų

^2

'V

jMkfg

1

P81

LIETUVIS GRABORIUS

mesti (kaip pav. p. Schacht- 
man) nekreipė domės į tai. 
1925 metais aš, būdamas Ha
waii salose Jungtinių Valstijų 
armijoj, rašiau laišką Centro 
Komitetui Jaun. Darbininkų 
(Komunistų) Lygos, raginda
mas suteikti man tam tikros 
medžiagos darbui — propagan
dai, atlikti tam tikras pareigas. 
Į mano reikalavimą nebuvo 
kreipta domės. Laiškas įdėtas 
į kišenių ir prie darbo nė pirš
to nepridėta. Ačiū dabartinei 
Centro Komiteto vadovybei, mū
sų darbas armijoj ir kitur pa
statytas augštesnėj lygmaloj. 
Partija ir Jaunųjų Darbininkų 
Ly^a privalo suvienyti savo pa
jėgas, vejant laukan iš savo tar
po oportunizmą ir visokį kitokį 
nukrypimą. Tiesa, veikiant ar
mijoj ir laivyne, turime laukti 
iš valdžios didėlių 'puolimų: ant 
,mūs, bet juos esame pasirengę 
drąsiai pasitikti. '

(Bu daugiau)

Nedėlioję, 10 d. kovo, Lietu
vių svetainėje, Pittsburgho ar- 
tistų-mėgėjųf grupė statys sce- 
non 3 veiksmų tragi-komediją 
“Lapkų.” šį parengima ren- į
gia A. L. D. L. D. 22 kp. Pel-! 
nas skiriamas pusiau: kuopai 
ir A. L. D. L. D. 4-tam Apsk.

Kad pittsburghiečiais yra 
susiinteresavęs visas Clevelan- 
das, tai jau nebeliko abejonės. 
Dabar rasėj as turi laiškus iš 
d. d. akroniečių ir younstow- 
niečių, kurie sakosi busais at
važiuosią. Gi Cleveland© prie
miesčiai, kaip Conneletas su 
Colinwoodu, žada jokiu būdu 
neapsileisti. Kun. Mockaus 
prakalbose matėsi, kaip žeb- 
rausko-tNemuros kolonija ren
gėsi prie “kidnapinimo” pitts-

• burghiečių. Drg. Graibus iš 
Correttele pasižadėjo visą sa-

i vo koloniją suorganizuoti.
Dabar beliko mupis .patiems, 

A. L. D. L’ D. 22 kp. nariams, 
būti sargyboje, kad netu'rejus 
gėdos. Mes, vietiniai, turime 
visi būti anksti, kad galėtume 
prideramai priimti svečius.

Nesivėluokite, lošimas prasi
dės lygiai 4-tą valandą po pie- 

itų* Lapkaus Burdingierius.

Viso
Rugp., Rugs, ir Spalių 

Ant blankų surinkta
I. Jankauskas aukojo
J. Pocius pridavė 
21 d. spalių ant prakalbų

rinkta
L. D. S. A. 17 kp. vakarienės 

pelnas

Viso . $61.06
Gruodžio m., einant prie užbaigimo, 
surinktos likusios blankos su pini
gais 

Darbavosi delei rinkimo 
streikuojantiems mainieriams 
ges ir draugai:
K. Tamošiūnas surinko

ir patsai pasiuntė “Laisvei” 
J. Geraltauskas 
Vaitkevičius 
Shedis 
Žemaitis 
Litvinienė 
Shedis 
Pangonis 
J. Geraltauskas 
Adomaitienė 
šmitrevičienė 
Jonikienė

S. Grušienė 
A. Rakašiene 
Kazakevičienė 
J. Neverauckas
J. Adomaitis
K. RakaŠis
I. Jankauskas
J. Brazauskas
K. Terziene , į . . ’ ’
P. žemaitis .
'N. Astrauskienė 
J. Vaitkevičius
M. Jarušinskienė

l P. žemaitis 
1 K. Terziene 
Į M. šmitrevičienė 
J. Vasiliauskas 
M. šmitrevičienė 
V. J. Geraltauskas 
P. Grikietis 
A. Jonikienė 
U. Litvinienė . .
J. K. Alvinas r
O.) Demskienė 
A. Jonikienė 
Kartu ant blankų ir solidarity 

certificates surinkta $189.67
Iš kitų sriovių aukos per or

ganizacijas ir parengimus $127.30

Viso kartu
IŠLAIDOS: 

Birželio mėn.
Tarptautiniam Komi-

Rugpjūčio mėn.
d. Nacionaliam Komitetui, 

Pittsburgh, Pa.
Už pasiuntimą mainieriams
7

surinktų drapanų

Viso
Spalių men.

Svetaines depozitas prakal
į borus 
^‘Vilniai” už plakatus prakal

boms

Visb

$108.48,

Gruodžio men. *
Surinkti likusi pinigai ir pa

siųsti Nacionaliai Mainierių 
Unijai 93.20

Nuo susitvėrimo Detroito Lie
tuvių organizacijų streikuo
jančių mainierių šelpimo ko
miteto ir iki likvidavimo ko-

Sto yra surinkta $316.97 
lojančių mainierių rei- 
ms per visą] 'laiką pa

siųsta 277.14
Vietiniams reikalams išleista 39.84

dėka- 
drau- 

gams-ėms už man prisiųstą 
materiališką paramą, tai yra, 
5 dol. (express money orderį), 
kurį aplaikiau nuo jūsų A. L. 
D. L. D. 123-čios kuopos per 
sus. raštininką, drg. Juozą 
Svambarį, 20-d. vasario, 1929.

J. K. Dečkus, 
Koch, Mo.

5.30
2.70

19.00
7.65
6.75
4.10
3.25
5.67
6.00
2.25

10.75
3.17
1.75
2.63
7.50

Viso iSlaidų $316.97
Prapuolusios aukų rinkimo blankos 

per I. Jankauską 1, per J. Brazaus
ką 1, per P. Žemaitį 1, per Griunie- 
nį 1; viso 4.

D. L. O. S. M. š. Komitetas: 
Pirmininkas J. VAITKEVIČIUS. 
Nut.Raštininkas J. POVILAITIS. 
Fin. Raštininkė A. JONIKIENĖ.
Iždininke K. TERZIENĖ.
Visi dokumentai ir blankos randa

si A. D. (Kom.) P. Liet. Frakcijos 
archyve.

KOMITETAS.

t Lietuvaitė Fotografistė i
Į Fotografuoju, Didinu ir Numalia- I
* vojų Visokiom Spalvom f
į Paveikslus •
j Studija atdara kiekvieną dieną iri 
j nedėliomis nuo 9;30 iki
• 5 vai. po pietų.
ĮMARGARETA VALINČIUS

I I Room 32, Weitzencorn Bldg., į 
i PUBLIC SQUARE j 
j WILKES-BARRE, PA. i

J 
I m-- ■—n-- - ----

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumięriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus1 ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M, J. J. Urbszo. 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
į 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, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų 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 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS)' 

UNDERTAKER

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

734 Grand Street

$1,000 'I ik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bgi viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų at> 
imtas. Jeigu tokiam žmogui fr auk* 
sinj 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. V\

Vaistžolės yra nuo se <hnČiq ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall-

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

į tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
I pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

'žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y. ’

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

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO- 
, BILIŲ MOKYKLA

ausios

4

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, 
krūtines, 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. ZI NS
Specialistas 25 Metų ’ Patyrimo

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyt' 
automobiliais į trumpiausį lai^. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus’'. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėiimo lekci
jas už $10. Pamokos diėhomis ir 
vakarais. L:* 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedėhlieniais nuo 
vai. dieną
NEW YORK AUTO 
228—2nd Ave., cor. 14th St

Informacijos dykai, 
vai. vaka- 
11 iki 2

SCHOOL

i

FORNIC1AI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ 

Iš priežasties daugumo stako parduoda 
Įme negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
statome j namus visoje New Yorko ir 

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

kimo. Užeikite ir persitikrinkite

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

. Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues 
Telephone, Greenpoint 2372

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



J Puslapis Ketvirtas

S. R. Maptunas. •

GYVENIMO BANGOS

H B]X?I 8 y ■

Newark, N. J

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptkkos, kuriose galima pirkti vate 
tus daug prieinamesne kaino, negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
»7«1 JOS. CAMPA (I AVĖ., ir M46 CHto.NE 8T„ DETROIT

karienės skiriama “Daily Wor- 
Vakarienė įvyks 17 

d. kovo, svetainėj 206 So. 
Main St.

l > Ketvirtadienis, Kovo 7,

kurie skelbia, kad su dievo 
pagelba gydys žmones, ' be i<erjuj 
vaistų.

Lauk su tokiais patarimais! 
Jeigu apsergat, tai neikite pas 
tokius gaivalus, bet kreipkitės 
pas medicinos gydytoją, pas 
tą žmogų, kuris per metų me
tus mokinosi mediciną ir kaip 
gydyti visokias ligas.

Fanatizmo tinklą numeskit 
nuo akių ir žengkit prie ap- 
švietos. Užsirašykit gerą 
laikraštį, prisidėkit prie ap- 
švietos organizacijos, kaip tai : 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos, į ku
rią mokėdami $1.50 metinių 
duoklių, ^gaunat virš $5.00 ver
tės puikių, svarbių knygų, 
kur kiekvienas darbininkas 
turi pasiskaityti, šios organi-i 
zacijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio 2-rą nedėl- 
dienį, ateinantis susirinkimas 
įvyks kovo 10 d., 2-rą valan
da pb pietų, pas J. šimokaitį, 
211 E. Main’St.

M, Žvirblys.

ant rankų ir nešdinčiaus skersai tą kalną 
ten, kur mūsų niekas nežino, ir/ kaip aš gy
venčiau: ar vargčiau, ar badaučiau, bi tik 
tu su manim būtum, vis aš laimingas bū
čiau. Bet atsimink, Liudvisė! tu esi turtin
ga, o aš—vargšas darbininkas. Tu nenorė
si atsiskirti nuo tėvų, nuo jų tubto ir nepa
jėgsi pakęsti darbininkų skurdo.”

“Antanai, aš tą viską suprantu ir aš esu 
prisirengus prie visko, bet aš nemanau^ 
kad mums taip bus bloga. Tu esi gudrus ir ' visiems’ —pypkoriamš ir jų 
drūtas vyras; kur nueisi, ten darbo gausi.:priešams. 
O aš irgi galiu dirbti; jei prisieis bloga, vis 
gi mes užsidirbsime ant duonos kąsnio, o 
jei tik mes mylėsimės^ vis būsime laimingi. 
Antanai, jei myli mane, tai nelaukime dau
giau nieko, dabar važiuokime kur nors, nes 
aš daugiau nebegalių čia: kentėti,”

“Bet žiūrėk, Liudvisė; kaip ] 
sime gyvent, kad aš įųriū :tik dvidešimt do
lerių,‘o ką čia dirbaū,:tai[dar nęišėmiau nei išimu ir pUciai žinomas gydy- 
vieno čento.” J P :1 L H ’ . * itdja:s* Dr. įJ. Kaškiaučius. Po

' “Žinai ką, Aįntanai;.aš ?turiu pinigų^; as P seks ^lauMmM ir diskusi- 
tau apmokėsiuJ irigreičiau?bėgkime iš čia,pos* . . ■/.- H/. ĄTTATTA- - -° — — - j Diskusijas rengia .ALDLD.

5 kuopa. Įžanga visiems vel
tui.

\ (Tąsa) i
Vieną kartą motina pastebėjo^ 

Liudvisė visuomet mieguista ir sunkiai ryt
mečiais keliasi iš lovos. Motina pradėjo ją 
tėmyti, gal kas jai neduoda miego.

Sulaukus kito vakaro, po vakarienei, 
visiems sugulus, Liudvisė po valandėlės at
sikelia, palengvos išeina lauk, ir kiūtina 
pas Antaną, o motina girdi ir daboja, kur 
ji eina. Nagi, tiesiog pas Antaną! *

Motina pasiima tėvo diržą ir seka pas
kui Liudvisę. Motina nueina prie Antano 
kambario ir klausosi. Liudvisė įeina pas 
Antaną ir jiedu pasibučiuoja ir kalbasi.

• Liudvisė sakė:
“Tuojaus aš eisiu gulti, nes mano ma-' 

mė labai rugoja ant manęs, kad aš nesike- 
; į' liu greit rytmečiais”.
»j, ? ' Liudvisė duoda Antanui keletą saldžių 

bučkių ir eina gult į savo kambarį. Vos 
tik ji išeina laukan, tuojaus ją motina pa
sitinka : 'iV'

X O kur tu buvai, paleistuve? Kas tave .[marš namo. Abu parbėgę namo_greit susi- 
čia nešioja? Pas Antaną lendi, paleistu-Į krausto savo daiktus. Liudvisė dar išsii- 
ve!” " |ma motinos 500 dolerių, ir abu susikibę

bėga tiesiog ant stoties.
Antanas mano sau: “Kur dabar reikia 

važiuoti? kur geriausia būtų galima gaut 
darbo?”

Jis sumanė, kad reikia važiuot į kasyk
lai, nes visgi galima kasyklose daugiau už
dirbti, ir bus lengviau užlaikyti savo šeimy
ną.

Nuėję į stotį, išsiperku tikietus į 
Scrantoną. Po dešimts minučių atėjo ir 
traukinys; tuojau susėda abu, ir traukia. 
Liudvisė labai linksma, džiaugiasi ir sako: 
“Dabar jau ištrūkom iš namų nevalios; da
bar jau esam- liuosi, niekas mus nebeperse*

■ kios.”
Liudvisė prisiglaudžia prie Antano, ap

sikabina ir sako:
“Dabar tik bus proga pasimalonėt, pa

sidžiaugt ir išreikšt savo meilę.”
Paskiau Liudvisė išsiima^ pinigus ir 

duoda Antanui:
“Še, Antanei; čia tavo alga ir unano 

pasogą. Aš manau, kad mums užteks mū
sų pradžiai gyvenimo.” \.

Antanas gi jai.atsako: “O, he/JįiU.dvL 
se, čia tavo pinigai ir ta būk jų savininkė,”

“Ne, Antanėli; nuo šios dienos dabar 
i būsime pusininkais, viskuom dalinsimėš pu- 

Antanuk, stabdyk afklius,’sėskis čia,!s‘au’xdsas„laimes> džiaugsmus ir Širdies 
nes tu dar be pusryčiu.” I skausmus. _ . •

Antanas sustabdo arklius, prieina prie U Taip, Liudvisė, sutinku su tuo. As 
jos ir atsisėda. ’Bet jis nusiminęs Itave myhu-lr nonu tau butl ištikimas. Tai- 

Liuįvisė jo klausia: “.
toks nesmagus esi ? O gal supykai ant ma
nęs?”

Jis tyli, nulenkęs galvą.
“Antanuk, aš paaukojau tau savo širdį, [ 

savo meilę ir viską ir stengiuosi kuo ge-! 
riausia tau įtikti, bet vis aš negaliu tau 
Įtikti.” k

Antanas apsikabina Liudvisę ir bučiuo
ja ją:

“Liudvisė! tu perdaug mane myli.
Bet tavo meilė gal labai negardžiai man 
atsirūgs.”

“Antanai, aš nesuprantu, kodėl taip 
gali būti.”

kad

Svambi Dr. A. Petrikos 
Paskaita

Kovo 10 d., Lietuvių Svetai
nėj, 180 New York Avė., bus 
labai svarbi Dr. A. Petrikos 
paskaita “Rūkyt ar nerūkyt.” 
Pradžia 2^80 vai. dieną.

Šis klausimas labai svarbus

Py p k ori ai ne tik 
patys rūko,a bet dar savo tais 
dūmais vaišina ir tuos, kurie 
nerūko. Pypkoriai sako, kad 
rūkyti labai sveika, o jų prie
šai smerkia pypkorius. Todėl 
visi privalote dalyvauti šiose 
paskaitose, nes bus nurodyta

mės prade- apie rūkymą.
■ Apąrt, toį kalbės šiuo klau-

nes dabar tėvai randasi miešti. Skubėkime,! 
kad paspėtame > ikr tėvai pagrįš iš miesto.”

Antanas tuojaus arklius išsikinko, ir Rengėjai.

PLYMOUTH, PA.
WILKES-BARRE, PI

Kviečiame visus ir visas 
si lankyti. Kurie
tie nesigailės.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”

Ir motina su diržu per pečius Liudvi- 
sei—šniokšt per vieną pusę, per kitą: 
“Aš tau apgesinsiu karštį!”

Liudvisė pabėgo toliaus nuo motinos, 
o motina sako:

“Atsimink,, paleistuve, jei kas atsitiks 
su jumis, aš išgrusiu iš namų abudu, kai 
šunis. Aš matau, kas darosi tarp jūsų. 
Jums atsibodo valgyt gera duona. Kai pa
ragausi vargo, tada žinosi, kaip gyventi.

Antanas klausosi ir girdi. Jis nusimi
nė; mano sau: “Dabar ir man užeis pirtis; 
dabar ir aš turėsiu nešdintis kur nors; da
bar pasibaigia viskas.”

Antanas dūsauja ir piąsto visą naktį i 
ir laukia, kas su juom atsitiks.

Antanas, sulaukęs ryto, atsikelia anks
ti, pasiima arklius ir išeina art; nereikia 
nei pusryčių.

Bet motina mažai kreipia atydos į An
taną, nes ji daugiau kaltina dukterį, kuriai 
prigrąsė, kad daugiau taip neatsikartotų ir 
kad būtų atsargi su Antanu.

Ant rytojaus tėvai susirengia, prisi- i 
krausto vežimą visokių daržovių ir išva-' 
•žiuoja į turgų (marketą). O Liudvisė greit 
kuo geriausia sutaiso Antanui pusryčius ir 
nuneša jam; nubėgus pas jį ir sako: « - . _ . —

Antanuk, kodėl P tu laikyk,tuos PĮ.“®1?8- *aa bus ramiau 
n.nvkni lr man. O ką reikes pirkti, tai vėl abu

pirksime, abu žinosime, kur mes padėjom 
į tuos pinigus.”

“Gerai, Antanėli, kol kas aš juos pa
laikysiu.”

Liudvisės tėvai pagrįžta iš miesto. 
Įeina į stubą—Liudvisės nėr. Jieško ten įc 
ten, bet jos nėra. Paskiau pasigenda ir 
Antano, ir jo nebėr.

Motina tuojaus suprato, kame daly
kas; ji ir sako tėvui:

“Tai dabar jų nebėr; jie abu pabėgo. 
Aš vakar išpyliau gerai kailį Liudvisei, nes' 
aš Liudvisę radau pas Antaną kambarėly- 

“Tai paprastas dalykas, Liudvisė. Tu je
sužavėjai man širdį ir sielą ir pavergei ma- . , tu.’ pauzei ■. se
ne, kaip savo belaisvį. Atsimink, Liudvisė, "a\tą zln,OjaU’ be^ as d.™ Jiems ramybę, 
kad taip ilgai nebus. Galutinai kada nors Antanas buvo gudrus ir drūtas vyrąs. As

tikruosius mudviejų ryšius tavo tė- da^. .maciau> kalP Pedu S™ my- 
paskui įsvys mane, kaip kokį pasiutu-1
ir atskirs mane nuo tavęs. Omano

;rauš tas kirminas, kurį tu pagam.i-
lig mirties. Aš nesuprantu, kaip UUB “T uu ub lr 

viskas iškentėti.” imes Jau e£am sen.U pebęgalime dirbti. O

Tėvas gi jai:
“Ei, tuĮ ragana! ką tu padarei? Aš se-

vėliai į 
sį šunį

reiks

lisi, ir maniau sau: sulaukęs kalėdų, pra
nešiu ir tau apie tai, o paskiau apženysime 
abudu ir turėsime gerą ir ištikimą žentą, 
bus kam dirbt ir prižiūrėt mūsų ūkį, nes

Antanuk, juk tu supranti, kad aš tave'dabar. išviJki >s! Nu- kas da‘
iflyKti' iŠ! tikrus širdies, neveidmainiauda'ma. Į ^ai os * 
Aš daugiau kenčiu del tavęs, negu tu del 
manęs. Nepamiršk, Antanuk; jei tau ka
da prisieis apleisti šią vietą, aš nepasiliksiu 
nuo tavęs; aš seksiu paskui tavęs, jei tik tu 
neišsižadėsi manęs.

Paskiau Liudvisė atsisegė suknelę ir 
rodo Antanui savo pečius:

“Žiūrėk, Antanai, kokie mano pečiai; 
tai vakar mano mamė uždėjo tuos diržus 
ant mano pečių. Ji mane pasekė, kur aš 
buvau vakar, už tai ir gavau diržų; ir tai 
aš nesigailiu. Kaip mylėjau tave, taip ir 
mylėsiu.”

“Aš girdėjau viską;—sako Antanas,— 
bet pagelbėt negalėjau, nes dar neturiu tie
sos apgint tave; gaila buvo, bet kągi dary
ti?”

Antanas prisiglaudžia prie ■ Liudvisės 
atviros krūtinės ir bučiuoja. Liudvisė taip
gi apsikabina jo galvą ir spaudžia prie sa
vo širdies.

Po valandėlės Antanas sako: ,
“Jei tik tu sutiktum, ašf pasiimčiau tave i

Paskui abu gailisi, bet jau po! ląiko 
Tėvas sako: ■’ I J- ' • . '! < : ■■

- ■■------- ■- * / į ' f •• l į Į H i >

Jei jiedu taip mylėjos ir nepaisė gy
venimo vargų, jie vis tiek bus laimingi ir 
aš jienh. gero veliju.” ,

Liudvisė su Antanu nuvažiuoja į Scran- 
toną, išlipa' iš traukinio; Lauke jau tafhsu, 
naktis. Kur eit, jie patys nežinojo. Eina 
abu per miestą, dairydamies*; patėmijo vieš
butį. Liudvisė ir sako: eikime į tą viešbu
tį, gal gausime' kambarį pernakvoti. Įei
na abu į vidų. Patarnautojas prieina prie 
Antano ir klausia: “Ko tamstos norite?” 
Antanas sako: “Norime kambario pernak
voti.” ,

Kaip jūsų, vardas?” klausia patarnau
tojas. * ?

“Antanas Malinauskas.” •
“Ar vedę esate?”
Antanas susimaišė ir nebežino, ką sa

kyti. Liudvisė iš užpakalio sako:
“Taip, vedę esame.”

v-. • .

(Tąsa bus)

Mūsų kolonijoj atsirado ste
buklingų gydytojų, kurie ne 
vaistais gydo, bet dievo pagel- 
ba. Nesenai susirgo vienas 
žmogutis, tur būt, ‘influenza, 
nes ji pastaruoju laiku pas 
mus gerai išsiplatinus. Ligo
nis norėjo kreiptis pas gydy
toją, bet jo moteris sako: “Aš 
nueisiu pas tą stebuklingą 
daktarą, jis toks geras, tą ir 
tą pag'ydė, o dar yra mano 
tautos ir vieros, lietuvis, die
vobaimingas katalikas, žinau 
tikrai, kad jis ir tau pagel
bės.”

Bobelka nuėjus išpasakojo 
savo vyro ligos simptomus, o I 
daktaras sako: “Tikrai tokią 
ligą galima išgydyti, bet pir
miau, negu pradėsiu, aš turiu 
žinot, ar tavo vyras tikintis 
žmogus?” Atsakė, kad ne. 
“Jeigu taip, aš jį negaliu iš
gydyti, nes kuriuos as gydaij, 
turi tikėti į dievą ir dievo mo
tiną.” . f

’ , Moteris; p arė jus: papasakojo 
Vyrui “daktaro? patarimą, sa
ko: “Jonuk,. turi tikėti į pa
nelę švenčiausią ir dievą, tada 
pasveiksi. Jeigu netikėsi iš 
tikros širdies, tai daktaro mal
dos eis vėjais.”

Tas pats “daktaras,” tūlas, 
laikas atgal, buvo užkoman- 
davęs tūlas moteris varles au
ginti kaip vaistus, kad savo 
vyrų meilę palaikyt.

Argi ne juokai su tokia “gy
dytoju”? Jis negali mulkinti 
laisvą žmogų, bet jieško sau 
tikinčių, dievobaimingų, nes 
tik jie tiki į visokius burtus ar 
m onus, 
stovi 
20-me šimtmetyje ir dar atsi
randa tokių tamsių fanatikų,

Mūsų šalis, Amerika, 
pirmutine civilizacijoj

Čia gyvuoja Jaunųjų Darbi
ninkų Lygos skyrius. Nors jis 
nariais neskaitlingas, bet dar
buojasi kiek tik išgalėdamas. 
Jos nariai lavinasi, kaip pa
žinti savo išnaudotojus ir t. t.

Vasario 16 d. buvo sureng
tas paminėjimas K. Liebk- 
nechto nužudymo sukaktuvių.. 
Patys jaunuoliai išpildė pro
gramą. Sulošė mažą veikaliu- 
ką “Darbininkas ir Kapitalis
tas.” Lošime dalyvavo J. Pe
čiukaitis kapitalisto rolėj, Ele
na Užupiūtė jo duktės rolėj, 
A. šopik darbininko rolėj ir J. 
Novak bolševiko rolėj. Lošė
jai savo roles atliko neblogai. 
Tik scena nebuvo prirengta 
del lošimo, tai viską gadino. 
Kalbėjo draugai Clarence Mil
ler ir Emil Gardos apie Lieb- 
knechto nužudymą.

Nors mažos jėgos ir menkos 
pasekmės, bet lygiečiai nenu
stoja energijos, žada ir toliau 
tęsti*savo' dąrbą! »Ti|č draygai 
darbininkai) ir .dąrįb’ipįdK^ tu
rėtų; paremti jų parengimus ir 
t’uomi priduoti jiems daugiau 
energijos, > . , , .

' Reikia pažymėti, kad čia 
randasi daug mergaičių ir ber
naičių, kurie galėtų priklausy
ti prie Lygos skyriaus^ bet ne
priklauso, o tėvai jų neragina 
priklausyti. Tai negerai, tė
vai turėtų paraginti prisirašy
ti ir sykiu visiems bendrai 
veikti.

L. D. S. Ą^48 k p, ne juokais 
rengiasi prie draugiškos vaka
rienės. Mat, ši vakarienė bus 
skirtingesnė nuo kitų vakarie
nių. . Bus skanių užkandžių, 
žaislų, šokiai ir kitoki pamar- 
ginimai, o įžanga tik 75 cen
tai. Dalis pelno nuo šios va-

PAIN-EXPELLER

Jusp Žvaigždes 
Sporto Pasauly

i—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPKLLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauįa išsitrynimo su PAIN- 
EXPELEERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli- 

> . mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro
L PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusulių, Peršalimų, 
1 INFLUĖNZOS

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

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

Dvejopo popdliarių kainų didumo bohkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galitna gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

TRY A PA! N - EXPEL 1 E R

MM

“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 Sąjungf 
lietuvių kalba laikraštis, kuris talpina daug įvairių žinių 
jkolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” teikia savo skaitytojams 
iš politinio ir ekonominio Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“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 užsienyj kainuoja 
2 doleriai, pusei metų—1 doleris /K

Užsakymus ir pinigus geriausiai siųst tiesiai “RAUDONOJO ARTO
JO” redakcijai piniginiais laiškais šuo adresu:

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

iŠ lietiml

daug 5h

Nauja Daktaro Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS
Ir Spiritiniai Gėralai

JAU GATAVA

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip '■ 
svarbiu visiems klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariš- ; 
kas straipsnių apie sveikatą rašytojas, yra visų mūsų la^1 
raščių skaitytojų labai mylimas, šioj knygoj jūs atra | 
jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir grr | 
lietuviškos kalbos.

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

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

VILNIS
t i >

3116 So. Halsted St. Chicago, III

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. 
. ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną

Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.* i
Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir vidaus, Darbą 

atliekame greit ir tinkamai.
Tarkitės su mumis del kainos.

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:
K. M. S.

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



Lady Grace '<i 
Drummond Hay, 
pirmutine moteris, 
kuri perlėkė per 
Atlantikain Europos i 
Jungtines Valstijas.

VIETOS ŽINIOS
LYROS CHORO VEIKIMAS

tokią sun-

|

iš-

kalboj ir- 
vis dėlto

Ketvirtadienis, Kovo 7, 1929

/

“Aš rūkau
Lucky— 

vietoj saldumynu 
valgymo

JUOZAS KAV ALIAUSKAS

TELEFONAI:
Bei

Keystone . .

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

. . Oregon 5136 I

. . Main 9669'7

LIETUVIS GRABORIUS |
IR BALZA M UOTO JAS f 

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

* \

I s.
e*

< Vu^pls Penktaa
(•

■ ■■

-i

Utarninke, vasario 19 d., 
buvo mėnesinis Lyros Choro 
susirinkimas. Ųperetės komi
sija raporto dar neturėjo vis
ką sutraukus, ’tai palikta ki
tam susirinkimui; bet komisi
ja pranešė, kad operetė labai 
pasisekė; geriau ir negalima 
buvo. Choras visas dainas 
labai gerai sudainavo; tai ly
riečiai linksmi, kad 
kią operetę, kaip 
kur žodžiai lietuvių 
gi labai sunkūs, o
pavyzdingai sudainavo ir su- i 
lošė. Bet lyriečiai su energija 
mokinosi visą ląiką, tai viskas 
ir pavyko. Draugas V. Žu
kas mokino pasišventusiai dai
nuoti ir lošti; nors nuo komi- 
sijos ir gana “gaudavo pek
los,”’ bet visai nekreipė į tai 

. atydos; be jokio piktumo va- 
' Zjė savo darbą pirmyn; ir tik 

prie pabaigos komisija paėmė' 
drg. Jušką pagelbėti su akto
riais, nes vienam persunku 
buvo susitvarkyti. Tai lyrie
čiai širdingai ačiuoja draugam 
Juškai ir Valatkai už pagel
bėjimą.

Toliaus, lyriečiai skaitlingai 
nuvažiavo į Patersoną, N. J., 
23 d. vasario pagelbėti naujai 
susiorganizavusiam Laisvės 

z Chorui, kur programa buvo 
beveik vien tik iš chorų; o 
buvo net keturi: Lyra, Aidas, 

į Sietynas ir vietinis Laisvės.
Pirmiausiai programoj

ėjo Laisvės Choras, kuris su
dainavo dvi dainas gana ge
rai—dailus būrelis jaunuolių, 
o visi kaip gėlės, čia gimę, 
jauni. Garbė jums, paterso- 
niečiai! tai puikų darbą atli-! 
kote dailiai. i

Toliau, dainavo Lilija Kava-! 
liauskiūtė lab^i gerai. Paskui 
Sietyno iš Newark© Choras 
dvi dainas sudainavo gražiai.

Po Sietyno dainavo česAavi- 
čiūtė, kuri, kąip žinoma, visa
dos puikiai dainuoja. Buvo 
dar dvi mergaitės, skambino i 
ant piano ' ir» anjt snįuįka rgrie-,; 
*žė, ale nežinau jų vardų’.

Paskui pašaukia Ufą, Lyros j 
Choro oktetą, kuris nustebint j 
patersoniečius; nebeatmenu, 
kiek dainavo, nes publika ke
lis kartus atšaukė; taipgi vie
ną dainą ufiečiai pritaikė spe-! 
cialiai patersęmiečiams, kuri 
publikai labai patiko. Netoli 
manęs sėdėdama, moteris vi
dutinio amžiaus, net pradėjo 
verkti; sako, kad mano vaikai, 
būtų nenurpirę, tai irgi dai- 
nįrotų, bet šiandien neturiu nei

Lady Grace 
Drummond Hay, 

vienintele moteris paša-, 
žyre Grafo Zeppelirio.

*
“Tas faktas, kadmumš bitvo uždrausta rūkyt nuo to laiko, 
kaip Graf Zeppelin išlėkė iš Friedrichshafen, kol mes žemyn 
nusileidome Lakehurst’e, tik dar labiau padidino mano 
apetitą prie Lucky Strike. O, kaip buvo skanus tas pir
masis cigaretas! Lucky Strike tikrai mane traukte traukia 
prie saves-—jo apkepinamo kvapsnys yra stebėtinai malo
nus. Aš rakau Lucky vietoj saldumynų valgymo—tatai 
vyrai daro jau per ilgus metus. Aš manau, kad jau laikas 
ir labai laikas mums moterims rūkyt Luckies ir palaikyt 
savo kūno figūras dailiai laibas.”

Grace M. Hay Drummond Hay

Tai yra šiandieninė išmintinga priemonė — imk Lucky vietoj 
riebinančio saldumyno. Tūkstančiai tatai daro — vyrai tuo 
būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko savo 
figūras dailiai laibas. Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad išdirbt tokį 
kvapsnį, kuris smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nešvarumų; 
20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, negu*kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmonės sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

Žinovai pripažįsta, kad milžiniškas padidė- 
jimas rėkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo 

Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, 
kad 1928 metais Lucky Strike Cigaretų naudojimas pakilo 
aukščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, nea- 
beįutiškais žodžiais patvirtina visuomenės pasitikėjimą 
Lucky Strike viršenybe.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzirtimo <— Nei Jokio Kosulio.

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą 
tokias "Melodijas, kurios Broadway padare Broadway.” Ta 
muzika po visą salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidži

ama National Broadcasting Company tinklu.
© 1929, The American Tobacco’Co., Manufacturers

S ©J r
Imkite

■ i ;
Lucky 

' vietoj i 

saldu- i 

myne.

1$ dieną Lyros Choras kitur 
nedalyvaus.
Lyros Choro Korespondentas.

c ----------------------
Augščiausias Pasaulio 
Viešbutis

Ties Columbus Circle, New 
Yorke, bus statomas augščiau- 
sias viešbutis pasaulyje; turės 
60 augštų;’ lėšuos, kaip ap
skaitoma, $8,000,000.

Augščiausias namas New 
Yorke dabartiniu laiku yra 
Woolworth Building, kuris tu
ri 60 augštų ir yra 792 pėdų 
augščio išviso. Bet dabar sta
tomas dar augštesnis namas, 
Chrystler Building, ties 42nd 
St. ir Lexington Ave., N. Y.

irjis bus 808 pėdų augščio

Aido Choras sudainavo taip
gi dvi dainas labai gerai. Pa
skiausiai išeina Lyros Choras 
ir puikiai sudainuoja taipgi 
dvi dainas.

Toliaus, vadas V. Žukas sa
ko: Lyriečiai, neikite nuo pa
grindų ; dabar dainuosime visi 
trys, bendrai—Lyra, Aidas ir 
Sietynas. Gaila, kad Laisvės 
Choras pasiliko vienas. Bet 
aš manau, kad kai bus 30 d. 
gegužės apskričio išvažiavi
mas, tai jau nepaliksime ir.
Laisvės Choro, bet visi keturi 1 turės 68 lubas, 
išvien dainuosime. Dailu,■ 
kaip kelis chorus suvienija į ' 
krūvą, kaip kad ir Patersone! 
—kai užtraukė trys^chorai, įaii 
maniap, kad balsai per viršų 
išspruks. ’

Pasibaigus programai, lyrie-* 
tėš susiėjusios kalbasi. Priei
na trys jauni vyrai ir klausia: 
“Ar čia lyrietės, tos, ką taip 
dailiai vakarinę dainą, daina
vo?” Sako, “Lyros Choras 
Įįnums labai patiko; tai čia 
mes suteikiame jums, Lyros 
Chorui, šilkinę vėliavą.”

Tai Lyros Choras taria ačiū 
draugam už suteiktą dovaną. 
Aš sakau, kad tuos lyriečius 
visur ir myli.

Toliau Lyros Choras dai
nuos 24 d. kovo Labor Ly
ceum salėj Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 
pos parengime.

14 d. balandžio 
vaidinsią - operetę 
Newarke, N. J.

. 30 d. gegužės Lyros Cho
ras turės dalyvauti vietiniam 
meno III Apskričio parengi- 
rte/ išvažiavime. Todėl mine-

WORCESTER, MASS
j Padėkos Žodis Draugijoms 
Laikraščiams, Remiantiems

17 kuo-

lyriečiai
‘Pepitą”

ir
S.

1 * '• ‘ Knygyną
1 Nuo to laiko, kuomet S. L. 

A. 57-ta kuopa išrinko savo 
delegatus A. šalčių ir G. A. 
Kybą, kad jiedu atsikreiptų j 
visas Worcestery gyvuojan
čias draugijas su paramos rei
kalu del Viešojo Lietuvių Kny
gyno, po numeriu 12,9 Endi
cott g-vės, knygyno stovis žy- 
miaif padidėjo. Iki šiolei tą 
jųdviejų atsikreipimą pinigiš- 
kai parėmė sekančios draugi
jas: Sūnų ir Dukterų Draugi
ja aukojo $10.00; Suvienytos 
Lietuvių Pašelpinės Draugijos 
$7.75; Lietuvių ūkėsų Paš. 
Kliubas $5.14; Pašelpinės Bi
rutės Draugija $3.28; šv. Jur
gio Draugija $2.06; Kazys 
Pešys $1.00; Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją $6.45 ir už $15.00 
knygų ir A. Katkauskas pasi
žadėjo už $2.00 “Notiją žo-

dį,” mėnesinį' žurnalą iš Lie
tuvos užsakyti. Viso pinigais 
suaukojo $35.68; knygomis ir 
laikraščiais $17.00. Iš viso 
suaukojo $52.68. S. L. A. 57 
kuopa visiems aukojusiems ta
ria širdingai ačiū.

Šiuo tarpu jau užsakyta 
del Viešojo Lietuvių Knygyno 
ir pasiųsta pinigai, $25.71, už 
sekančių laikraščių prenume
ratas : iš Lietuvos—“Lietuvos 
Ūkininkas,” “Mūsų Laikraš
tis,” “Socialdemokratas,” “Mū
sų Rytojus,” “Naujas žodis” 
ir “Aidas”; iš Škotijos— 
“Rankpelnis”; (“ R a n k p e 1- 
nis” jau arti 10 metų, kaip ne
išeina.—Red.); iš Vokietijos— 
“Balsas”; iš Sovietų Respub
likos—“Raudonas Artojas'*;
iš Suv. Valstijų—“Naujienos,” 
“Keleivis,” “Vienybė” ir “Tar
pininkas” ; pirmutiniu du siun
čia už numažintą kainą, o pa
skutiniu du—dykai. Už mė
nesio 'laiko reikia tikėtis, kad 
Lietuvių Viešąjį Knygyną lan
kys viso 21 laikraščių ir žur
nalų egzemplioris, įskaitant ir 
tuos, kurie buvo jau pirmiau 
užsakyti—“Laisvė,” 
“Vilnis,” “Sandara,
Balsas,” “Garsas” ir “žvaigž
dė.”

Worcesterio lietuviai turėtų 
tuo susidomėti ir naudotis Lie-i 
tuvių Viešuoju Knygynu savo’ 
apšvietos tikslams, o ypač dar i 
labiau, kad tą apšvietą kiek-1 
viena lietuvis ir lietuvaitė gali 
gauti dovanai. Viešasis Kny
gynas turi 900 lietuviškų ir 
700 angliškų knygų skaitymui. 
Taipgi yra 900 knygų vien tik 
pardavimui. Būtų labai malo
nu, kad Worcesterio lietuviai 
kas metai taip, kaip šiemet, 
remtų savo apšvietos įstaigas 
medžiagiškai ir iš to turėtų 
naudą.

A. L. D. L., D,. nT eti ni a m e su- 
sirinkimė,' 27- dieną sausio, bu
vo "atsikreipęs G. A. Kybą, S.

Nušovė Darbo PardavėjąL. A. 57 kuopos delegatas, su j 
Viešojo Knygyno Pašelpos rei- • 
kalu. Draugija nutarė paau
koti už $15.00 vertės knygų 
ir buvo vietoje padaryta ko- 
lekta. Suaukota: po $1.00, V. ■ 
Repečka, A. Martušis, V. Ber-i 
nota ir J. Daugėla 50 centų 
smulkių aukų surinkta $2.95— 
viso $6.45. __ o —
pinigais — bendrai — Litera-i bininkas, antradienį nušovė 
tūros Draugija paaukojo Vie-■Julius Koffler, 52 metų am- 
šam Knygynui $21.45. Varde 
S. L. A. 57 kuopos tariu šir
dingą ačiū už tokią gausią pa
ramą apšvietos reikale.

G. A. Kybą, 
S. L. A. 57 Kp. Rašt.

.PHILADELPHIA.— Už 
tai', kad darbo pardavinėji- 
mo biuro agentas atsisakė 
jam sugrąžinti penkis dole- 

iri’us, kuomet jis nuėjęs į 
į pasiųstą vietą negavo dar- 

Su" knygomis” ir i bo, Harry J. MacCall, dar-

A. F. STANKUS
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Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIšKALLIEtŪVIšKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c 

“LAISVE” 
46 Ten Eyck St.. Brooklyn, N.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

"LAISVI

<

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
int 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 į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius-

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
j : apsiginkluok nuo savo amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra' tai kanuolė prieš kitą amžiną . žmogaus priešą—vidurių už- 
kietįėjimą—rkuris; žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. 

Lietuviškų, Bulgariškų, Jlomeopatiškų ir 
kitokių vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_______________ ORDER BLANK: ___________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už 

kurį malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir 
URBOLA, su visais nurodymais, kaip vartoti.

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

“Dirva,” į
“Darbiu.'

A

ziaus. Koffler buvo 
agentūros savininkas.

tos

PLATINKITE “LAISVĘ”

MENDELO
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame,: kaipo 

užsakymus (orderius)4

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. Uth St. Philadelphia, Pa.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

<Į>
• H

MOTERIMS: 
Panėdėliais ir 

utarninkais

Panėdėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 1171 -4474
Būkite Savystovū*—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGA ADRESĄ 
(ėjimas iš 736 Lexington Are., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta York City

Mokykla bu Reputacija

FYTRA! Laike bedarbės pirtie^ kaina nupiginta iki fALAlIUi. nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c bu LCUtų
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

Ties Broadway ir flushing avė., Brooklyn, n. y
Telefonas: Pulaski 1090



1ŠRANDAVO.JIMAI

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

IR sMALIORIUS

gir-

Netikę Džiovos Gydytojai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

bus
■

i

a

kurios

MALONAUS PASIMATYMO
su- UžEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

TEATRASDAINOSMUZIKA
Left Hook 
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■

ir nau-
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su- 
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WORCESTER, MASS.
f A. 13-tos kuopos susirinki- 
is nedėlioj, 10 d. kovo, Lietu- 

Pra- 
Visi nariai ma

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

ROCHESTER, N. Y.
Milžiniškas masinis mitingas 

nedėlioj, 10 kovo (March), G. Drau-

Įžanga 
ypatai. Išanksto perkant 50c.

(54-56)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Puslapis ŠeSLas Ketvirtadienis, Kovo 7,1929

VIETOS ŽINIOS
4aįnų gabalėliai, kuriais, gro- dar nesate matę ir’ išgirsite, 
............................ ' “ ko negirdėję, štai ką man 

vienas' draugas pašnabždėjo: 
“Ar girdėjai,” i 
aldiečiai rengia 

“O kas

žėsis lietuvių visuonlenė.

|| SPORTAS

Policijos Oficieriai 
Nekliudą Kriminalistų

Labai Pabrangus 
Mūnšainas

SHARKEY KUMŠČIUOSIS 
RUGSĖJO MĖNESĮ

sako jis, “kad 
lydekų valia
jame bus?”

skambinimas,
ir vienas

piano
griežimas
kuris nesenai sugrį-

Suimta dar 150 asmenų, po
licijos komisionieriaus Whale- 
no ablavose prieš nužiūrimus 
kriminalistus. Bet tame skai
čiuje nerado Patsy Carrollio, 
kdris kaltinamas /nužudyme 
policmano Geo. Dugano;

K o m i s i onierius rūstinasi, 
kad jo pavaldiniai, policijos 
oficieriai vis dar nesistengia 
rimtai kovot prieš saikas 
žmogžudžių, plėšikų, svaigi
nančių' nuodų pardavinėtojų ir 
kitokių kriminalistų. Sakoma, 
kad kai kurių ir gana augštas 
polięijps. vietas užimantieji 
tvarkdariai gausią nuo komi
sionieriaus išspirt iš savo šiltų 
vietelių.

Būtlegeriai susirūpinę. Fe- 
deralei vyriausybei pradėjus 
smarkiau veikti, o dabar besi
ruošiant prie aštrių įstatymų 
prieš alkoholio perkupčius, ta
sai “štofas” pabrangęs net $10 
už galioną daugiau, perkant, 
iš slaptų sandėlių (wholesale).

Bet jeigu mažesnieji būtle
geriai tuo būdu ir, nukentės, 
užtat stambieji turės dar gau
sesnio biznio.

Gerai Turėt Garsaus 
Žmogaus Vardą

Ausbury Park, N.J.—Už 
tybę ir betvarkės kėlimą areš
tuotas, vienas vyras pasisakė 
esąs Eric Lindbergh. Teisėjas 
užklausė, ar jis yra giminė 
garsiausio Amerikos orlaivi- 
ninko Charles Lindbergho. 
žmogus atsakė, kad ne. Tuo
met teisėjas, pasikrapštęs pa
lei ausį, ir sako: “Nors tu ir 
nesi joks giminė pulkininkui 
Lindberghui, bet vis tiek ne
gražu būtų nubaust žmogų, 
kuris nešioja vardą tokio gar-

- i ..saus vyro.” Taip ir liko gir
tai gydo džiovą po biskį, ^°^;tuoklis trukšmadaris paleistas 
ligoms tun iš ko uzsimokėt; o;be abaudos.
kuomet pinigų nebelieka, tai, _
siunčia jį į valdiškas Sveika- p

Daugelis daktarų neturi drą
sos pasakyt žmogui, kad pas 
jį jau yra pradžia džiovos li
gos,’pareiškė Dr. L. R. Wil
liams, prezidentas Ne(w Yor
ko Associacijos Kovai su Džio
va.' O nesigriebiant greito iri 
veiklaus gydymo, tuo būdu li
ga ir įsivyrauja. Kiti dakta-i

tos Skyriaus gydyklas.
v Džiovos

kai yra
spinduliai,
firiemonių.

jHibbs sako, kad kuomet džio-i 
^va paliečia sąnarius, tai sau-! 
lės spinduliai čia nepagelbsti; Į 
geriausia, girdi, tam priemonė; 
tai operacija.

’ .Kalbėjo ir daugiau džiovos 
gydyino specialistų tose pačio
je prak&ibtae,; k 
Medical Centre, 168 St. 
Broadway, New Yorke.
j £ , | " i (

| Automobilistų Skuodas

gydymui jau seno- 
naudojama saules 

apart kitų tam 
Bet Dr. R. A.

. D. S.
KOMITETO POSĖDžIOt

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšio 
komiteto posėdis įvyko kovo 3 

j d., 10-tą vai. ryte, “Laisvės” 
Isvetainėje. Komiteto posėdyj 
Ibuvo šie nariai: Abekas, Ma
tulis, Vinikaitienė, Bartkus, 
Verkutis, Jankūnas; o neatėjo 
šie nariai: Saulėnas, Jankaitis 
ir Leikienė.- Nejaugi jie pe-

šiomjs dienomis paaiškėjo, 
kad Muldoono kunigaikštis 
Williams (paprastai jis vadi
nasi William Muldoon) trupu
tį pasiskubino apvainikuoda- 
mds Jack Dempsey kaip šun- 
kiasvųrį čampioną. Muldoo- 
nas padarė tai nepasiklausęs 
pulkininko Hammondo, Mad
ison Square Gardeno korpo
racijos manadžeriatis padėjė
jo. ;

Laikraštininkams suteiktos 
i audiencijos metu, pulkininkas 
Hammondas papasakojo apie 
kai ,kuriuos netolimos ątėities 
planus, kurie atidengė vieną 
paslaptį, būtent, jog Gardeno 
korporacija yra paskyrus 
Jack Šharkey kandidatu į 
sunkiasvorių kumštininkų pre
zidentus pro tem, arba kaip 
Lietuvos sportininkai pasaky
tų, laikinai einančio pareigas 
pasaulio bokso sunkiasvorio 
čampiono.

Sharkey nesikumščiuos iki 
rugsėjo mėnesio, pareiškė 
pulk. Hammondas.

Sharkey oponentas bus iš
rinktas rugpjūčio mėnesį, pri
dūrė pulkininkas.

. Vadinas, Jack Sharkey tapo 
paskirtas apginančiuoju čam- 
pionu (defending champion). 
Ir todėl jam nebereikės daly
vauti sunkiasvorių prelimina- 
rėse rungtynėse. Dabar jau 
kiti kumštininkai turės kautis

rėlį?” 
klausiu.

“Bus 
smuiką 
draugas,
žo iš Lietuvos, sakys prakal
bą. Be tb, bus visokių valgių 
ir pasilinksminimų, o taipgi 
šokių.”

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

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

Yonkerso Pilietis.
‘ (55-57)

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
ją knygą, kuri tik dabar atėjo. Ne
pamirškite atsivesti ir naujų narių 
prirašyti prie kuopos.

Org. J. Kaulinis.
55-56

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui di-augės. Aš 

esu našlys. Norėčiau susipažinti 
su tokia motere arba mergjina, kuri 
riiėgsta linksmą ir švarų gyvenimą 
ir nevartoja svaigalų. Rašykite, aš 
kiekvienai duosiu atsakymą.—A. Gal- 
kus, P. Of General Deliverv, Middle
sex, N. J. ‘ (56-60)
PAJIEŠKAU savo krikšto motinos 
Zofijos AndruŠaičiūtės. Meldžiu at
sišaukti arba .žinantieji praneškit. 
Norėčiau susipažinti. — Bronislava 
Karsokiūtėj Box 224, Gilberton, Pa.

(55-56)

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PĄSIRANDAVOJA forni.šiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atškirj įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti‘nedėiiomis,^ jei |kaę ^norės, tik turi 
išanksto užsišdkytit1■ >. .

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

" " : (47-58)
KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?*. . ...

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

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

PARDAVIMAI

NEWARK,
L. D. S. A. 10-tos ! 

kimas bus pėtnyčioj, 
d. Žukauskienę, 566 : 
East Orange, N. J. 
vai. vakare. xr’ 
svarbių reikalų.

N. J.
kuopos susirin- 
8 d. kovo, pas 
S. Clinton St., 

Pradžia 8-tą 
Visos narės ateikit, yra

Org. O.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
X MARČIUKIENS

Savininke

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas!

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 
i, Kreipkitės šiuo adresu:

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

kurinq ivvko ^lėjo nei vienos valandos foa- 
-r Išvęsti ten, kur yra apsiėmę ?

į Komitetas' iš savo narių i iš
sirinko valdybą 1929 metams: 

į pirmininku A. Matulį,, prot. 
' raštininku J. Jankūną, fin.

Prieš Gazolino Aplaksavimą j™“ ^rX™kaTn?’ 
---------- i Visos organizacijos!

« Automobilių Verteivių Są-, priklausote prie D. N.
.junga New Yorke priėmė pro- turite prisilaikyti Sąryšio tari- 
testo rezoliuciją prieš sumany- m0> kad neužkenkus viena an- 
mą apkrauti mokesčiais nau-(trai parengimuose. Visos or

ganizacijos, kurios norite tu
rėti parengimus, turite ateiti 
užsiregistruoti į Sąryšio kny
gą- i ,

Sąryšio sekr. J. Jankūnas, 
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

dojamą automobiliams gazoli
ną. Toks sumanymas yra jau 
paduotas šios valstijos seimui 
Ąlbany ir reikalauja, kad 
automobilistai, pirkdamiesi ga
zoliną, pasimokėtų po du cen
tu “taksų” nuo kiekvieno ga
liono.

Automobilių biznierių są
junga nurodo, kad jau ir da
bar automobilistai gana daug 
valstijai sumoka, būtent, $36,- 
000,000 už teisę turėt auto
mobilį. Jeigu būtų gazolinas 
aptaksuotas, tai jie turėtų dar 
sumpkėt valstijos vyriausybei 
apie $24,000,000 į metus, ar
ba išviso $60,000,000; o tai 
būtų, penkis kartus daugiau, 
tyegu kad valstija Išrenka tak- 
ąų iš nejudinamosios nuosa- 
vybčs savininkų per metus.

Kriaušius Pasikorė del 
Peukių Centų

sv ♦ .i - - —-----<— ;
Kriaučius Herman Schindler

/------------

Labai Dideli
Paveikslai

Independent Artistai turi 
savo dailės parodą Waldorf- 
Astoria viešbutyje New Yor
ke; paroda pasižymi keliais 
labai dideliais paveikslais. Da
vido Barliuko paveikslas “So
vietų Laukuose” yra virš 30 
ketvirtainių pėdų, o Zulem- 
bos Barconso paveikslas “Pie
ta” (Pasigailėk):—35 ketvir
tainių pėdų. Išviso parodon 
išstatyta 1,000 nauju paveiks
lų. ! >

buvo; areštuotas' požeminiame Į
-elžkelyje, kad jis įmetęs me- Z .. n /dinį skrituliuką vietoj penk-! N“UJ1 s‘a"k“no ,Re*ord« 

.kO i’ maSinn hBOiHama« i Garsusis lietuvių dainininkas,

tarp savęs UŽ teisę susitikti gijos svetainėj, 575 Joseph Ave. Tai 
ringe sb Jack Sharkey, kaip; apvaikščiojimas: tarptautinės dar-

• i ji -• v x • bmmkių dienos. Prcdr.“ 7:2?pirmiau .kad kovėsi uz teisę vakare/ r - “ " * '
susitikti SU Tunney ir Demp- vaus Ė. Šaunoriūtė-Lekavičienė, G. 

‘sey, neminint daug kitų.
Delei kurios priežasties pul-

'kininkas Hammond nutarė ig- čiame visus atsilankyti, 
noruoti Paulino Uęcuduną, ku
ris, rodos, geriau pasirodė 
kumštynėse su Chpstneriu, ne
gu Shąrkey, neteko patirti.

Taip mąž daug, rašo “l^ęw 
York American” sportb rašy
tojas Ęd Frayne savo straipsr 
ny antrašte “Colonel Ham- 
mondj Favors Sharkey as De
fending Champion . of < Heavy
weight Class.” Tačiau, apie 
pabaigą savo straipsnio jis 
žymi, kad tokios vieną žmo
gaus nominacijos, kokias pa
skelbė puk. Hammondas, susi
lauks stambios opozicijos, kol 
kampanija pasieks paskutinių 
ląipsnių. ,i

keletas diemj atgal man te
ko skaityti “N. Y. i Evening 
Post” sporto rašytojo Jack 
Kofoed straipsnį antrašte 
“Sharkey May Gain Second 
Trip South,” kuriame Kofoe- 
das sako, jog jis numatąs ga
limybės, kad sekamais metais 
vasario mėnesį Jack Sharkey 
ir vėl kumščiuosis Jungtinių 
Valstijų pietuose, jei tik jam 
pavyks atsilaikyti prieš savo 
oponentus, su kuriais šiemet 
jis bus suporuotas. Būsimais 
Sharkey oponentais Kofoedas 
numąto Uzcuduną, Schmelin- 
gą ir Dempsey. i

Bet,, pagaliau, jei pulkinin
ko Hammondo planai 1 nebus 
paneigti, tai drąsiai gūlima sa
kyti, kad Sharkey po rugsėjo 
mėnesio kumštynių arba turės 
visai pasitraukti iš ringo, kai
po nugalėtas kumštininkas, ar
ba bus pasaulio bokso sunkia
svoris čąmpionas ir kaipo to- 
kis, kujnščiuosiš tiktai po šešių 
mėnesių.

bininkių dienos. Pradžia 7:30 vai. 
_ Programos išpildyme daly-

Choras po vadovyste J. Fido, ir kiti. 
Kalbės Vera Bush iš New Yorko, 
žymi kalbėtoja, ir organizatorė. Kvie- 

' Įžanga vel
tui. Rengia Darbininkių Federaci
ja. ' 1 • 56-57

EXTRA! ' EXTRA!
PITTSBURGHAS CLEVELANDE 
' ■ . : \ . į i : : >

> Nedėlioję, Kovo (March) 10-tą id., 
1929, Lietuvių Svetainėj, 6835 Sup
erior Ave,, Pittsburgho Aktorių Gru
pė’ sulos Clevelande l, Trijų veiksmij i'— 
tragi-komediją “aLpkų.” Rengia A.L. 
D. LZ 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 apielin- 
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
burgho aktorius ir patį “Lapkų.” 
Durys atsidarys 3:30;—pradžia 4-tą 
vai. šarp. Po perstatymui šokiai prie 
geros lietuviškos orkestros.
60c

PARSIDUODA groseme ir 2 šeimy
nų namas, po 6 kambarius, yra 

visi įtaisymai, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daug metų. Gera pro
ga pigiai pirkti. Kreipkitės j “Lai
svės” ofisą.

(56-61)
PARSIDUODA bučemė ir grosernė, 

labai geroje biznio vietoje. Gali
ma daryti puikų pragyvenimą darbš
čiam žmogui Pardavimo priežastis 
—savininkas važiuoja į Lietuvą. 
431 Lorimer St., kampas Ten Eyck 
St., prieš “Laisvės” ofisą, Brooklyn, 
N. Y. (55-57)
PARSIDUODA” ČEVERYKŲ
KRAUTUVE

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

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

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

(4^69)

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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

sirinkimas bus nedėlioj, 10 d. kovo, 
po num. 206 S. Main St. Pradžia 
2-rą vai. po pietų. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų. Taipgi 
gausit nauja knyga F. Kuklis.

(55-56)

reikahj aptarti.
Organizatorius.

(55-56)

GARDNER, MASS.
L. D. ' L. D. 53-čios kuopos 

sirinkimas bus panedėlyj, 11 d. 
Vo (March), Lietuvių Kliube, 
Main St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi naciai malonėkit ateiti, gau
sit naują! knygą. Atsiveskit 
jų narių. Sekr. A. Siekis.

tuko į mašiną, beeidamas į 
traukinį. Schindleris teisino
si 'įmetęs mašinon tikrą “ni
kelį,” ir pas jį nerado daugiau 
jokių metalinių skrituliukų. 
Patalpintas ir,Morrisania poli
cijos stoties kalėjimuką, Bron- 
xe, Schindleris naktį' pasikorė 
ant diržo. Paliko moterį irnt diržo.
ris mažus kūdikius.

Telefonų Kompanijos 
Rugiapjūtė

Kom
tūre jo 
iš tos

New Yorko Telefonų 
panijį pereitais metais 
$180,908,59? įplaukų; 
sumos liko gryno pelno $51,- 
414,678 kompanijos savinin
kams bei šeririinkams.

drg. F. Stankūnas, antradie
nį, 5 d. kovo įdainavo ketu
rias dainas į Victor kompani
jos rekordus. Jo įdainuoto
sios dainos yra sekamos:

Beauštant! Aušrele, 
Laiškaa pas Tėvelį, 
Vedusių Vargai ir 
Buvo Tadas Gėrikas. 
Rekordai bus gatavi už

ros savaičių, žinodami Stan
kūną, neabejojame, kad tai 
bus puikūs nauji rekordiniai

BŪK GRAŽIAI APSIRĖDĘS
Aš pataisau, išvalau, suproąinu vy

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

(55-57)

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj) , į

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Smagus Parengimas 
Yonkersė

A. L. D. L. D. 172-ra kuopa 
rengia įdomų “Gyvų žuvų 
Vakarėlį,” kuris įvyks 9 d. ko
vo (March), <1929, 252 Warn 
burton Ave., Yonkerse, N. Y.i 
Pradžia 6-tą Vai. vakare. Vi
si Yonkerso ir, apielinkės lietu
viai atsilankę į šį parengimą 
pamatysite tą, ko niekados

DETROIT, MICH. /
A. P. L. A. 47-tos kuopos svarbus 

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

, fiekr. J. Povilaitis.
(55-56)

NEWARK, N. J.
Smagus Balius

Rengia A. L. D. L. D. 5-tą kuopa 
subatoje, 9 d. kovo (March), 1929, 
Kubio svetainėje, 79 Jackson St., pra
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 
ohkestra, 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.

‘ v (55-57)

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.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone.. Stagg 0788

R AJLPA ' jfc R Ū G H

■ .'f-j c.
. 6 I>ĄVENUEf

’ • ’ ■ MASPETH. N. Y> -

Telephone, Stagr 44©»

A. RADZEVIČIUS

PARSIDUODA grosernė ir, deliką- 
tesen krautuvė,- lietuviais apgyVen- 
toj vietoj.,iYra 3 kambariai'‘ gyve
nimui. Pardavimo priežastis—senat
vė. Kreipkitės po No. 106 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. (54-59)
PARSIDUODA restoranas, tarpe di

delių dirbtuvių ir geroje bižnio 
vietoje*. Noriu parduoti arba pri
imčiau partnerį, jei pasitaikys uk- 
vatninku. 205 Franklin St., Brook
lyn, N.* Y. 53-56

NEPAPRASTAS PARDAVIMAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi

duoda bučernė ir grosernė, prie dide
lių dirbtuvių, biznis įdirbtas per 3 
metus. Biznis eina gerai, sveikas, 
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. Pasinaudokit šia proga, nes 
su taip mažai pinigų retai pasitaiko 
gei^7 biznį gauti. A. Pakrosnis, 78 
Mąin St., Thompsonville, Conn.

I 50-61

DR. A.L.CEASAF{
Jį b»AK^ARAS ir CHIRURGAS 
^pečiai i stabdei visų ligų Ir opera
cijų:'Akįų, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai. ’

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės.

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

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piaifo, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

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

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

Brooklyn LABOR lYCEUlt
©ARBIN’NKŲ ĮSTAIGA, 

oatės dėl Balių, Koncertų, 
(dėtų, Vestuvių, Susirinkimų 
Pulku* steičius su naujaisiais 
Vutaie. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
W9—959 Willoughby

TeV A842 SUvm-,

Jei Jūs Kenčiate
t *

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

MANO YPATISKA ATY- CM A AA 
DA IR PATARNAVIMAS 2S I III III 
IKI PAGYDYMO uvAvr.w

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

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi vi«H 

< kids mūsų vientaučių vartojamos žol?š,x šakny^-4r kitokie nB|niniąi 
vaistaU i Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas ijiūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, ^aknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Amžių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
DevinmeČių durnropių
Dzingelių

j, Dagilių Į '
Debesiui
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.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

4 ' ‘ 1 Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
K m yni] 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių 
RemunSlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
šalmėčių




