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MEXICO CITY.— Gene
rolas E. Calles, vyriausias 
Meksikos armijos vadas, su 
didele armija kareivių mar- 
šuoja atimti nuo sukilėlių

<

Torreon, industrinį miestą gg 
Coahuila valstijoj. Jis sa-1"_ ‘__
ko, kad greitu laiku bus už- 
imtas tas svarbus sukilėlių Berlyno Policija Užpuolė Ko 
centras. . . J. v. . .

Didele Meksikos Armija
• Maršuoja Prieš 

Sukilėlius

Be didelio kraujo pralie
jimo valdžios kareiviai už
ėmė miestą Canitas, Zaca
tecas valstijoj. Tai yra 
svarbus gelžkelio punktas. 
Tūkstantis sukilėlių karei-

prisidėjo prie valdžios spė- 
^kų už miesto Canitas. i 
* kitelių vadas į
^Francisco Urbalejo 
»li grupė kareivių.

“Sukilimas jau i 
tas Vera'Cruz va] 
beveik užbaigtas šiaurinia-| 
me fronte,” pareiškė 

’ džios atstovas.
Sukilėliai maršuoja 

Sinaloa valstiją užimti Ma- 
zatlan miestą. Sakoma, ten 
yra mažai valdžios kareivių 
ir sukilėliams veikiausia pa- 

z<vyks užimti tą strategišką 
miestą.

»

Telephone, Stagg 3878

munistus Po Priešfašistinio 
Kongreso Mitingo

BERLYNAS. — Užsibai- 
p gus Priešfašistinio Kongre- 

vadus ir so susirinkimui įvyko ko- 
-“-c munistų demonstracija. So- 

cialdemokratų valdžios poli
gone rolas[cBa užpuolė komunistus ir

“ i su policija.
pin i Daug darbininkų tapo su- 
: įžeista. Dvidešimts du ko- 

įmunistai suareštuoti. Jų 
“^j.l tarpe yra ir Max Hoelz, 

įžymus revoliucionierius, ku- 
perjris nesenai tapo paliuosuo- 

tas iš kalėjimo, kur jis buvo 
įgrūstas už revoliucinį vei
kimą.

--------------------------- Į

Didelis Žemės Drebėjimas :

250 'Francijos Kareivių 
Sušalo Vokietijoj

PARYŽIUS.— Kareiviai 
Francijos armijoj, kuri yra 
okupacijos srity (Reine), 
Vokietijoj, viršininkų laiko
mi blogose, sąlygose. Fran
cijos parlamente tapo iškel
ta, kad nuo šalčio susirgo 
ir numirė 250 kareivių.

Kuomet tas dalykas buvo j 
.pirmu kartu iškeltas atsto- 

><vų bute pereitą savaitę, tai 
valdžia pareiškė, kad tik 30 
kareivių krito nuo šalčio 
Treves mieste laike didelių 
šalčių ir karo ministeris pa
reiškė, kad jie numirė nuo 
influenzos ir nuo kitų “na- 
turališkų priežasčių.” Ko
munistų atstovams toliaus 
klausinėjant tapo iškelta, 
kad 70 kareivių numirė nuo 
šalčio Landau mieste, 80 nų- 
fljįre Coblenz ir 40 kitose 
vartose. Daugelis numirė 
iš peršalimo būnant ant sar
gybos.

LONDONAS. — Sekma
dienį Arthur’s Pass, Naujo
joj Zelandijoj, pasireiškė 
didelis žemės drebėjimas, 

‘kokio nebuvo per 15 metų. 
[Daug namų tapo sunaikin
ta, gelžkeliai sugadinti. 
Daug nuostolių padaryta. 
Ar žmonių gyvasčių žuvo, 
nepranešama.

Gaisras Tilkos Fabrike
KAUNAS.— Vasario
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šitaip atrodo “Vilnies” sudegintas ofisas. Tą darbą atliko fašistiniai gaivalai, kurie dabar 
j ieškomi.

Amerika Siunčia Gink
lus Meksikos Valdžiai

17 
vai. ryto Šančiuose 

Juozapavičiaus prosp. “Til
kos” saldainių ir degtukų 
fabrike ūmai kilo gaisras. Į 
gaisro vietą buvo iššaukti 
Kauno, Senamiesčio ir Šan
čių gaisrininkai. Judėji
mas Juozapavičiaus pro
spekte buvo sustabdytas.

Gaisras sunaikino svar
biausi saldainių įpakavimo 
skyrių, saldainių dirbimo 
mašinas, trobesius ir me
džiagos atsargą.

Nuostolių apytikriai pri- 
skaitoma apie 450,000 litų.

Fabrike veikimas laikinai 
i sustabdytas, 1 sudegusieji 
I skyriai bus perkelti į degtu- [ 
kų fabriko skyrių.

Gaisro priežastis nežino
ma. ]______ ___
vo apdrausti “ 
Lloyde.”

Graf Zeppelinas Skris j 
New Yorką Antru Kartu

Moteris Bažnyčioj Nušovė Katalikų Kiuif 
gą; Prokuroras Slepia Šovinio Priežastį
CANTON, Ohio.—Mamie 

Guerrieri, 27 metu amžiaus 
moteris, sekmadienio rytą 
šv. Antano katalikų bažny
čioj paleido penkis šūvius į 
kunigą J. A. Riccardi, 34 
metų amžiaus, užbaigus 
jam laikyti mišias. Trys 
kulkos jam pataikė. Kulkos 
suvarytos į kaklą ir pilvą. 
Kunigas numirė nugaben
tas į ligoninę.

Moteris sulaikyta be kau-
Icijos. Ją plačiai išklausinė- 

Fabriko"7robeskrbu- į? Prokuroras Henry W. 
Lietuvos Harter, bet jis kol kas neis- Hnnrhi ką ii nnenknin inm

WASHINGTON.— Sulig 
prezidento Hooverio patvar
kymo, Jungtinių Valstijų 
valdžia siunčia Meksikos 
valdžiai 10,000 Enfield šau
tuvų ir 10,000,000 šovinių j 
del nuslopinimo dabartinio žabiio” ’ Graf “ Žepneiin,“pa- 
stikihmo. Tuo pačiu sykiu, tvirtino žinią, kad planuo- 
įsakyta . visiems valdžios • jama tuo dirižabliu antru 
skyriams laikyti slaptybėj kartu lgkti j New Yorka.

duo da, ką ji pasakojo jam 
apie šovimo priežastį. Sako
ma, jog kunigas prieš pat 
mirtį pasakęs, kad jis “ne
galįs suprasti,” del kokios

priežasties ta moteriškė jį 
šovė.

Prokuroras rengiasi ją 
apkaltinti pirmo laipsnio 
žmogžudystėj. Prokuroras 
sako, kad ji pasirašė po sa
vo padarytu prisipažinimu, 
dar nežinodama, kad kuni
gas numirė.

Sulig liudininkų pasakoji
mo, kuomet kunigas laikė 
mišias, tai moteris sėdėjo 
su savo 5 metų dukteria 
bažnyčios gale. Po mišių 
kunigas nuėjo į prieangį 
krikštyti kūdikį; Paskui jį 
nusekė ir ta moteris. Ką 
tai ji jam pasakė ir xjis jai 
atsakė. Ji išsitraukė re
volverį ir paleido penkis šū
vius. Po to ji išbėgo ant 
gatvės ir tapo suareštuota.

Berlynas. — Dr. Hugo 
Eckner, komandierius diri- Sustreikavo 2,900 Gat- Mussolini Garbina Su-

Gaisras Mariampolės
Kalėjime

Vasario 17 d. 3 vai. ryto 
Mariampolės kalėjime stai
ga kilo gaisras iš perdaug 
prikūrento pečiaus. Sude
gė visos namų medinės da
lys, o liko tik mūrinės. Ka
liniai, 111 žmonių, išvesti 
tvarkoj į Bialoblockio salę, 
kur jie laikinai apgyvendin
ti. Namas priklauso Ma- 
riarnnolės žydų bendruome
nei; buvo neapdraustas, jc 
vertė apie 15,000 litų.

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re-

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
NAC10NALE KONVENCIJA UŽSIBAIGĖ

Pakeitė Vardą į Amerikos Jungtiniu Valstiją Komunistą 
Partiją; Išrinkta Centro Komitetas

NEW YORKAS.— Ame- 
į rikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos šeštoji Kon

vencija užsibaigė pereitą 
'sekmadienio rytą (paskuti
nė sesija tęsėsi nuo 6 v. va- 
I karo iki 8 vai. ryto), atlik
dama daug darbų, surištų 
su Amerikos revoliuciniu 
darbininkų judėjimu.

Išklausiusi įdomaus ir tu
riningo organizaciniu klau
simu raporto, kurį išdavė 
d. J. Stačel ir priėmusi Par
tijos patiektus organizaci-

vadovybė nulemiančiai su
sidės iš proletarinio elemen
to, kas užtikrins Partijos 
teisingą—p r o 1 e t a rišką 
kryptį.
Priėmė Kom interim Laišką

Konvencija vienbalsiai 
priėmė Komunistų Interna
cionalo atvirą laišką Ko
munistų Partijai. Jame, 
kaip žinoma, buvo visa eilė 
duota pastabų ir kritikos 
Partijai; jame nurodyta 
nauji keliai ir uždaviniai 
revoliucinei organizacijai. 
Konvencija vienbalsiai pri
ėmė tuosius nurodymus ir 
kritiką sekančiu pareiški
mu :

“Konvencija priima Ko
munistų Internacionalo at
virą laišką be jokių rezer
vacijų ir sutinka su juo.

Konvencija pripažįsta, 
ginčijami politiniai

čia savo varda. Iš Ameri
kos Darbininkų (Komunis
tų) Partijos pasidaro Ame
rikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partija. Tai pa
daryta del daugelio dalykų, 
bet svarbiausia, tai todėl, 
kad žodis “Amerikos” be 
Jungtinių Valstijų priede
lio, yra perdaug platus ir J°g , _ . . 
neatatinka realybei. Juk klausimai Tarpe Didžiumos
Kanada, Brazilija, Meksika, ir Mažumos dabai; pranyko, 
Argentina, etc., vra Amen- kuomet tapo priimta poh- 
koj ir todėl jų Partijos tu- Hnė atviro laiško platfor- 

vadintis. ma-

1B

.1

žingsnius, kokius daro A-1 
merikos imperializmas gel
bėjime Meksikos valdžiai 
užslopinti sukilimą.

Aiškinama, kad tai reiš
kia, jog Jungtinės Valstijos 

g^aipgi rengiasi prie - inter- 
HPvencijos. Laukia tik pro- 

gos. Parubežy jau tūkstan
čiai kareivių sumobilizuota. 
Po priedanga gynimo ame
rikonų nuosavybės ir gyvy- 

/ bes Amerikos spėkos mobi- 
lizuojamos įsiveržti į ir už- 

“ imti Meksikos teritoriją.

Tas dirižablis buvo at
skridęs Amerikon pereitais 
metais.

Greitai bus pradėtas bū
da voti’naujas dirižablis — 
LZ-128.
Iš Bereikalingai Išeikvoja- 
mų Medžių Galima Pasta

tyti Miestą

32 Sužeista Chicagoj

Chicago. — Pirmadienį 
prie Marshfield stoties su- 

. M sikūlė iškelto gelžkelio (ele- 
vated) traukiniai. 32 as
menys sužeista. - Dvylika 
reikėjo nugabenti į ligoni
nę.

Washington. — J u Ii u s 
Klein, direktorius prekybos 
biuro, sako, kad Jungtinėse 
Valstijose bereikalingai iš
eik vo j ama į metus tiek me
džio, kad būtų galima pa
statyti didelį miestą. Jis 
sako, kad bereikalingai me- 
dią su eikvojamas darymui 
visokių dėžių, kurios būna 
tik karta panaudojamos ko
kiam reikalui, o paskui su-’ 
naikinamos — sudegina
mos.

vekariij Darbininky
NEW ORLEANS. La. — 

Suvirš 2,900•' darbininkų, 
dirbančių ant gatvekąrių 
linijų, pirmadienį paskelbė 
streiką, atsisakius kompa
nijai išpildyti darbininkų 
reikalavimus. Darbininkai 
reikalauja geresnių darbo 
sąlygų. :

Trockis Apsigyveno 
Viešbuty

Konstantinopolis.' Turkija. 
— Trockis, Sovietų Sąjun
gos priešas, dabar apsigy
veno viešbuty Perą.' Iki 
šiol čia gyveno Sovietų kon
sulate. ’

Londonas.— Pranešama, 
kad Rusijos monarchistai 
turi sukėlė $640,000 kovai 
prieš darbininkų valstybę— 
Sovietų Sąjungą. Įvairių 
šalių turčiai aukoja jiems 
pinigus.

tartį Su Popiežium
• ROMA.— Sekmadienį £įia 

fašistų viršininkų suvažia
vime, kur dalyvavo apie-4,- 
000 kraugerių fašistų, Mus
solini pasakė prakalbą ir iš
garbino padarytą su popiė- 
žium sutartį. Jis sakė, kad 
del tos sutarties dabartinis 
fašistų režimas pasiliks il
gai istorijoj. Fašistai kar
štai sveikino popiežių, kuo
met Mussolini jį suminėjo.

Susižeidė Lietuvius 
Boksininkas

1928 metų Lietuvos bokso 
čampionas Pranas Radzevi
čius, kuris taisydamas elek
tros laidus nukrito' su stul
pu, nusilaužė abi rankas ir 
sunkiai sužalojo šonkaulius. 
Dabar sugipsuotas guli ligo-i 
ninėį.

Daktarai Girti Darė Vaikui 
.. Operacija; Kaltinami 
' Nužudyme
1-ELIZABETHTON, Tenn. 

— Daktarai W. H. Long
mire, ir Murrel Pinson 
areštuoti ir 
kaucija. Jie 
žmogžudystėj.
kad jie būdami girti darė 
operaciją vaikui Elbert 
Grindstaff, 12 metų am
žiaus, ir vaikas po operaci
jos numirė. Operacija buvo 
daroma ant aklos žarnos.

Daktarai J. B. Shoun ir J. 
I. Cottrell, kurie pjaustė la
voną,, padarė pareiškimą, 
kad jie surado, jog operaci
ja buvo padaryta, bet žar- 
nukė (appendix) neišimta. 
Jie išėmė žarnukę, ir sako, 
kad ji buvus normališka — 
nereikėjo daryti operacijos.

Vaiko tėvas Jim Grind
staff sakė, kad ’ daktarai 
Longmire ir Pinson jam sa
kė, kad jo sūnui reikalinga 
operacija; tėvas sutiko ir 
jie darė, operaciją, bet po 
operacijos pasakoję, kad 
jiedu “negalėję surasti” 
žarnukės (appendix), ir jos 
neišpjovė.

Maskva.— 
gos valdžia 
48 milionus 
mui avių.

su- 
sulaikyti po 

kaltinami

retų tuo vardu
Bet taip nėra. Padaryta 
visa eilė organizacinių pa
keitimų, priimant naują 
konstituciją. Su tuo nariai 
susipažins gavę ją išėjus iš 
spaudos.
Naujas C. V. Komitetas
Išrinktas naujas Centro 

Veik. Komitetas, į kurį įei
na 44 nariai; 22 iš tų skaL 
čiaus yra darbininkai, dir
banti fabrikuose. Sekanti 
asmenys tapo išrinkti:

L Amter, John J. Baliam, 
Max iBedacht, E ari Brow- 

, der, Cyril Briggs, J. Morris, 
Lena Chernenko, Anna Da
vid, Ellen Dawson, J. Louis 
Endahl, Wm. Z. Foster, 
Tony Gerlach, Ben Gitlow, 
Otto Hall, John Henry, Leo 
Hofbauer, O. E. Huiswood, 
Niels Kjar, E. Koppel, 
John Kamp, Krūtis, Wm. F. 
Kruse, Benj. Lifshitz, Jay 
Lovestone, Lupin, Wm. Mil

(Tąsa ant 4-to pusi.)

OMU

Lotyniška Amerika prieš J. 
V. Imperialistinį Planą

GENEVA, Šveicarija. — 
Lotyniškos Amerikos šalys 
nrotestuoia prieš Jungtinių 
Valstijų imperialistų agen
to Root patiekta planą* del 
Jungtinių Valstijų įstojimo 
i Tautų Lygos tarptautinį 
teismą; Tasai nlanas nelei
džia tarptautiniam teismui 
rišti visus tuos klausimus, 
kuriu rišimui nepritartų 
Jungtinės Valstijos. Bet 
dabartiniu laiku reikalauja, 
kad teismas negalėtu dary
ti žingsnio Monroe Doktri
nos ir Lotyniškos Amerikos 
klausimais.

Lotyniškos Amerikos de
legatai išoin prieš tai. Jie 
sako, kad Jungtinės Valsti-

%-,

ler, N. Minutella, Rbt. Mi- neerali būt elobčiu Loty- 
■ti M. J. Olgin. H. Pūro, nlskos Amerikos saliu.

John Schmies, Frank Se-J 
pich, Dan H. Slinger, Jack| 
Stachel, Norman Tailentire, 
Patrick, Frank Vratric, Al
bert Weisbord, W. J. White, 
Wm. W. Weinstone, Bert 
Wolfe, Ch. S. Zemmerman.

Sekanti asmenys įeina 
kaipo kandidatai:

A. Trachtenberg, 'H. M. 
Wicks, 
Pat Devine, A. Jakira, Ju
liet S. Poyntz, B. Mille, A. 
Bail, A. Bimba, Herbert 
Benjamin, A. Knutson, E. 
Reeve, Bloor, Ch. Novak, 
E. Welsh, H. Zam, J. Soren
son, F. G. Biedenkapp, I. 
Wofsey, O'. Corgan, Dora 
Lifshitz, J. Johnstone.

Kontrolės Komisijos na
riai :

J. Mindei, K. Radzi, Ch. 
Dirba. A. Severino. J. O. 
Bentall, J. Lowrie, O. Held, 
A. Finkelberg, M. Žiebei, 
M. Nemser, S. Herman.

Vadinasi/ ne tik ši kon- žymaus vokiečių moksliniu 
vencija, bet ir visa Partijos ko Albert Einstein.

Lietuvos Vyskupai Ta
riasi su Faš 

Valdžia

l.T'.A

ft

E. Heikkinen,

KAUNAS.— Vasario 12 
prasidėjo Lietuvos vys

kupų pasitarimas su fašisti
ne valdžia. • Konferencija 
tęsėsi kelias dienas prezi
dento rūmuose.

Iš valdžios pusės dalyvavo 
fašistas Smetona, kiti kru
vinieji fašistai buvo Volde* 
maras, vidaus reikalų mini- 
steris Musteikis, Danilaus- 
kas ir Dimša.

Jie tarėsi kaip palaikyti 
tamsybėj ir Vergijoj Lietu
vos žmones.

d.
•r*.

Sovietu Sąjun- 
paskyrė suvirs 
rublių augini-

K

Berlynas.—čia renkama
si iškilmingai paminėti 50 
metų gimimo sukaktuves
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI
Prisieina konstatuoti, kad kuria Švedai, galutinai pul- 

kairiajai sriovei tenka dar- do jų reputacijų ir stiprina 
buotis labai sunkiose sąly
gose Pietų Amerikos lietu
vių naujokynuose. Brazili
joj mūsų sriovė niekuomet 
nebuvo stipri, šiuo tarpu 
ten eina jau trys reakciniai 
laikraštpalaikiai — “Brazi
lijos Lietuvis,” “Pietų Ame
rikos Lietuvis” ir “Garsas.” 
(Brazilijon labiau negu Ar
gentinon suvažiavo įvairių 
politinių avantiūristų, ku
rių gyvenimo tikslas naujo-

darbininkų judėjimo prie
šus, kurių priešakyje stovi 
konsulas Skinkis ir toks 
avantiūristas, kaip Norkus 
ir kompanija.

Mes, Nortų žmonės, kurie 
daug kuo prisidėjom prie

supraskite, kad objektyviai 
jūsų veikimas stiprina bur- 

i reakcionierius! 
į Liaukitės sukę savo lizdą!

Gi mūsų draugams, kurie 
susispietę aplink “Rytojų,” 
mes duodame parolį: laiky
tis kuo didžiausioj vienybėj, 
kuo didžiausiam soiidariz- 
me, nekišti savo “aš,” dirbti 
ta ideologine kryptim, ko- 

laikraštpalaikių išleidimo, kia darbas buvo vedapias 
Nors tie trys laikraštukai prie d. Mizaros-Rasodos, 
savo tarpe pusėtinai riejasi, nes kad ir menkiausias ne- 
bet kovoje prieš komunis- susiklausymas pačių ryto- 
tinę įtaką jie visuomet su- jiečm tarpe išeitų ant nau- 
daro bendrą frontą. Įskun- dos sklokos organizato- 
dimas argentiniečių “Ryto- riams. Tuo pačiu sykiu, 
jaus” yra ryškus to pavyz- jeigu dar nevėlai, reikia at- 
dys. ' Isiliepti į tuos Švedų šalinin-

Tilžėj einančiam “Balse” ;kus, kurie yra proletarai, 
jau kelis kartus*buvo minė-.kad jįe suprastų padarę 
ta, kad Brazilijon važiuoja' klaidą ir grįžtų darbuotis 
tūli Tauragės pučo dalyviai, bendram fronte.

Kriziai mūsų judėjime 
' mums 

daugiau patyrimo, jeigu tik 
mes nesusivirinam nerviš-

________ >
Childs Restonarų Likimas |Kas šiandien negirdėjo apie 

Nesykį dienraščio špaltose | William Fox, garsųjį teatrų 
buvo sakyta, kad šiuo tarpu: magnatą? Tik nesenai spau- 
Jungtinėse Valstijose eina paskelbė, kad Mr. Fox,

kontroliuojąs Fox Teatrą ir 
Fox Filmų Korporaciją, pa
siėmė pilnon kontrolėn kitą 
garsiąją teatrų korporaciją, 
Loew’s, Inc. Pastaroji tūrė
jo savo teatrų po visas 
Jungtines Valstijas ir Kana
doje. Ji taip jau kontrolia
vo garsiąją judžių gamini
mo korporaciją, vadinamą

šturminga konsolidacija 
įvairių biznių. Jungiasi bi- 
lioniniai bankai, vienijasi 
milioninės korporacijos; at
skiruose bizniuose verda ko
vos už kontrolę stambių ka
pitalistų. Visur didžiosios 
ryklės ryja mažesniąsias.

Pereitą ketvirtadienį; Nefw'.
Yorke buvo padarytas “per- -
versmas” Chiids 1 Restoranų Metro-Goldwyn-Mayer Pic- 
korporacijcije. Kompanija ture Corporation. ;
valdo 107 restoranus, iš
sklaidytus pd visas Jungti-1 

!nes Valstijas ir Kanadą.“Rytojaus” sukūrimo i‘. jo,Tai $36000000 vertės į;tai' 
palaikymo, sakome Šve-, įk ’Wilh 
dams ir jų salininkams::* £40 t t l vi t 
pripilę, k„,Į

se aplinkybėse yra greitas zuazinius 
pr^lobimas. Atvykę Brazi- ' 
lijon, jie tuoj bando įsilįsti 
ar prisiplakti prie įvairių 
kompanijų, labiausia tų 
kompanijų, kurios veda spe
kuliaciją žemės pardavime. 
Tūlos iš tų kompanijų, be 
ąbejonės, prisideda prie tų

ta, kad Brazilijon važiuoja klaidą ir grįžtų darbuotis 

ir politiniai bėgliai liaudį-:
ninku ir socialdemokratų ‘ mokina mus, duoda 
krypties. Jie turi gerus lie
žuvius, jie yra pirmarūšiai

' demagogai. Brazilijoj, jei
gu neklystame, jau atsirado 
ir pirmutiniai klerikalų 'vei
kėjai. Esant tokiai padė- 

, čiai, mūsų žmonėms yra 
sunku veikti.

• ,tim būtinai kas nors reikė
tų dalyti. Mano nuomone, 
Brazilijon reikėtų siųsti sa
vo ištikimus žmones. Jeigu, 
Lietuvos Komunistų Parti
ja imtų tą ’ viską dėmesin,

- tai būtų kas kita. Vokieti-
M :
suose į _________  _____
tuose, Hamburge, Karaliau-! ta iš tugsteno ~ karbido" ir 

„čiuj, paskui Luxemburg? ir .metalo kobalto. Tai yra 
net Francijoj, kiek galima kiečiausia po deimantui me- 
spręsti iš to paties “Balso,” jdžiaga, kokia tik žinoma pa- 
esama sąmoningų lietuvių i saulyj; ji vadinama “carbo- 
darbininkų. Jei tik butųiloy”, ir jos svaras lėšuoja 
noro, tai galima būtų daug 500 doleriu. Bet pagalvoki- 

■ kas padaryti siunčiant savo te; kiek lėšuotų svaras dei- 
žmones ten, kur jie labiau- manto! Stiklų pjaustymui, 
šia reikalingi.

dė, stovėdamas priešakyje.
Išaugus įstaigai į tokį di

dumą, Wall gatvė užsispiria 
valdyti ją, prišliejant prie

Pasigriebus šį grobį, Foxo 
i Korporacijos kapitalas sieks 
’$225,000,060 (ketvirtadalį 
biliono dolerių). Turi 450 
teatranamių; kuriuose rodo
mi judžiai ir dvi judžių ga
minimo įstaigas. Tai milži
niškas junginys.

Kapitalistų laikraščiai 
spėja, kad su šituo viskas 
neužsibaigs. Greitu laiku 

, praryš

kunle, jeigu visi geri ^rau“ | perdaug stojęs už i valgyk-
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kitų didelių biznių. Nutari- Į Foko korporacija „ 
mas pavyksta gyveniman • mažesnes tame biznyje esan- 
pravesti, nes susikaupia ’ še- čias įstaigas-korporacijas. 
ru didžiuma į William A. Su jom kompeticija verda. 
Rnrbpr-du Ponto rankas i Jei visiškai nebus nubankrū- 

į Childs, kaipo nepriklauso^ tuotos, jos turės pasiduoti 
mas kapitalistas, išmetamas gazuoju. ’ 
iš kontrolės ir visą galią pa- Išvadėlė 
ima du Pontas.

“Esu sumuštas ir išmes
tas. Prisipažįstu, kad esu 
nugalėtas. Pergalėtojui pri
klauso grobiš,” pareiškė iš
vytas laukan Childs. “Ne
suprantama, kodėl Wall gat
vė užsimanė pasiimti šita 
nuosavybę savo kontrolėn,” 
stebisi jis.

Wall gatvė ima savo kbn- 
trplėn viską, ką tik sugriė-i 
bia. 1 :

Nors kai-kur skelbiamą,, 
jog Du Pontas paėtųęs šitą 
bizni tik del to, kad; Childs

įstaigas-korporacijas.

graznoj u.

gai veikia solidaringai.
L. Prūseika.

nonems yra
Ir šia kryp- KIEČIAUSIA PO DEIMANTO

MEDŽIAGA

buvo

las nemėsiškų valgių įvedi
mą, bet pamatinės priežas
tys yra visai kitos.
Rockefellerio Kova su 
Stewartu

Tą pačią dieną įvyko 
rungtynės tarpe Rockefelle- 
rio ir Stewarto Indianos 
Standard Oil Kompanijoj. 
Ši korporacija ne kelių de-

Iki. šiol deimantas 
beveik vienintelė medžiaga 
delei pasekmingo stiklų - -
pjaustymo. Bet pereitais sj11ith nnl>onp. bet biliono

paveizdan, beveik vi-į metais tapo išrasta nauja 'dolerių verta įstaiga ir todėl 
stambesniuose mies- febai kieta medžiaga, sulie ’kova daug aštresniu tempu 

ėjo.
Ilgus metus pulk. Stewart 

buvo kalbamos kompanijos 
prezidentu. Nesenai, ta- 
■čiaus, multi milionierius 
Rockefelleris užsispyrė jį iš
mesti ir padęti sau patikin- 
tesnį žmogų. Mesdamas 
Stewartui pirštinę, Rocke-

---- o-* ; gręžimui į stiklą gvintinių .felfens> pareiškė, kad tai. da- 
Kalbant apie Argentiną— skylių, karpymui, drožimui ,r^s deį Stewarto tam tikrų 

ten mūsų sriovės padėtis bei tekinimui plieno ir kitų | n?orakskų elgesių.
geresnė. Bet ir ten, “Ryto
jaus” šalininkų būry, įvyko 
pučas, labiausia asmeniško 
turinio, kenksminga visąįs' 
žvilgsniais eksplozija, kuri į 
kilo deldvisiško nesusivaldy
mo ir — labai galimas daik
tas — del blogos valios Šve-' 
dų, Šumakerio ir kitų. ‘Mes, j 
amerikiečiai, pamatingai ir 
sąžiningai, svarstėme tuos 
kivirčus ir vienbalsiai pri
ėjome prie išvedimo, .kad 
kalti yra Švedai ir jų šali
ninkai. Jų motyvai yra ne
tikę. Jų veikimas yra ža- 
lihgas ir jųjų sukelta suiru- 

. te jau naudojasi buržuazi
niai gaivalai. Nesenai teko

; skaityti Kauno “Lietuvos 
Žiniose” pusėtinai ilgas 
straipsnis apie padėtį Ar
gentinoje. Ten jau išreiš
kiama labai didelis džiaugs
imas del suirutes, kurią su
kalė §vedai ir jų Šalininkai.

tokios revijos, toks 
Įk^'rifemas prieš “Rytojų,” kū- 

t-Inas tokios sklokos, kokią

metalų, taipgi ir gręžimui 
cementinių dalykų dabar vis i 
daugiau naudojama įrankiai 
su ‘carboloy” ašmenimis. '

MINERSVILLE, Pi
Kovo 17 d., 7 vai. vakare, 

darbininkų svetainėj, 3rd St., 
įvyks A. L. D. L. D. 14-tos kp. 
srisirinkimas. Visi nariai ir 
narės privalo atsilankyti j šį 
susirinkimą, nes turime svar
bių reikalų. Apart top jau 
gauta knyga “Karų ir Revo
liucijų Gadynė,“ kurią nariai 
šiame susirinkime gaus.

Kurie dar neužsimokėjote 
metinių duoklių už šiuos me
tus, ateikite ir užsimokėkite. 
, Savo laiku tilpusioj kores
pondencijoj, kur buvo rašoma 
iš kuopos susirinkimo, įvyku
sio 17 d. vasario, įvyko klai
da. Ten buvo pasakyta, kad 
prie kuopos prisirašė B. Dugi- 
ras, o turėjo būti-—Benis 
Dauginas.

Sekret. J. Žilionis.

Bet tai 
tik apdumti “svieto akim” 

ikamof lažas. Ištikrųjų ši 
kova turi gilesnius pagrin
dus. Tai kova tarpe rytinių 
ir vakarinių valstijų kapita
lizmo; Vakarinis kapitaliz
mas, kurio sostinė Chicaga 
auga. nesvietišku greitumu. 
Indianos Standard Oil Kom
panija norėta buvo padarytį 
nepriklausoma nuo Stand
ard Oil Co./of New Jersey, 
kuri yra Rockefellerio pilnoj 
kontrolėj. Turėdamas dide
lius indėlius į Standard Oil 
Co. of Indiana, Rockefelleris 
naudojo pastarąją taip, kad 
ji neštų pelnus, neatimant 
pelnų iš kitos kompanijos. 
Tas nepatiko vakarinių val
stijų kapitalistam ir jie pra
dėjo daryti viską, idant pa- 
veržus iš „Rockefellerio mi
nėtą įstaigą. Iš čia prasidė
jo kova ir Rockefelleris pa
tapo .pilnu bosu, Stewartas 
pašalintas.
Tas Pats Teatrų Biznyj

Ne išimtis ir teatrų biznyj.

Tik trys suminėti įvykiai 
mum rodo, kad gal niekur 
taip pasaulyj sparčiai nesi- 
jungia tos korporacijos, ne- 
sikaupia kapitalas, kaip 
Jungtinėse Valstijose. Išva
da reikalauja statyti klausi
mą: Jeigu kapitalas taip 
jungiasi, išnaudojimas dar
bininkų didėja, tai kodėl 
darbininkai ’nesijungia į di
deles kovos organizacijas ir 
nekovoja už geresnį gyveni
mą? Juk tik šitokiu keliu 
jiems bus lemta laimėti. A- 
pid tai jie turi pagalvoti. >z 
V; ' ’ •‘‘R.'M.

SVARBIOS NATŪRALIZACI
JOS PERMAINOS

Antradienis, Kovo 12, 1929
....... ». „ - ;............................ .............. . ........... ... .
pa, kad užregistravimas ar- CLEVELAND, OHIO

rios buvo padarytos Tarnui

rinko’ T. Matą. Ant šių metų 
yra šie Kliubo valdybos na
riai : pirmininku V. Jpkubonįs, 
vice-pirm. V. JenuŠkevičiuš, 
finansų sekretorius M. Vosy
lius, kasierius J. Denderis, už
rašų sekretorius A. Eidukevi
čius, menedžeris V. Jenuške- 
vičius. šie vyrai sugeba tvar- 

;ką vesti kuogeriausiai. Atitai-

Kovo 3 d. įvyko diskusijos 
unijų klausimu, žmonių susi
rinko ; nemažai. Reiškią, dis
kusijos pageidaujamos. Susi
rinko žmonės mažiau daugiau

Referavo J. Mažeika. Paskui užtraukta didinant svetainę.
visiems norintiems kalbėti po| Kada žitokį smūgį gavo tie 

elementai, nustojo Kliube var- 
__ Iš politiško atžvilgio nu
smukę jau senai, ant juoko vi-

ha užrašymas ateivių įva
žiavimo uoste, kaip reika
lauja aktas iš birželio 29 d., 
1906 m., gali būti padarytas 
bile katram atėiviūi, kuris 
tinkamas pilietystei ir ku
rio įleidimo nuolatinei rezi-1 skaitantį ir protaujanti, bet 
dencijai nėra rekordų,-jei- neperdaug dalyvavo diskusi-.. ................................... ..
gu tokis ateivis gali paro- į0SGf dauguma nori tik pasi- sč visas padarytas klaidas, ku-
dyti Commissioner General 
of Immigration, kad jis

1. atvažiavo į Jungt. Vals
tijas prieš birželio 3 d., 1921 
metais.,

2. išgyveno Jungt. Valsti
jose be pertraukos nuo įva
žiavimo.'* .

3. yra žmogus gero mora
liško būdo, ir ■

4. neperžengė deportaci
jos' įstatymus.

* * ~ I
Commissioner General of 

Immigration, su užgyrimu 
Darbo Sekretoriaus, turės 
pagaminti užrašymo tų at
eivių reguliacijas 1; Del 
kiekvieno rekordo užrašy
mu ateivis turės mokėti 
Commissioner General ' of 
Immigration $20.

Imigracijos ir Naturaliza- 
jos įstatymų tikslams, atei
vis, kuris šituo būdu užsi
rašys jo atvažiavimą į 
Jungt. Valstijas, bus skaito
mas legališkai įleistu į 
Jungt. Valstijas nuolatinei 
rezidencijai nuo dienos jo 
įvažiavimo. Šituo būdu at
eivis, kuris legalizuoja savo 
buvimą Jungt. Valstijose, 
sulig naujo įstatymo, gali 

j tapti Jungt. Valstijų pil.ie- 
Ičiu į du metus nuo užsira- 
šymo jo atvažiavimo į

klausyti. _ rjos į,uvo padarytos Tarnui
Pirmiausia buvo duota pusė ]yiatuį bepirmininkaujant. Bai- 

valandos referuoti klausimą.lgja skolą, kuri buvo
Referavo J. Mažeika. Paskui užtraukta didinant svetainę, 
visiems norintiems kalbėti po| Kada šitokį smūgį gavo tie 

ir po penkias antru. Pirminiu-1 
kavo D. Petrauskas, gana < 
"1.a,nd.a.?!ai ir bešališkai tvarks,;i‘‘Tiiko.““fodei,’ kaip"priežo- 

... . . Idis sako, “skęstantis ir už brit-
’ Taip ir jie 
Jau senai miru- 

sį draugijų sąryšį bando pri- 
<0 kelt iš kapų. O viso to “ri- 

A ir" cierium” nori būt viso labo tik 
(Tarnas Matas. Aš, kaipo gero 
• velijantis Tarnui Matui, duodu, 
patarimą, kad geriau įžiūrėk jį 
savo pačią, bet nesirūpink nu- 

-----U mirėlį atgaivinti. Su bolševi*w( 
. kais eina minios, o su Tarnu y, 

ls jo jyĮaįu kas? Tareila, žeman- . 
nesT .tauskas, na, ir Motiečiukas.

diskusuojamo klausi- paVyZdįs, Ant Tarno Ma- 
pirmiau kalbėjusių surengtų sorkių Bagočiui, 

j publikos buvo apie porą šimte
lių, o ant bolševikų parengtų ' 
prakalbų A. Bimbai, publika 
netilpo į svetainę, apie keturi 
šimtai kjausėsi. Bet Tamo
šiaus su Tareila ten nesima- 

įtė.

Legalizavimas Rezidencijos 
Ateivių, Kurie Atvyko į
Jungt. Valstijas prieš 

Birželio 3 d., 1921
Kongresas priėmė ir pre

zidentas pasirašė ypatingos 
svarbos natūralizacijos bi- 
lių. Biliaus svarbiausias 
punktas legalizuoja reziden
ciją ateivių (ir vėliaus tei
kia pilietystę tiems atei
viams), kurie atvyko į; 
Jungt. Valstijas prieš birže
lio 3 d., 1921 m. (kuomet 
pirmas “kvotos” įstatymas 
buvo priimtas) ir kurių at
važiavimo nėr oficiališkų 
rekordų. Bilius įeina ga
llon liepos 1 d., 1929 m.

Sulig Natūralizacijos Įs
tatymo, reikalaujama atva
žiavimo certifikatai (certi
ficates of arrival) nuo visų 
pilietystėS kandidatų. Tie 
ateiviai, .kurių atvažiavimo 
nebuvo rekordų, negalėjo iš
gauti į tokio certifikato ir 
negalėjo įgyti pilietystės. 
Šitas padėjimas lietė tūks
tančius ateivių,, kurie įva
žiavo legaliai, bet negalėjo 
atsimiiiti atvažiavimo dieną 
ir vardą laivo, kuris juos 
atvežė „ skersai Atlantiką. 
Tūkstančiai -atvažiavo į 
Jungt. Valstijas per Kana
dą. Jie buvo tinkąmai. imL 
gracijos ofictęrių peržiūrėti 
ir egzaminuojami, bet jų 
įvažiavimas negali būti už
tvirtinamas,, ųęs prieš 1921 
metus rekordai tų ateivių, 
kurie įvažiavo į Jungt. Val
stijas iš Kanados per Buf
falo, Detroit, Porta, 4<orth 
Dakota ir kitas vietas, ne
buvo pasiųst} , ( Washington

Naujas j statymas aprųpi-

Taipgi pavėlins tokiems 
ateiviams išgauti sugryži- 
mo leidimus (permits to re
enter), kuomet jie., norės 
vykti užsienin ąrba: parsi
traukti artimus šeimynos 
narius. - . i .; .

I Tolesnių informacijų apie 
užrašymą arba ūžregistra- 
vim(ą atvažiavimų į Jungt. 
Valstijas prieš birželio 3 d., 
1921 m., galima gauti iš Lie
tuvių Biuro, Foreign Lan
guage Information Service, 
222 Fourth Avenue, New 
York City.
.. Pilnos reguliacijos bus iš
leistos truputį vėliaus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Toronto, Kanada. —- Pasta

ruoju laiku iš Toronto pradė
jome gauti daug korespon
dencijų. Labai gerai, kad 
draugai rašo. Bet vienas da-|

diskusijas . I dis sako,
Referentas pusėtinai geraiivos griebįask 

nušvietė klausimą ir nurodė bando daryt 
kovą kairiojo,elemento su re-' - - --
akcioniškais unijų vadais, 
to prasidėjo diskusijos, 
mas kalbėjo Armonas. Kriti
kavo naujų unijų tvėrimą.

Antras—Maskeliūnas (jau-' 
nas,’ čia gimęs) aiškino ir gy
rė anarchistų ir sindikalistu 
taktika.

Trečias Kaziulonis. 
kalbos atrodė, kad jis 
pranta 
m o, nei 
kalbų.

Ketvirtas—Užkuraitis. Pir
miausiai pasakė, kad jis su
tinkąs su Kaziulioniu. Toliau 
kalbėjo tautininko Karpavi- 
čiuko tonu: Tai kad tas dar
bas, veikimas atima nuo dar
bininko darbą, įtraukia į var
gą, nelaimes ir, pagaliau, pa
sakė, kad tai visur šnipų dar
bai etc.

Penktas—J. ž e b r a u skas.
Labai rimtai aiškino dalykus, „ , , . „ . . ...
tik gaila, kad nepalietė tos|Padžkos Zodls Baltimoneoam 
taip žemos tautiškos Užkurai-! Kovo 1 d. įvyko Lyros Cho- 
čio kalbos. Matomai, skaitė !ro pamokos, kuriose vienbal- 
peržemu dalyku kritikuoti to-Įsiaį nutarta ištarti širdingą 
kias mintis. • |ačiu baltimoriečiams už taip

Po to vėl Mažeika. Jis! malonų pasitikimą ir puikų 
trumpai ir gerai visiems atsa- priėmimą Lyros Choro. Mūsų 
kė. Tai šie buvo svarbiausi 'choras labai patenkintas, ir 
diskusijų šulai, kiti neverti 
minėti, ypatingai priešai radi
kali© veikimo unijose, išėmus 
A’rmoną, nei vienas nepasta
tė’ rimto argumento. Antru 
apveju dar daug kalbėjo p6 
penkias miliutas ir diskusijos, 
reikia pasakyti; užsibaigė šva-į 
riai ir rimtai. ‘

Antros diskusijos įvyks

Kliubietis.

PHILADELPHIA, PA.
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Kaip
Tark
Tark
Tark
Tark
Tark
Tark
Tark
Su automobiliu.
Būk tik atsargus, netark 

rašalu.

Gyduolės
Sprikt: “Kas pasidarė su 

Jackum, kad jis tąip Išblyškęs, 
tiesiog fiziškai Nukrikęs, gal 
jis sirgoriflu’ ” ?

x Mikt : “Nesirgo, bet jis darė 
viską, * ką tik jam žmonės pa
tarė dek išvengimo Tlu’.”

Tart “Myliu Tave”
bukietu, 
žibučiais, 
deimantu, 
bučkiu, 
čapsuju, 
aiskrymu, 
judžiais,

Komai
Miestietis: “Kaip jums ei

nasi”?
Farmeris: “Nei šio, nei ttej 

būtu viskas gerai, tik su koi- 
nais nebuvo geriausiai.”

Miestietis: “Pabandyk ‘Blue 
Jay’ kornų plasterio.”

jeigu kada bus reikalas, tai vi
suomet patarnaus baltimorie- 
čiams.

Mes stengeifiės viską atlik
ti, kaip galčjyme ir mokėjo
me. O jeigu /kas buvo nege
rai, tai* meldžiame atleisti.

Lyros Choro org. A. L.
Nuo Red.—Apie kelionę

trockizmo klausimu, 24 d. ko-1 apleidžiame, nes trumpai jau 
vb. Pastarosios bus svarbes- buvo porą ; sykių minėta 
nės ir įdomesnės, jeigu tik 
Trockio šalininkai turės pa
kankamai faktų ir žinojimo.

WATERBURY, CONN.
u Lietuvių Piliečių Politiško 

Kliubo Pastoges
Kovo 1 d. įvykusiame Kliu

bo mėnesiniame susirinkime 
paaiškėjo daug naujų ir žin
geidžių dalykų. Pasirodė,

i ir 
dar chort) korespondento pa
davėme sĮpaudon. Pasirodo, 
kad kiekvienas nori rašyti 
vo įspūdžius. Jei norima 
lionės įspūdžius rašyti, 
chorai turi išsirinkti vieną 
respondentą ir jam tą darbą 
pąvesti. Tuomet nereikės 
apie tą patį dalyką keliems 
rašyti, kaip kad dabar yra.^

lykas negeras, kad keli korės- kad Kliubas stovi labai gerai 
pondentai tuo pačiu klausimu 
rašo ir dar-pakartotinai. Vie
ną, mes pakartojimų negalime 
sunaudoti, o antra, patys ko
respondentai bereikalingai lai
ką eikvoja.

Kad išvengus tokių negeis-

finansiškai. Taipgi ir nariais 
skaitlingesnis už visas kitas 
čia gyvuojančias draugijas. 
Turi ąbviršum keturis šimtus 
narįų, puikų nuosavą namą, su 
dviem svetainėm; gerai ir šva
riai įrengtą kambarį del pasi
skaitymo. Tvarka dabar pa-

tinų t apsireiškimų, geriausia vyztiinga, nes jau antri metai, 
korespondentams susijungti į kaip valdyboj yra progresy- 
būreįį, bendrai pasitarti if; pa-/vjai žmones. Pereitais metais 
sidalinti; darbu.; Jeiigu vienas buvom išrinkę tiktai;pirminin- 
raso apie kokį nors įvykį, kad ką iš progre^yyių žmonių—
jau kiti apie tai žinotų ir ne
rašymų. ;jRąįa|įaįi(s) į gerai bū
tų, k>ad vris^ įte' bferelib viehąs 
asmuo, jP^iH vbreŲdtišrinktaš, 
kontroliuotų visais j korespon
dencijas; ir • pė^ į jį * bptų siun-' 
či'amosJ Tubniet .darbas būtų! 
pasekmirigėšniš?' t - ., ’
i j Pabandykite, draugai ko
respondentai, Xiisiorganizuoti 
ir organizuotai i dirbti.

•’ . t ‘ t ; r ' 11 ■. ----- 2 ;—.

Sovietu Laivas Pavojuj

V. Jokubonį. Tūomet nariai 
jpamate; kad progresyviai ge
riau sugeba Kliubo reikalus 
tvarkyt, negu; fa^štupjanti 

: sandariečiai, ! sų . Tarnu Matų 
ir Krūgeliaiš. Jitos per kele
tą rpėtiį Klįubą bevaldant, bu- 
vŽ t'aip nualinę, ?kad daugelio 
narių nebuvo .įyaš^ta mėnesi
nės -duoklės. į finansų knygas. 
Ęagaliauš, Kliubas turėjo už
mokėt iš iždo už tuos narius 
mėnesines duokles. Kada na-i 
riai' pamatė, kad Tarnas Ma-1 
tas, su savo sėbrais, veda Kliu-1 
bą šuntakiais, išrinko pirmi
ninku V. Jokubonį, progresy
vi. Per, pereitus metus V, Jo-1 
kubonis sugebėjo Kliubo tvar- i 
ką ir reikalus atsteigti. Todėl 
ant šių metų nariai .išrinko vi
są naują valdybą iš progresy
vių žmogių. O Tamošiui, su 

■o draugais sandarokais ir so- 
mųnikaci^ą tarp Vokietijos, Ralistais davė “kiką” į užpa- 
Daūijos ir Skandinavijos ’ 1 'T 1 i į dženitorius ne-

BERLYNAS.— Sovietų 
ledlaužis Truver pasiuntė 
S.O.S. signalus, šaukdamas 
pagelbos. Jis tandasi ledų 
apsuptas Baltijos jūroj ir 
gręsia pavojus.* Ledai su
laikė Baltijos jūromis ko-!

faŠtetuojanti

♦
Surinko K. D.



WORKERS (COMMUNIST) PARTY CONVENTION OPENS |

Lietuviška Akušere

Ready!” jcc^ States-so that the L. S. will house ancI shouted (‘Down with

the r

■ led to the principal Į 
he. annouced that he 
a Pioneer and would
to ba a Pioneer in 

anything that might

eminent of President Gil. 
rebelicn is
ers’ rebellion, but a movement
of military leaders who side

Pioneers!”. The door; 
i opened and James came out Į 
! shouting:

“Long live the Pioneers!: 
iLong life Soviet Russia!”

A revolution has broken out 
Mexico in some provinces, 

of the Pioneers'. She; t0 overthrow the central gov- 
workers

į have a reason for interfering įjL(, 
din Mexico.

The
a mass work-

■ mane, o gausite tikrai profesionalę Į 
Kreipkitės čiur. ----

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant smili- j  ------- ;■ į x.TV
kos. .Norintieji, kad jūsų vaikai bū- , *. - *

\ tų gerais smuikininkais, kreipkitės į j 
' mane, o gausite tikrai profesionalę Tel., Greenpoint 576a 

and displayed pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: j
*

9

J

5043

|

9

An/radienis, Kovo 12, 1929 Poslapis Trečias

HE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America 

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

PIONEER FIGHTS JINGO
TEACHER

CASTON R0PSEV1CB LIETUVIS GRABORIUS $1,000 Tik az 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
i vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
! mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
Į skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū- 

i tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

, ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
į žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
. skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
i širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina- 

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

, sų Nervų Preparatas užbėga tai li- 
: gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

James Mishkis, 8, member 
of the Red Guard Group of the 
Young Pioneers of America, 
was reprimanded by the prin
cipal because he distributed 

i Anti-Boy leaflets at the school 
i gate.

When the principal quest
ioned him and other teachers 
cross-examined him, James de* 
dared he was a Pioneer doing 
Communist work. He was told 
that he must drop his member
ship in this “un-American red 
organization,” and was put in 
charge of a Boy Scout who took 
him from the room, displaying 

: with the rich farmer landlords, him as a “vicious Bolshevik’’ 
J __ !.. į who was trying to break up the

This is a rebelion that is not Boy Scouts of America. James j 
of 

the

TROOPS REVOLT IN
MEXICOThousands of workers as- >militant fight against bosses’! 

sembled to greet the opening! wars.
Jessie Taft, Pioneer, spoke1, 

and greeted the Convention in 111 
the name c. __ _______ __
told the workers that jus 
as the Party was organizing 
the workers to fight against 
the bosses, against the bosses’, 
wars, and for a new system; .
of Society—so the Pioneers anc^ ^he catholic church, 
were organizing all the work-1 
ers’ children 1 
side with the workers. Above 
all the Pioneers would always 
be ready to defend the SOV
IET UNION—the fatherland,
of the workers of the world.

Comrade __L .
asking the Pioneers to STAND , g10UPs~that 

. READY IN THE CAUSE OF fighting for the 
i THE WORKING CLASS.

As one voice the Pioneers i 
answered "Always 
then they gave the pledge;

“IVc pledge allegiance to the\ 
Vv'arkcr.Y Red Flag and to the! 
cause for which it stands. One, 
aim thruout our Hues freedom ' 
for the working class.

ofrfthe 6th National Conven- j 
of the WORKERS (COM

MUNIST) PARTY of Am
erica. The meeting was a big 
anti-war demonstration, and a 
Ruthcnberg Memorial Meeting. 
The presence of the thousands 
of workers showed that they 
know that the Party is their 
leader in all their struggle.

Suddenly the hall was 
hushed, and the Pioneers, with 
theM red bandanns, and RED 
BANNER marched in. AN the 
worlwprs started to cheer! 
Through the whole evening the 
Pioneers showed a splendid 
spirit—sang workers’ songs 
and cheered for the speakers.

This Convention is very im
portant for all the workers’ 
and workers’ children. For 
here—the leaders of the work
ing class will take up the ma
ny problems facing 
ers. At this time 
war is so near—we 

carrying

the work- 
when 
must 
on a real

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

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS, v
Rezidencija:

X13 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

JONĄ

to fight side by fiLrhting for the masses 
workers and peasants. At 
present time when the X 
Government is trying to get 
the whole control over Mexico 

j against England, we must look 
Jessie ' ended by|a^ ^he revolts of different mili- 

t are not 
the workers or 

peasants, as revolts that may 
have been started by the Unit-

BUILD THE YOUNG 
PIONEER

POEMS FOR WORKER’S CHILDREN
We have fed you all for a thousand years
And you hail us still unfed,
Though there’s never a dollar of all your wealth 
But marks the workers’ dead.
We have yielded our best to give you rest
And you lie on crimson wool.
Then if blood be the price of all your wealth.
Good God! We have paid it in full.

blood be the price of your cursed wealth 
od God! We have paid it in.

We have fed you all for a thousand years— 
For that was our doom, you know.
From the days when you chained us in your fields 
To the strike of a year ago.
You have taken our lives, and our babies and wives, 
And we’re told it’s your legal share;
But if blood be the price of your lawful wealth 
Good God! We have bought it fair.

an Unknown Proletariat.

never flinched 
his contempt for the 
man” Boy Scout.

He was 
to whom 
was still . 
continue 
spite of . 
be done.

That night a group of Boy 
Scouts gathered outside James’

; Lietuvaitė Fotografistė 
j Fotografuoju, Didinu ir NtimaJia- 
? vojų Visokiom Spalvom 
J Paveikslus
į Studija atdara kiekvieną dieną 
| nedėliomis ųuo 9;30 iki 
• 5 vai. po pietų.
iMARGARETA VALINČIUSl 
' . f
I Room 32, Weitzencorn Bldg.,
I PUBLIC SQUARE 
I WILKES-BARRE, PA

Baigus mokslą ir praktikavusi 
; prie Dorpato universiteto. Vė
liau per keliolika metų savoj 
profesijoje4

for 
This i 
little Į

Only two more weeks 
the DRIVE, comrades! 
means that there is very 
time for all of you to get thatj 
prize that’s waiting for the 
comrades that are on the job 

[to help build a fighting You-ng 
Pioneer.

i Hėre are some hints for the
comrades that want to dotheir. 15.-14-5-5-18-19 
share:

1. Go to all the workers’i 
[organizations. Tell them what1 
| the Young Pioneer is.
I 2. Get subs there and bundle 
! orders.
Į 3. Let your school mates read 
l your Young Pioneer- 
them to subscribe too.

Workers’ children! Are you 
ready to build your paper?

Do we hear one of you 
ALWAYS READY? You 
we do!

Send every sub, and 
1 money to 43 East 125th 
'Nev/ York.

PUZZLES
praktikavosi di- 
miostuose Euro-

/GERAI PATAIKO!
How many of you 

puzzle? It’s not a 
one. Send all.your 
43 East 125 St., New 

(a is 1, b is 2, etc.) 
1-18-5 

23-1-25-19 18-5-14-25.

can do this 
very hard 
answers to 

York.
i 16-9-

QUESTION BOX

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

poje.
Reikale patarnavimo 

kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys
Ateikit Ir Reikalaukit Egzamino 

Veltui
Pasekmės būna patenkintinos ir 

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

Zins del moderniško gydymo.
KRAUJO SPAUDIMO IR KITO

KIE KVOTIMAI
X-SPINDULIAI. SERUMAI IR 

VAKCINAI.

D K. ZMS
Specialistas 25 Metų Patyrimo 

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

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

•1. What took place in Er.ance
•—then get (Paris in March 1871? „

' 2. WHO said this? “TURN 
THE IMPERIALIST WAR 
INTO A CLASS WAR!” What 
does this mean?'

3. Who is John Porter?
4. Who was Karl Marx?
5. Was Washington a 

leader of 'the workers?

say 
bet'

all 
St,,

real

I WANT TO HELP THE 
“YOUNG PIONEER GROW”

Enclosed find 50c. for a 
yearly subscription (35c. for 

year) to the .YOUNG PIO
NEER.
Name ............................. .
Address
'City ..

MMexpeller
- ’■ ■> . I.-iAEGIU.S.PĄT.OPF,

Prieš
Bukite pasirengę kovai kuomet In

fluenza bondo užpulti jus ir jūsų set- 
myna. Nesijuokite iš paprastų Per
šalimi} ir Kosulių, Skausmų Krutinė
ję, Pečių Gėlimo ir Paprasto Gerklės 
Skaudėjimo. Pasigydykite iš tų ne
sveikumų be atidėliojimo.

Kiekvienas jūsų šeimos narys priva
lo dažnai išsitrinti su PAIN-EXPEL- 
LERIU —- ypatingai kuomet jaučiasi 
pailsusiais ir geliančiais sąnariais. At
kreipkite domės į sušlapusias kojas— 
ištrinkite vikriai kojų padus ir apsiau
kite sausomis kojinėmis.

Lengviau Išvengti, Negu Išsigydyti
Todėl visuomet laikykite botiką 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis palengvina visokius Musku
lų .Gėlimus ir Skausmus.

35 ir 70c. didumo bonkutčsc.
Jūsų Vaistininkas Parekomenduos 

Jums PAIN-EXPELLERI.
O jėi ne, tai Rašykite j

BROQKI.YN, (M.V

tattiiLUORUra*
DARBININKŲ IŠTAIGA. ( 

aalės d81 Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų Ir
PulkuB steičius su ^naujaisiais ItafatF 
Miaitto Keturias bolių alleys, * , 

KAINOS PRIEINAMOS,
—959 Willoughby ;Ax>

Tai «842 SUKitr

M. J. J. Urbszo 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kėlioliką 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. 
Rcikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kui 
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—visu’ 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir štoruose bei 
įeituose bizniuose lietuvių išdirbystes 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo 
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuoki!:

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

LIETUVIŠKA AUTOMO- 
. BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyt 
automobiliais į trumpiaūsį laiką 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25 
Taipgi” duodame važinėjimo lekci
jas už $10. ~ 
vakarais.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 
ro. Nedčldieniais nuo 

, vai. dieną.
NEW YORK AUTO
228—2nd Avė., cor. 14th

Pamokos dienomis h 
Informacijos dykai, 

vai. vaka- 
11 iki 2

SCHOOL
St., N. Y

| Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PORN1CIAI
| PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
j PO $1.00 arba $2.00 | SAVAITĘ 
jlš priežasties daugumo stako parduoda 
j me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
Istatome. į namus visoje New Yorko ir 

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

S kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

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

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

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

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

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



J

AMERIKOS KOMUNISTU PARTIJOS 
NACIONALE KONVENCIJA UŽSIBAIGĖ

(Tąsa nut> 1-mo pusi.)
Konvencija- pripažįs 

kad apkaltinimai būK viena 
arba kita grupė atstovauja 
dešinįjį spardą Partijoj, su 
oportunistine dešinia plat-

>

kad vyriausiu atviro laiško 
reikalavimu yra galutinas 
likvidavimas frakcionalinės 
kovos. Pripažinimas šito 
vyriausio reikalavimo, įima 
tai, jog tie politiniai skirtu-

VUVA vllll 10 Vlllv u4u/Oll 1JLCC UlClv • . 1 • • •

forma, reikštų atmetimą ^aL.tarpe able^
Partijoj, ypatingai pasireiš- 
kusieji po šeštajam Pasau
lio Kongresui, nėra tokie

atviro laiško.
Konvencija pripažįsta, 

kad atviras laiškas pabrė- 
žiančiai nurodo į kovas su į dideli, kad nebūtų galima 
dešiniuoju pavojum Parti-!jų nugalėti normaliniu 
joj, kad kpva prieš dešinįjį. Partijos gyvenimo procesu, 
pavojų taip jau įima įtemp-i Konvencija pripažįsta, 

kad priėmimas atviro laiš
ko atmeta bet kokias re
zervacijas $rieš Kominter- 

pripažįsta, no sprendimus, ypatingai

tinumą savitarpinės kriti
kos ir nugalėjimą dešiniųjų 
tendencijų, kurios pasirodė 
abiejose grupėse.

Konvencija

prieš šeštojo Kongreso 
sprendimus.

Konvencija pripažįsta, 
kad priėmimas atviro laiš
ko uždeda pareigą ant visų 
draugų kuo veikiausiai lik
viduoti visas frakcines ko
vas.

Konvencija nutaria dary
ti žygius panaikinti frak- 
cionizmą Partijoj pagrin
dais atviro laiško ir Parti
jos vienijimo.” "

Šis įnešimas buvo patiek
tas Jay Lovestono ir pri
imtas vienbalsiai.
Pasveikinimas Visa-Sąjuri- 

ginei Partijai
Be to, ši Konvencija pri

ėmė pasveikinimą Visa
sąjunginei Komunistų Par
tijai ‘ir pasižadėjimą remti 
ją visais įalimąis būdais. 
Pasveikinimo tekstą pasiū
lė d. Jay LoveTstone, ir jis

R. Maptunas.

GYVENIMO BANGOS
Liudvisės. Ji atiduoda paskutinius savo 
centus advokatui. O kai jau reikia stot 
į teismą, teisėjas nieko nesiskaito nei su 
Antano liudininkais, nei su pačiu jo advo
katu. Antaną apkaltina ir dešimčiai me
tų nuteisia į kalėjimą. Še tau Amerikos 

“Žinai, Antanai, dabar mes turime su- gerovė ir jos demokratija.T „ v 
sitaikyti. Jūs esate geras vyras; aš jus 
myliu. Žinai ką mes padarykime. Jūs mai- 
nierių neišleiskite į streiką; tepasilieka, 
kaip yra. Nes jei mes nesusitaikysime da
bar ir jūs nesutiksite su mano pasiūlymu, 
tai aš stosiu ant to, kad jūs nieko negausi
te. Bėt ve ką aš jum dar pasakysiu. Jūs 
gaunate užmokestį iš unijos, o aš mokėsiu 
jums irgi 20 dolerių į savaitę.”

“A, ponas Jensone, taip negalima.” i . v . .. . . . . . - .
“Antanai, jūs nežiūrėkite kitų; jūs ne. i As gausm darbo; dirbsiu ir mokysiuosi. 

padarysite visų laimingais, o tik žiūrėkite^ mame, parsiduok savo namelį ir 
pats savęs. O dabar dar gausi 100 doleriu Imaitinkis, o as kai užbaigsiu mokslą, tada 
cigaretams.” "|as T^ię„uzl^k1y^± ’ ...../

Antanas žiūri, išpūtęs akis, į Jensoną : 
ir sako:

“Ką jūs manote, Mr. Jenson? Jūs no
rite, kad aš už 100 dolerių jums parduočiau 
visus mainierius! Ne, to nesulauksite: aš! 
nesu Judošiušį bet duokite atsakymą, ar iš-; 
pildysite mūęų reikalavimus ar ne. 

a

(Tąsa)

fR/i

Liudvisė verkia apsikabinus Jonelį:
“Užgeso paskutinė žvaigždelė mano 

vilties ir pasitikėjimas; žuvo visos mano 
saldžios svajonės apie tave, Joneli. Nebė
ra mūoiį papės, nebėra mūsų duonpelnio; 
nebeturime pinigų; išplėšė iš mūsų pasku
tinį centą. Joneli mano, pasilikai neužbai
gęs mokslo.”

“Nenusimink, mamyte. Aš užbaigsiu 
įmokslį; tik vieni metai telieka mokytis, 

i ir mokysiuosi. 
— - *«■><■ /1 • •

Antanas kalėjime, didžiausiame nusi
minime ir susigraužime. Jis užsikniaubęs 
ant lovelės ir mąsto apie savo šeimyną: 
“Liudvisę paliko skurde be bento; Jonelis 
palieka neužbaigęs mokslo; gyvenimo tik
slas nedasiektas, o dabar esu nuteistas 10 
metų kalėjimo, bęt už ką? Tik už tai, 
kad aš atlikau savo* pareigas; kovojau už

buvo priimtas vienbalsiai.
Pasveikinimas seka:
“šeštoji Amerikos Jungti

nių Valstijų Komunistų 
Partijos Konvencija, atžy
mėdama nesenai įvykusią 
Maskvos konferenciją, siun
čia broliškus revoliucinius 
pasveikinimus Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
Centro Komitetui.

“Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partija yra Lenino ir 
proletariato diktatūros Par
tija, kurios vadovavimas 
Kominternui yra nepajudi
nama garantija revoliucinės 
nepaliečiamybės ir vienybės 
Kominterne.

“Konvencija sveikina pa
seką Maskvos Partijos 
Konferencijos, kuri yra 
vaisinga savo tarimais So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijai. Mes esame įsitiki
nę, kad Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos vado
vybė eina ir nesvyruojamai 
eis teisinga linija linkui 
Ibudavojimo socializmo So
vietų Sąjungoj ir kad vy
kins :

“1. Greitą industrializavi
mą šalies.

“2. Vystimą sunkiosios — 
pamatinės—industrij os pa
grindais socialistinės eko
nomijos.

“3. Kolektyvizmą agrikul
tūros ir kūrimą socializmo 
kaime.

“4. Neperstojamą kovą 
prieš visokias klaidingas 
tendencijas, nežiūrint iš 
kur jos Nueitų, sumažinti 
tempą šalrcs industrializaci
jos.

“5. Kovą prieš visas ten
dencijas duoti buožėms 
koncesijų.

“6. Tęsimą kovos prieš 
dešinįjį pavojų ir visus be
sitaikyto jus linkui dešinu
mo pavojaus, kas reiškia 
didžiausiu šių dienų mūs 
pavojum viso pasaulio Te-

“7. Mes sveikiname visus
Antanas nepamiršk, su kuo , kalbi.' darbininku būvi ir 'barėikalavaii ‘didesnio i* r 'Lgaaa

Jei būsi toks mandras, tai žinok, kad ilgai kąsnio duonos nuo- savo išnaudotojo. TaP °•*- ° ; • Ą• J ‘
nedirbsi mano kasyklose.” r _ . i prakeikti besočiai! Negana, ką visą gy-

Antanas nenori nei kalbėti; jis tuojau: Venimą čiulpia darbininkų kraują, o į galą:’ppn4-r, ■-- - ’ _ .
išeina lauk ir grįžta namo be pasekmių.: paverčia Į savo keršto auką, tiesiogi-l - •

nas perstata visą dalyką; sako: I
“Kompanija nenori mūsų reikalavimo.

O vakare, mainieriams susirinkus, Anta-!niaj sunaikindami jo spėką ir pačią gyvy- 
’ 1 : I”

Antanas verkia ir dejuoja, bet pasi- 
išpildyti, bet ji norėjo, kad aš parduočiau gailėjimo nėra: kentėk, jeigu nenulenkei 
jiems visus mainierius tik už 100 dolerių, galvos prieš savo parazitą.
Bet tas kompanistui nepasisekė padaryti. Jonelis nors buvo neturtingas darbi- 
Dabar, gerbiami draugai, turėsime mest ninku tėvų sūnus, bet jis turėjo įtekmę 
darbą ir kovot iki pergalės. Tik laikyki-1 augšto jo j mokykloje, nes jis buvo gabus 
tęs vienybės, neklausykite jokių kompa- sporto mėgėjas; jį visi gerbė ir mylėjo, ir 
nijos provokacijų, ir neikite nei vienas i tokiu būdu jam buvo proga susipažinti su 
streiklaužiauti, o mūsų tikslas bus atsiek- turčių klasės nariais ir su augštais politi- 
tas.” kieriais.

Darbininkai ploja rankom ir užgiria Paskiau tie Jonelio draugai rekomen- 
Antano žygius. iduoja jam darbą į National Savings Ban-

Ant rytojaus visi išūžė streikan, ir vi-'ką. Jonelis nueina į tą banką ir gauna 
si drūčiai laikosi vienybėje, ir streikas tę-; darbo. 45 doleriai į savaitę, darbas nuo 
siasi. 1 valandos dieną iki penkių vakare. Jone-

Jensonas susišaukė savo šnipų gengęlis iki 12 vai. mokinasi mokykloj, o nuo 1 
ir kalbasi: “Ką dabar turime daryti su vai. iki 5 vai. dirba banke, ir tokiu būdu 
tuo niekšu, su Libijos pirmininku? Su juo ’jis pelnosi pragyvenimą ir užsimoka rho- 
negalima susirokuoti, jis pučiasi,, kaip; kyklos lėšas 
rup... Su juo reikia daryti kas nors, ba!____j___ ___ ___ ___ j _ ____ ____ ,_ Jonelis, Sulaukęs kitos vasaros, var i 
jis neduos mums ramybės, kol jis čia bus.”:gaiš negalais užbaigia mokslą, gaudamasi 

“O, ponas Jensone, nesibijok. Mes advokato diplomą, ir linksmas grįžta pas Į 
apsidirbsime su juom; gal kiek kainuos savo motiną. Motina pasitinka Jonelį; ap- 
ponui Jensonui, bet mes jį įkišime į kaleji- kabinus, bučiuoja jį ir verkia iš džiaugs
mą ant visados;?’_______________________mo‘ji ir sako: nors vieną kart užsibaigė

“Geraį vyručiai, darykite, kaip jūs mano rūpesčiai apie tave, Joneli. Ką aš 
išnjanote.” per visą gyvenimą troškau, dabar išsipil-

? Nagi, šnipai paima bombą ir padeda dė, dabar esu laimingiausia1 ant pasaulio, 
po kasyklų vartjais. O bomba sprogdama Motina nors neturtjnga,, bet ji stengiasi 
suardo vartus i£ dalį namo. Šnipai tuo- iš paskutinių surengt puolią ant atminties 
jaus pasišaukia policiją ir nupasakoja, būk 
jie matę Antaną vaikščiojant apie kasy
klų vartus; tur būt,-jis čia padėjęs’bom
bą, norėdamas suardyt Jensono kasyklas.

Tuojaus Antaną areštuoja ir uždaro 
į kalėjimą ir užveda prieš jį teismą. To- 
liaus, streikas lieka sulaužytas. Mainie- i

Jonelio užbąigimo mokslo. Jonelis susi
prašo visus saVo ištikimuosius draugus ir 
drauges. Motina parengia stalą, susodina 
visus ir pradeda baliavot. Jonelis pirm 
visko prisiveda savo motiną ir sako spy- 
čių: z x ,

___ 7 ______  ___  _____v__  _____  , “Gerbiamieji draugai ir draugės! Aš 
riai grįžta darban be pasekmių. Pirminin- atsiprašau j ūmi visų. Mes esame netur- 
ku išrenka kitą; bet pasitaiko išrinkti tingi darbininkų klesos nariai; mes nepa- 
kompanijos pakalikas, kuris visai parda- jėgiame taip vaišinti jus, kaip jūs mane 
vė darbininkus kompanijai.

Liudvisei kitas baisus smūgis—ji lieka jūsų draugiškus patarnavimus, iš kurių aš 
be vyro, be duonpelnio; ji verkia ir de- daug gero nuo jūs aplaikiau. ‘ 
juoja. Antanas laukia teismo. Reikia 
samdyt advokatas, reikia pinigų; bet rei
kia gelbėt savo vyras.

Advokatas reikalauja iš Liudvisės
1000 dolerių už vedimą bylos. . Ką gi da-' 
rysi? Reikia duot. O paskui dar neuž
tenka, dar daugiau reikalauja pinigų iš

vaišinate. Dabar ačiuoju jums visiems už

>

>

t NORTH GERMAN

LLOYD

Paskiau Jonelis nusilenkia prieš savo 
motiną ir sako:

“Dabar ačiuoju jums^ mano mylima 
motinėle, už viską, už jūsų vargą ir triū
są. Tik per jūsų energiją -ir per jūsų drū
tą pęsišventimą aš pasiekiau to mokslo.” 

(Tąsa bus)

Antradienis, Kovo* 12,
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PRANEŠIMAS
EXPRESINIAI GARLAIVIAI
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ELDCPA
DIDŽIAUSI ir GREIČIAUSI GARLAIVIAI

į. CENTRALINĘ EUROPĄ
Iš New Yorko į Cherbourg ... 5 DIENAS 
Iš New Yorko į Bremen .... ‘6 DIENAS 
Į Lietuvą Greičiau negu j ... 7 DIENAS

Pirma Kelione iš New Yorko S. S. Bremen, Liepos 27 
Spartus Plaukimas, Patogumas, Puikūs Valgiai, 
Moderniški Įtaisymai, Kaip Namuose Atmosfera 

Viršys Jūsų Tikę j imąsi

----------------REGUULIARIAI PLAUKIMAI----------- :-----  
su COLUMBUS, taipgi su populiare grupe atskiru kam
bariukų laivais—BERLIN, MUENCHEN, DRESDEN, 
STUTTGART ir. KARLSRUHE. Kiekvienas Lloyd gar
laivis turi garsiuosius turistų trečios klasės kambariukus.

co Komiteto Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos, vadovaujant d. Stali
nui, prieš dešinumo pavojų, 
besi taikyto jus su dešiniai
siais ir trockizmu, pasiža
dėdami nepersto j ąmai tęsti 
kovą prieš dešinumo pavojų 
ir kontr-revoliucinį trockiz- 
mą. .

“8. Mūsų Amerikos Jung
tinių Valstijų Komunistų 
Partija dabartiniam perio
de. besiartinančio imperiali
stinio karo tarpę kapitalis
tinių valstybių ir prieš Są
jungą Socialistinių Sovietų 
Respublikų skelbia savo re
voliucinę . solidarybę su So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partija ir savo lojalybę lin
kui Komunistų Internacio
nalo.”

Tūlais klausimais Kon
vencijoje buvo karštų dis
kusijų. Nežiūrint to, ji už
sidarė geru ūpu ir pasirį- 
žimu išnaikinti frakcijų li
kučius, •• auklėti Partiją, 
ruošiant ją būsimoms dar
bininkų kovoms prieš kapi
talizmą vadovybei. 
_ Beje, labai gerą raportą 
išdavė d. ®—s apie mūsų 
Partijoj kai kuriuos orga
nizacinius trūkumus, kaip 
tai, permažą kreipimą do
mės į dirbtuvių kuopeles, į 
veikimą savišalpos organi
zacijose, į didesnį traukimą 
Partijon < darbininkų, dir
bančių pamatinėse indust- 
trijose.

Jis veikiausia bus paruoš
tas spaudai, tuomet galėsi
me paskelbti mūsų laikraš
čiuose.

Ši konvencija buvo istori
nė mūs Partijos Konvenci
ja. Ji atliko milžiniškų 
darbų.

Šiuos žodžius rašant, savo
posėdį laiko Centro Veik.nienė, Braknienė, Sayiskienė,

ln.fovniacijas: Gausite Vietinėse A^entūr

NORTH GERMAN
'OSC

57 BROADWAY
......416 Healey Bldg.

............................... 65 Štate Št.
........130 West'Randolph St. 

.......... 9S2 Union Trust Bldg.
I. .1215 Washington Blvd.

. .Marine Building 
756 South Broadway 
...........734 Union St. 
.... 1711 Walnut St.

ATLANTA, GA.......................... 416 Healey Bldg.
BALTINK )RE, MD. Charles and Redwood Sts. 
BOSTON, MASS. 
CHICAGO, ILL. 
CLEVELAND, O. 
DETROIT. MICH 
GALVESTON, TEXAS. . 
LOS ANGELES, CAI.......
NEW ORLEANS, LA.. . .
PHILADELPHIA, PA...

- NEW YORK
PITTSBURGH, PA................1516 Empire Bldg.
SAN FRANCISCO, CAL.......... 626 Market St.
SEATTLE, WASH................ 5506 Whitt Bldg.
CRISTOBAL, C. Z...................Royal Mail Bldg.

Canada
MONTREAL, QUE...........117S Phillips Place
WINNIPEG, MAN................... 654 Main Street
REGINA, SASK ................. 1 724—11 th Ave.
EDMONTON, ALTA........... 10235—101st Su

j 
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Komitetas, kuris pasiskirs 
darbais ir pareigomis. Ten 
bus nuskirtas Politinis Biu
ras, kuris pasiskirs sekreto
riatą varymui gyveniman 
visų nutarimų, kuriuos šeš
toji Konvencija padarė.
'• Dabar pasilieka kiekvie
nam Partijos nariui patapti 
aktyvingesniu,jaugiau dar
buotis.. darbininkų judėji
mui, vykinti gyveniman vi
sus tuos nutarimus ir užsi- 
briežimus, kuriuos padarė 
Amerikos Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos šeš
toji Konvencija.

f Korespondentas.

Sindikas, Vaikis, Stanaitis, 
Stradumskis, Uza, Balčiūnas, 
V a r a t i nskaitė, Grapštas ir 
Jankauskas 
so surinkta 
už svetainę 
rie pasiųsti
niams kaliniams.

Tariu širdingą ačiū, kurie 
atsilankė į prakalbas ir auko
jo Lietuvos politiniams kali
niams.

Miško Paukštis.

po 25 centus. Vi- 
$14. Užmokėjus 
$3, liko $11, ku-

Lietuvos politi-

Kewarke Naujiena

TORONTO, CANADA
Laike drg. R. Mizaros pra

kalbų, įvykusių 21 d. sausio, 
buvo renkamos aukos Lietu
vos politiniams kaliniams. Au
kojo sekamai: J. Paltanavi
čius, P. Kaušpėdas, A. Gend- 
rėnas ir J. Lisauskas po $1; 
Butienė ir Miller po 75c; Ži- 
laitis 60c; Butą, Kaneva, Gur- 
klienė, Vuikiene, Kanevukas 
ir česna po 50 centų; Meškai- 
tė 45c; Lapieąis 35c; Kane- 
vaitė ir Mieliauskas po 30c; 
Kanevienė, Meškienė, Balčiū-

Tegucigalpa, Honduras.— 
Amerikos marinai sugavo 
Sandino armijos generolą 
Manuel Maria Jiron, guate- 
malietį, ir nukankino.

Kiekvienam vietiniui ir atvyks
tančiam į Newarką žinotina vie
nas svarbus dalykas. MODER
NIŠKA VALGYKLA (RESTAU
RANT), mandagus patarnavimas. 
Kada pas mane atsilankysite, payi 
valgę nesigailėsite, nes visuomet 
šviežias maistas. Pavalgę galėsij 
te pernakvoti, nes užlaikau puikų 
viešbutį su žema kaina. Antrašas:

WILLIAM ALIS
(ALIŠAUSKAS)

Ferry St. Newark, N. J.189

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI 

i f t

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ynatiškai .ar laiškais kreinkitės sekančiu adresu:

K. M 
644 Driggs Avenue, " 

Ridgewoodo Skyrius: 253 drove St.
Brooklyn, N



tas pats 
svetainėj 

pradžia

PATERSON, N. J.

PLYMOUTH, PA.
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“Punch” Broadbent 
Tarptautinis Hockey žvaigžde

Kurie neatsilankys, tie 
gailėsis, bet bus vėlu, 

progų labai retai pasi
rodei naudokitės.

Vietinė.

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu 
Orkestrą tokias "Melodijas, kurios Broadway padarė 
Broadway. ” Ta muzika po visą sali, nuo Vieno vandenyno 
iki kito, paskleidžiama Nationdl,Broadcasting Co., tinklu.

© 1929, The American Tobacco Co.,-Manufacturers

Harry 
“Punch” 

Broadbent 
Sparninis, 

N. Y. 
Americans 

Hockey Klubo

itaj naudojimas pakilo augščiau, negu 
itųCigaret

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

Antradienis, Kovo 12, 1929

Kas Bus 16 d. Kovo?
Kovo 16 d. bus nepaprastas 

mūsų mieste įvykis. L .D. S. 
A. 38 kuopa stato scenoj juo
kingiausią trijų veiksmų ko
mediją “Gyvieji Nabašninkai” 
ir ją sulos Brooklyno aktoriai- 
mėgėjai. Kur tik jie lošė šią 
komediją, visur publika nega
lėjo išsilaikyti nuo juoko. Mes 
tikime, kad ir čia 
bus. Lošimas įvyks 
62 Lafayette St.; 
7:30 vai. vakare.
Apart suloštos komedijos, dar 

dainuos ir Laisvės Chofas, po 
vadovyste V. Žuko. Pasibaf- 
gus programai, bus šokiai.

Todėl visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai kviečiami atsilan
kyti, 
paskui 
Tokių 
taiko,

Kovo 3 d. įvyko T. D. 
kuopos susirinkimas. Tvarkos 
vedėju išrinktas J. Kazlaus- 

’ kas, prot. rast. J. Staškevičius. 
Kasieriaus rinkimas atidėtas 
sekančiam susirinkimui, kuris 
įvyks 7 d. balandžio. Į kuo
pą įstojo 8 nauji nariai.’ Mė
nesinių duoklių viso užsimo
kėjo 15 narių. Kadangi pir- 

. mas , tokis susirinkimas, tai ■ 
, daug svarstymui ir .dalykų ne- 

/ sirado. Gal vėliau atsiras 
daugiau.

Susirinkirpus nutarta laikyti 
pirmą nedėldienį kiekvieno i 
mėnesio, 2 vai. po pietų, sve
tainėj 40 Ferry St. Draugai, i 

, visi būkite sekamame susirin
kime *ir naujų narių atsivesk!-1 
te prie kuopos prirašyti. At-- 
siminkite, kad ši organizacija | 
labai reikalinga. Ji rūpinasi, 
darbininkų reikalais, ji gelbs
ti tiems darbininkams, kurie' 
pakliūva į kapitalistų nagus 
bekovodami už darbininkų 
reikalus. Ji šelpia kalinius, 

r kurie pakliūva į kalėjimus lai
ke streikų. Jeigu šios organi- 
zacijos nebūtų, tai darbinin- 

^kai, išėję į streiką,, pakliūtų 
kalėjimus ir paskui niekas 

jų reikalais nesirūpintų. To- 
. del kiekvieno darbininko ir 
darbininkės pareiga prisidėti 
prie šios organizacijos.

Rast. J. Staškevičius.

VIETOS ŽINIOS
Smagi ir Vaisinga 

|l i Makarienė
Lais-■ Pereitą sekniadienį 

vėą” svetainėje įvyko LDSA. 
1-mos kuopos vakarienė—žu
vų vakarienė—paruošta su-
lyg dr. Kaškiąučiaus recepto. 
Svečių prisirinko pilna svetai
nė ir visi smagiai praleido 

‘laiką: šoko, klausėsi koncer
to, ir valgė. Koncertinėj pro
gramoj dalyvavo dainininkės 
Lillian Kavaliauskiūtė, Mar-

(yy? “"V • ‘ ' i T>.'*'''?“ .( į • •Ip’. >‘V'Hjl.?‘‘r. ’

Tų^apls Penktas

Im kite Lucky 
vietoj saldumyno.

sai nauja dainininkė ir broo- 
klyniečiams negirdėta. Ji dai
nuoja gražiai, nors daug la-

įbai pasirodyti negalėjo, todėl, 
į kad pati sau pianu akompa
navo.

Buvo ir prakalbų. Drg. L. 
Prūseika paagitavo susirinku
sias darbininkes stoti į LDSA. 
1-mą kuopą, visus darbininkus 
į Komunistų Partiją, o drg. R. 
Mizara, pažymėdamas apie 
atsibuvusią Komunistų Parti
jos konvenciją, prisiminė apie 
padegimą “Vilnies”. Svečiai 
sumetė Chicagos draugų : dien
raščiui $54.05. (Aukotojų 
vardus paskelbs rengėjos.) 
Vėli au pribuvo detroitietė d.

garėta česnavičiutė, kuriom 
pianu palydėjo Elena Rėtike-
vičiutė: ir Kašiubiūtė—dar vi-

I LIETUVĄ : 
? Visiems savo draugams, kostu-^ 
menams, pažįstamiems, kajmy-S 
nams ir plačiai visuomenei bend-g 
rai, turiu garbės pranešti, kadį 
Šį metą rengiu Lietuvon Ekskur-; 
siją, kuriai pats asmeniškai vadoV 
vausiu. Išvažiuosiu Gegužės 
18-tą Dieną, Baltic Amerikos Li
nijos laivu “Lituania,” iš New< 

{York, tiesiai, be jokio persėdimoj 
fj vienintelę Lietuvos Respublikosl 
^prieplauką. Klaipėdą. ;

Ši Ekskursija: tai pirmutinė A- ■ 
Amerikoje, kur ištisas didelis lai-i 
■ vas bus pavedamas VIENIEMS; 
LIETUVIAMS. Todėl prašau vi-’; 
| atkreipti j šį taktą didelę domę^ 
Sir prisiminti mūsų tautos svarbu-: 
jį obalsj ‘ LIETUVA LIETU- 

jVIAMS! Gana jau svetimiems 
3 tarnauti! Remkime patys save, 
į keliaudami per vienintėlę Lietu
vos prieplauką, Klaipėdą.

Kurie manote šį metą atlan
kyti, pamatyti • savo gimtinį kai
melį, pasveikinti savo seną tėve

li; ir motinėlę, ta\ ši Ekskursija 
j patogiausias laikas keliauti. Lai
ko nedaug. Ruoškitės dabar. Del 

s visų informacijų kreipkitės sekan
čiu adresu JUOZAS AMBRAZIE- 

;JUS, 168 Grand St., Brooklyn, N. 
; Y., Lietuvių Laivakorčių Agentų 
; Draugijos Amerikoje pirmininkas.

'**S>TO4S7£0o*'

Cigaretų Pakelis ir $400.

Du jauni sportai, įėję į Uni
ted Cigar krautuvę, 462 6th 
lAve., New Yorke, paprašė 
pakelio cigaretų ir padavė 
dvidešimtinę. Tarnautojas, 
neturėdamas kiek reikią pi
nigų redžisteryje, kad iškeist 
dvidešimtinę, nuėjo ir atsida
rė plieninę šėpą. Tuoj aus 
sportai atkišo revolverius; lie
pė jam iškelt rankas augš- 
tyn; išplėšė visus pinigus iš 
šėpos ir redžisterio, ir pabė
go.

Jonikienė, kuri yra delegate
į Komunistų Konvenciją. Ji I 
įkalbėjo apie rolę LDSA., ra
ugindama drauges ankščiau su
sirišti su tarptautiniu darbi
ninkų judėjimu ir bendrai ko
voti už visos darbininkų kla
sės reikalus.

Pirmininkavo d-gė K. Pet- 
rikienė. Apie šiai vakarienei 
daugiausiai pasidarbavusias 
drauges, tikiu, pažymės kuo
pos korespondentė, nes man 
nepavyko sužinoti visų vardai.

Korespondentas Vapsa.
i t
Už muųšaino Šinkavimą Gal 
Nuteis Motiną 5 Metam

Sulig Jones akto, Lebai Ku- 
grenienei gręsia penki metai 
kalėjimo ir $10,000 piniginės 
baudos už alkoholio pardavi
nėjimą. Pas ją, po num. 113 
Charlton St., New Yorke, 
agentai užtiko penkiolika be-*' 
geriančių vyrų, šeši gėrikai 
nuteisti po 5 dienas kalėji
mam Kugrenienė pastatyta 
po $500 kaucijos. Ji yra dvie
jų nedidelių vaikų motina ir 
labai skurdžiai gyveno.

Iš IR Į 

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Ne pa i y gina mas š va rum as 
ir patarnavimas .visose 

klesose.• • ....

——$203—-i 
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V.

$5 įeigų taksus) - 
3-čia klesa

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis 

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
89 BROADWAY, NEW YORK

“Savo svori tėmiju 
kai vanagas

Luckies pagelbsti

'Hockey sportas reikalauja greitumo, o man per- 
suriku butu vaikytis ledu su pridėtiniu svoriu. Todėl, 
savo svori tėmiju kai vanagas. Riebinantis maistas 
išmestas — Luckies pagelbsti ir patenkina kai pri
dėtinis maistas mane vilioja. Daugiau nieko man 
nereikia, tik skonio pakepintų Lucky Strike. Jis 
mane patenkina ir manęs nevargina nei kosuliai, 
nei nieztanti gerklė.

HARRY L. BROADBENT

T*1;,yra šiandieninė išmintinga priemonė 
A — imk Lucky vietoj riebinančio saldu

myno. Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo 
būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai su
derinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad 
išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai pavadu
oja tą pageidavimą riebinančių saldumynų.

Apkepinamas paliuosuoja Lucky Strike nuo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripažįs
ta, sakydami, kad Luckies mažiau teerzina 
rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmones sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.”

/7X xfrtJlrtA Zinovai pripažįsta, kad 
mi —milžiniškas padidėjimas 

rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo Ciga- 
retų dirbimo proceso, pritaikant prie to kai
tinimą. Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike 
Cigare
visų kiti) Cigaretę, krūvon sudėjus. Tas, nea- 
beįutiškais žodžiais patvirtina visuomenės 
pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

11,000 Taxi-Cab^ j Albany iti! ’ tu°c z J :reikalaujama apdet mokes- 
1,000 taxicabu ir 10 didelių čiais perkamą automobiliams 

busų su vėliavomis ir įvairiais gazoliną. Organizuotų taxi- 
obalsiais išvažiavo iš New į cabmanų atstovai sako, kad 
Yorko į šios valstijos sostinę i tie mokesčiai privestų prie ba- 
Albany, kad užprotestuoti i do daugelį taxi-cabmanų ir jų 
prieš valstijos seimui paduo- • šeimynų.

U
I o
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DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS 
Čia randasi dvi lietuvi ^kos apiūkos, kuriose galima pirkti vau* 
tus daug prieinamesne negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5040 CHtoNB ST., DETROIT

i

u

Tai Tie Švelnūs Cigarai,

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Sulig reikalavinio, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakytoms (orderius).

•Juos išdirba

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

E

&

Padirbti iš suderintų 
Havanos 'Tabaku

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Bei

Keystone .

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

<>

>
151

<i>

<i>

<!>

<1
ą>

RUSIŠKA . PIKI IS TURKIŠKA

< >

<!>

ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ \ •

1439 South 2nd Street 

 

PHILADELPHIA, PA.

MOTERIMS:
Panūdėliais ir

utarninkais z

<•)
<l>

<b

. . Oregon 5136

. . Main 9669

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

SLIETUVIS GRABORIUS I
IR BALZAMUOTOJAS 1 

Užtikrinu, kad mano patarnavimas | 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 4 
kreiptis prie manęs.

y< >
<

<>
< >

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ANGLIšKALLįETUVIšKAS

ŽODYNĖLIS I

T

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVU”
j 46 Ten Eyck St., Brooklyn. N. Y.

SKAITYKITE
PLATINKITE

EFONAI:

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

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausiai- 
ligas Įvaro, bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą 
apsiginkluok nuo savo amžino priešo 1

\ URBO LAX TABS
\ (25 centai už skrynutę)x

yra tai kanudlė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų-

Lietuviškų, Bulgariški], Homeopatiškų ir 
kitokių Vaistų tegalima gauti pas—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEK A

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______ ___________ORDER BLANK:------------------ - -------------------

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

Vardas -------------- ---------
No____ ____ St. or Ave.
Miestas State

AUTO SCHOOL
PHONS, REGKNT 8177-^474 “MokykU Repstadja”
Būkite Savystovūa—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus j 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 klaseo
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
SI Metai, kaip įsteigta New York City

FXTRAI Laike bedal bfs Pirties kaina nupiginta iki r A 
"Akim. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.-—75c J v LClllU

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 išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

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

Telefonas: Pulaski 1090
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Hillmanas ir Visa Jo

VIETOS ŽINIOS Ge*“a
2 vai.

Puikus Sumanymas
“Laisvės” namo naudai ren

giama vakarėlis! Ir dar ko
kiam reikalui ? Padidinimui 
viršutinės Svetainės. Tai pui
ku! Tas labai reikalinga. Iki 
šiol negalėdavome 
daugiau kaip 150 
prie stalų 
Padidinus svetainę, tilps apie viešas diskusijas 
200 žmonių.

, Nereikia agitacijos, 
sutraukti daug publikos j šį Į 
parengimą. Kiekvienas 
svės” skaitytojas ir 
nas darbininkų judėjimą re- rriesnius veikimo kelius, 
miantis žmogus pats žino, kad 
reikia 
gimė, 
dar ir

Bus 
ra muzika šokiams, 
mas įvyks ateinantį sekmadie-i 
nj, 17 dieną kovo (March),: 
'‘Laisvės” abiejose svetainėse 
Pradžia 6 valandą vakare.

Prelekcija ir Viešos 
Diskusijos

šiandie, antradienio vakare, 
12 d. kovo, “Laisvės” svetain., 
drg. A. Bimba duos lekciją 
apie sukniasiuvių streiką, or-

sutalpinti' ganizavimą neorganizuotų ir 
asmenų tvėrimą naujų unijų. Drg. 

laike vakarienių. Bimbos lekcija bus įvada į 
apie augš- 

(čiau minėtą streiką ir tvėrimą 
kad J naujų unijų.

Viešos diskusijos yra ta 
Lai- šviesa, kur galima išnagrinėti 

kiekvie-' esamą padėtį ir nušviesti toli-

Tvėrimas naujų unijų yra 
dalyvauti šiame paren- svarbiausias dienos klausimas, 
ir pasirūpins eidamas, 

kitų atsivesti. 1
puiki programa ir ge- 

Parengi-^ 
‘kmadie-t

Diskusijų Rengimo 
Komisija.

o “Paulinai”
inkų Operetės Choras 
.vaidinimu “Paulinos” 
5 svetainėje, sutraukė

Tauul 
su savb^ 
Klasčiau 
tiktai apie pusantro šimto pu- 

'blikos. Tai būtų mažiau, ne-j 
jgu kad dalyvavo Darbininkių 
[Susivienijimo kuopos vaka
rienėj, “Laisvės” svetainėje, i

Kor. |

Subatoj, 9 d. kovo 
po piet, Irving Plaza svetai
nėj, Irving Place ir kampas 
15 gatvės, New Yorke, įvyko 
masinis Amalgameitų Unijos 
eilinių narių mitingas, kuriam 
dalyvavo virš tūkstančio dar
bininkų ir darbininkių.

Mitingas buvo šauktas “ša
pų Delegatų Konferencijos 
Komiteto”, tikslu ne tik pro- 
testuot prieš Hillmaną ir jo 
visą išdavikišką kliką, kurie 
bendrai su darbdaviais pradė
jo mėtyt iš darbo pažangius 
darbininkus, vedančius propa
gandą prieš štukinį darbą, 
prieš ilginimą darbo valandų, 
prieš’ algų kapojimus ir t.t., 
ne tik kad numaskuot Hillma
ną ir Visą jo kliką, kaipo lo
šiančių pardavikų rolę, bet 
taipgi kad mobilizuot darbi-[ 
ninkus delei tikros, įtemptos, 

, nenuolaidžios kovos už nuver
tima visos šaikos išdavikišku 
'meklerių nuo viršaus iki ąpj(- 

už organišką vienybę 
darbi- 

—už vieną “Visų Adatos
Indus-

bininkų ramų užsilaikymą, 
apsigrįžę išėjo lauk, pareikš- 
dami komitetui, jog kas tai 
jiems pranešęs, kad šioj sve
tainėj įvykę muštynės.

Po 
miai

mitingui darbininkai ra- 
išsiskirstė.

TAI TAS, KO JUMS
1 REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

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

' išanksto užsisakyti.
G. M. KANTON

|3481 Third Ave., arti 168th St.
Pirmas Floras, BRONX, N. Y.

Katarina Kurnėta, 42 metų, 
842 Glenmore Avė., mirė 8 d. 
kovo; bus laidota 12 d. kovo 
šv. Trejybės kapuose. _ J PARSIDUODA 

Laidovių apeigom rūpinasi .....
graborius J. Garšva.

PARDAVIMAI

Vincas Akelaitis, 44
44 Scholes St., mirė 10 
vo; bus laidotas 13 d. 
Flushing krematorijoj.
lionio giminių kol kas atsišau-
šaukė tik pusseserė Bekampie
nė. •'

• Laidotuvių apeigom rūpina
isi graborius J. Garšva.

me tų 
d. ko
ko vo, 

Iš ve-

saldainių krautuve 
su visutiniškais įtaisymais, geroje 
biznio vietoje. Parduosiu pigiai, neš 
einu į didesnį biznį. 42 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (58-60)

(Daugiau New York o žinių 
5-tam Puslapyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

0$ ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

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

Metalo darbininku Vergija
Soss Manufacturing Kom

panijos metalo7 fabrike, 776 įU' 
Bergen St., Brooklyne, darbi
ninkai yra verčiami vergaut > 
po 11 ir 12 valandų į dieną ;i« • A c 1 •• /
kurie dirba nuo štukų, tie pa-< AOmUfflStŲ JCKCIJOS 
daro 45 iki so centų į ^y'iParengimas šeštadieni 
dą; o kūne nuo dienų, dange- a 
įiui tokių užtenka ir po 35c | 
j valandą, f 
nį buvo pavaryta i 
trys už tai, kad jie atsisakę) ig d 
tą dieną dirbti 8 valandas 
45 minutes.

Komun. Partijos Williams- 
Pereitą šešetadie- j burgo Sekcijos naudai 

iš darbo į ta ateinantį šeštadienį, 
smagus parengimas po 

56 Manhattan Avė., Sek- 
Programa 1__

ir

200 Dainininku, Rusų 
Orkestrą, Kitataučių 
Chorai ir tt

PARSIDUODA DIDELĖ FARM A
152 akrai žemės, 100 suvirs dirba

mos žemės. Stuba 7-nių kambariui, 
vanduo stuboj, taipgi rakandai ir ki
ti reikalingi budinkai, kaip tai gy
vuliam ir javam sudėti. 4 arkliai, 8 
melžiamos karvės, 1 bulius, 2 tely
čios, 6 kiaulės ir 150 vištų. Taipgi 
visa reikalinga mašinerija del apdir
bimo žemės. Taipgi ir automobilius. 
Parsiduoda labai pigiai, tik $10,500, 
reikia įnešti $4,500, likusieji ant len
gvo išmokėjimo. Farma labai pui
kioj vietoj, 2 mylios.nuo stoties ir 
miestelio, -Hampton, N. J. Kreipki- ■ 
tos prie savininko. A. Staniulis, Box 
14, Hampton, N. J., arba V. K. 
Sheralis, 120 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. (58-68)

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas; i

Telephone, Greenpoint 2320

J. garšval
IR MALIORIUS

Nufotografuoja , 
ir numaliavoja! i 
visokius P a-J Į 
veikslus jvai-1 
riomis spalvo- ' 
mis. Atnau- i 
jina senus ir 
krajavus ir 
sudaro s u | 
amerikoniškais 1 _  G •

Darbą atlieku gerai ir pigiai t i
Kreipkitės šiuo adresu: i

JONAS STOKES |
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. | j

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.

!čiai ir 
visų adatos pramonės 
ninku 
Pramonių Darbininkų 
trinę Uniją”.

Visa eilė kalbėtojų: Cohn 
žydiškai,. Karaguzo itališkai, 
P. Tym rusiškai, Anna Fox, ni 
S. Zimmermann, B. Gold an
gliškai savo entuziastiškose 

'kalbose prie karštų, ilgų 
;nų plojimų' susirinkusių dar- 
■ bininkų, 
[ninkus suglaust savo eiles ir 
’užvest tikrą, nuoširdžią, ener-j 

įvyks- ^ingą kovą del nusikratymo | 
kovo nuo savo sprando visokios rū-l Antra(Henį> Kovo (March) 12 (| 

šies išdavikų, meklerių,* kurie įvyks O v\ ii rlT? avi #1 vnv >za 11
neva skaitosi vadais darbo

bus I unijy> ° tikrenybėje parsida-
j ir darbdavių reikalų"aptarti. 

Dar-! klasei, ištikimi agentai ir akli i 
tos klasės tarnai, delei iško-[ 
vojimo geresnių darbo są
lygų, delei suvienijimo visų 
adatos pramonių darbininkų į 
vieną industrinę uniją, delei 
suorganizavimo dar neorgani
zuotų darbininkų į tą uniją.

B. Gold, jaunas ir energin
gas vadas kailiasiuvių darbi
ninkų ir genel'alis sekretorius 
naujai suorganizuotos “Visų 
Adatos Pramonių. Darbininkų 
Industrinės Unijos”, savo en
tuziastiškoj ir1 karštoj kalboj 
kvietė Amalgameitų darbinin
kus, nežiūrint persekiojimų iš 
pusės išdavikų vadų, teroro ir 
žvėriškų ir brutališkų aktų 

i policijos, teismų, kalėjimų, 
stot drąsiai į kovą—ir tiktai 
energingomis, intensyvėmis, 
bendromis, nenuilstančiomis 
pastangomis darbininkai pa
sekmingai įveiks savo priešus 
ir atsieks savo tikslo, 
kalbai pasipylė karštas 
gas delnų plojimas.

Nors Rismanas Joint 
do mitinge sakėsi, kad tą mi

ltingą paims į savo rankas, 
vienok, matosi, pasibijojo ir 
nepasirodė.

Pora policistų SU vienu po-[žinote prašau pranešt, 
nu iš “bomb squado” įėjqi<}uotl £'erilX1da.rbą,1, . _ . , , . j ' I (31 Van Nostrandi svetainėn ir, matydami dar-1 Great Neck N

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Darbininkių 

Susivienijimo pirmos kuopos svar- 
i bus susirinkimas įvyks ket'drtadie- 

į, 14 d. Kovo-March, “Laisvės” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn. Pradžia 8 vai. vakare.

Narės visos dalyvaukite šiame sū
dei- brinkime, turime daug svarbių rei

kalų aptarimui. \ ’
ries nepriguli, kviečiamos 

kvietė visus darbi- susirinkimą ir prisirašyti

kalų aptarimui. Taipgi draugės, ku- 
ateiti į šį 
prie kuo-

pos.
Kp. sek r.

(60—62)
Klučiniene.

LAISVĖS” I >1R ERTO RIA M S

Biz-PARS1DUODA jūreivių užeiga.
uis išdirbtas per daug metų.

ra proga norinčiam pasidaryti pini
gų. Kreipkitės po No. J 75 E. 22nd 
St., Bavonne, N. J. 57-62
PARSIDUODA grosernė ir 2 šeimy

nų namas, po 6 kambarius, yra 
visi įtaisymai, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daug metų. Gera pro
ga pigiai pirkti. Kreipkitės į “Lai
svės” ofisą.'

(56-61)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1 
(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-

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
labai geroje biznio vietoje. Gali

ma daryti puikų pragyvenimą darbš
čiam žmogui Pardavimo priežastis 

Lietuvą. 
431 Lorimer St., kumpas Ten Eyck 
St., prieš “Laisves” ofisą, Brooklyn, 
N. Y. . (58-60)
PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

Gera proga pirkti gerai įdirbtą 
biznį per daug metų, geroj vietoj 

I ant Main gatvės. Pardavimo prie- 
I žastis—moters mirtis; noriu važiuo
ti Lietuvon. Nepatyrusiam to biz
nio, aš kokį mėnesį pamokinsiu. Jei
gu iš toliau atvažiavęs nupirktų ir 
fomičiaus neturėtų, tai ir f ėraičių

čiam žmogui 
—savininkas važiuoja į

“Laisvės” Spaudos Bendrovės 
direktorių susirinkimas. Pradžia pa
prastu laiku. Direktoriai, nepamirš
kite dalyvauti jame. Yra svarbių

J. NALIVAIKA, Sekr.

107 UNION AVENUf
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0783
! num
Į ei jos centre. __ o____  __
bene geriausia, kokia tik ka-r^ kąpitahstų 
da ši sekcija patiekė. 1__

1 bininkų . Dramos Ratelis vai- 
idins įdomių dramatiškų aktų; 
;bus koncertas, o po jo 
(kurie nuo 11 vai. tęsis 
tu i.

Programos pradžia 
Įžhpga! tiktai 

(60—61)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
šokiai, 
iki ry

Telephone, Stagg 4401, PATERSON, N. J.
L.D.S.A. 38 kuopos susirinkimas 

bus utarninke, 12 kovo, 1 
svetainėj,. 8; vai. vakare. Visos (na
rės1 ateikite, yra svarbių reikalų ap
tarti.

Sekretorė.

Bakanaučko! galės gauti del 4 kambarių. Kreip- 
”• kites sekamu adresu:

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

arba FRANK JOCAS
127 Water St., Hudson, Mass. I

(45-69)

A. RADZEVIČIUS8 vai.
50c.

Virš 200 dainininkų 
vans koncertiniame 
me Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuviškos 17-tpsj -------- 1—------
Brooklyn© kuopos, sekmadie-Į Išplėšė $15,000 . 
nį, kovo 24 d., Labor Lyceum! ______ .
svetainėje, 949 Willoughby j Pora saugos šėpų 
Avė., Brooklyne. specialistų laimėjo

Nors tą parengimą ruošia t $20,000, išplėšdami 
lietuvių kuopa, tačiaus jis bus cementinę šėpą skiepe George 
tarptautinis pilnoje to žodžio Block & Co. moteriškų dra- 
prasmėje. Tur būt, dar nie- bužių sankrovos, ties 42nd St. 
kad nebuvo sutraukta taip|ir 5th Ave., New Yorke, sek- 
jvairių tautų meniškų spėkų į madienio rytą. Kaip pasiro- 
jykį parengimą, kaip kad bus do, jie kokiu tai “skeleton” 
Šičia minimame koncerte. raktu (tinkančiu daugeliui už-

Dainuos Aido ir Lyros Cho-1 raktų) atsirakino duris kitos 
rai, Finų Darbininkų Choras,.gretimos krautuvės; išpjovė 
Vokiečių Bučerių Sąjungos)tos krautuvės grindis, nusilei- 
Choras “Frischauf”; skam-,do į George Blocko skiepą, ir 
bins Rusų Čechovo Kanklių j su pagelba kiečiausių ir aš- 
Orkestra, ssidedanti iš 25 na-jtriausių grąžtų ir kaltų, pra- 
rių, tūli kurių atliks prie to iri ardė saugos šėpą. Spėjama, 
specialius šokius, kuriuose jie i kad jie darbavosi kokias tris 
yra artistiškai išsilavinę. Fi- i valandas, kol atliko savo žy
ny Kisatoverit atletai rodys vi- • gj.
sokius gimnastiškus įvairumus, | Nėra abejonės, kad jiems 
dailiškoje formoje. Be to, buvo pirmiaus pranešta iš vi- 
dairiuos žinomi lietuviai' dai- daus, kur kompanijos pinigai 
nininkai: K. Menkeliuniūtė ir laikomi; nes minėta šėpa sto-! 
F. Stankūnas. V. Zaveckasjvėjo tokioj “slaptoj” vietoj,! 
grieš smuiko solo. Pianui kad plėšikai patys vargiai bū- 
skambins Helen Rich, šokiams'tų ją ant greitųjų susiradę.., * 
grieš Retikevičių Orkestrą. i ------ ----- ----------- i

daly-, 
parengi- vakarę. GRABORIUS

(Undertaker)

AiČia minimame koncerte.

REIKALAVIMAI
(seifų) 

$15,000 
plieninę-

vietoj, |

2 I“?. L1 •°%Ar 75 tcentai: Ona Bložiene Ant Operacijos šokiams tiktai 50 centų. imu vpviuvijvu
- Kiekvienas turi dalyvaut 
tame, kovojančių darbininkų 
naudai rengiamame, koncerte, 
ster.i . ) > Komitetas.

Ona Blo-
Dabar ji yra Bush wick 

skaudžią 
dar blo-

NEPAPRASTAS PARDAVIMAS
Iš priežasties nesveikatos, parsi- 

stubos duoda bučernė ir grosernė, prie dide- 
J arba Hu dirbtuvių, biznis įdirbtas per 3 

norinti gyventi ant vietos ir prižiū- j metus. Biznis eina gerai, sveikas. 
Atsigaukit nuo 8 iki 10 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 
gerą biznį gauti. A. Pakrosnis, 78 
Main St., Thompsonville, Conn.

50-61

REIKALINGA moteris prie 
darbo apie 3 dienas j savaitę

rėti stubą.
iš ryto arba nuo 4 iki 10 vai. vaka
re. M. Kubilius, >811 Woodward 
Ave., važiuoti reikia Myrtle Ave. li
nija iki Forest Ave. stoties, Brook
lyn, N. Y. (59-64)
REIKALINGAS fotnišiuotas kamba

rys jaunam vyrui, turi būti visi 
įtaisymai, Williamsburgo apielinkėj, 
arti Broadway eleveiterio. Taipgi 
kad šeimynoj nesirastų mažų vaikų. 
Kainos nepaisau. Kas turit kamba- 

Po ioiri> praneškit iki 4 vai. po pietų tele- 
‘ ronu: Stagg 8036. (59-61)

__ __________ J___________________

I DAKTARAS ir CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. 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. Nedeliomis 10 iki 1 P. M.

416 Metropolitan Avenue
(Arti* Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
ir il-

Boar-

BROOKLYN PARAMOUNT

(59-61)

PAJIEŠK0JIMA1
Pajieškau draugo Povilo Urbono, 

iš Ramygalos miesto, apie keturi 
metai atgal gyveno Brooklyne. Gir
dėjau, kad miręs. Jei kas apie jį 

Galėčiau

Avė.,

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates 've. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y. 214-Perry Avenue,

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

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

del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

, LENGVIAUSIAS BŪDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

Yra GIRDINT ir MATANT 
Šį Kalbantįjį Paveikslą

SPEAKEASY
(Kalbėki te-palengva)

Virblnantis, šiurpuliais nugarą 
dilginantis, Juokais pilvą trau
kiantis melodramiškas veika
las! Benjamin Stoloff— Direk

torius 
Taipgi 

IŠGIRSKITE
Madison Sqare Gardeną! Lenk
tynes Belmont Parke! Subway 
Bruzdėjimą! Grand Central Sto
tį! Broadway! Didįjį šviesųjį 
Kelią!

DAINOS—KALBOS

ROXY
TEATRE

Tth Avė. & 50th St., N. Y. City 
Direction of S. L. Rothafel (Roxy)

Sunkiai apsirgo 
žienė.
Ligoninėje. Turėjo 
operaciją, po kuriai 
gai jaučiasi.

Draugė Bložiene 
LDSA. 132 kuopos 
de ir labai darbšti 
kiškame judėjime,
gėkime aplankyti ją ligoninė
je; galima įeiti nuo 7 iki 8 
vai. vakarais.

Račkauskienė.

yra narė 
Ridgewoo- 

darbinin- 
Nepatin-

DeKalb ir Flatbush Avės., B’lyn 
Šeši vyrai mylėjo ar bijojo šios 

nužudytos gražuolės. Kas 
užmušė ją?

MATYKITE ir IŠGIRSKITE Wil
liam Powell, kaipo Philo Vanee, 
svarbiausi pasaulio detektyvą, ku
ris išriša šią misteriją paveiksle

The Canary Murder Case’
■ ' - ! J * ' ■ f ( į 1 ‘ .
Paramount’o šiurpinantis vaidini
mas sensacinio, novelio S. S. Van 
Dine’o.

Visiškai Panaikinti Divorsus, 
Reikalauja Teisėjas

Savo prakalboj per radio 
teisėj &s augščiausio vietinio 
teismo Joseph Morschauser 
įrodinėjo, kad turėtų, būt vi
siškai panaikinti įstatymai, 
leidžianti perskyras (divor
sus). Anot jo, daugelis, kurie 
dabar persiskirja, galėtų su
sitaikyti ir drauge gyventi, 
kas išeitų ant naudos ir jiems 
patiems ir įų vaikams.

PAUL ASH linksma, šauni grupe 
vaidmeny

“BUBLING OVER”
Juokinga, greita ir smarki
Visi Juokiasi—Visi Kalba!

The False Alarm Fire Co.’
(Klaidingai Gąsdinanti Ugniagesių 

Kompanija)
Paramount’© knockout (parmuši- 
mo) komedija su Avon’o Kome
dija Ketvirta. /

MURTAGH Vargom) Giesmės

Pradedant kovo (March) 16
. TOM MIX bus ypatiškai',

i PAJIEŠKAU motinos ir patėvio Če- 
kanavičiaus, taipgi ir dėdžių Au

gusto ir Jon6 Balonių. Man labai 
reikia giminių prie svarbių doknmen-' 
tų. Mike Švedas, 207 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. (59-64)

. PAJIEŠKAU "pusbrolio" ”kazio ' BaT- 
i taucko, paeina Kauno gub., Sere
džiaus parapijos, 1917 m. gyvenome 
Waterbury, Conn. Nūo tada nesi
matėme. Turiu del jo svarbių žinių 
iš Lietuvos, tat prašau jo paties at-

[ sišAukti arba jei kas apie jį žinote, 
meldžiu pranešti, už ką būsiu dėkin
gas. Petras Baltauckas, 216 Ten 
Ėyck .St., Brooklyn, N, Y. 59-64i 
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės. Aš

esu našlys. Norėčiau susipažinti 
su tokia motere arba mergina, kuri 
mėgsta linksmą ir švarų gyvenimą 

j ir nevartoja svaigalų. Rašykite, aš 
Į kiekvienai duosiu atsakymą.—A. Gal- 
'kus, P. O. General Delivery, Middle
sex, t N. J.

209

(56-60)
--- --------

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 2 kambariai, vie

nas del vienos ypatos, o kitas del 
dviejų ypatų. Kas .norite gero kam
bario, kreipkitės po No. 109 Hop
kins St., pirmas floras, po dešinei, 
Brooklyn, N. Y. (56-60)
KAM REIKALINGAS 
KARPENDERIS?

Mes budąvojame naujus 
taisom senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus,
laujant greit pribūname.—J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., Tel., 
Stagg 0452. .(44-68)

namus, 
atlieka, 
taisome 

Reika-

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

Del vyrų, moterų ir vaikų 
plaukai apkerpama1) gražiai, 
nes daug metų patyrimą turiu 
šiame amate. Taįpgi galite 
gauti visokių reikalingų toni
kų del sulaikymo plaukų nuo 
slinkimo1.

J. KENTRUS, Savininkas
(59-82)

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

MANO YPATIŠKA ATY- m-g fi/A 
DA IR PATARNAVIMAS III IBĮI 
IKI PAGYDYMO

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 viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną Jigą. Žinodamas tą ir norėdamas ųiūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai- patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir Žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių •

Kiekvienas, žinodamas' savo prigimtoj kalboj

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunfilių
Seneso plokščiukių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devyneriq 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono šaknų 
šalmėčių
apie kokią lietuvišką 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 
mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Pįh. G., Vaistininkas 

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514.




