
So vietų-Chini jos Susitai
kymas Nenumatoma 

Greitoj Ateityj

MASKVA. — Atsisakius 
Chinijai priimti Sovietii są
lygas del pradėjimo dery-
bų, Chinijos kareiviams ir 
baltagvardiečiams toliaus 
tęsiant puolimus ant Sovie
tų teritorijos, nenumatoma 
susitaikymas tarp Chinijos | 
ir Sovietų Sąjungos greitoj' 
ateityj.

“Trečiadienį čia gauta 
pranešimas, kad Chinijos 
kareiviai per šešias valan
das šaudė iš šautuvų ir kul- 
kasvaidžių į Sovietų terito
riją, į parubežinį kaimą, 
kuris randasi netoli Man- 
chuli. Chinijos kareiviai ir 
baltagvardiečiai taipgi ban
dė suimti Sovietų parube- 
žio sargybinius.

Rugsėjo 14 d. 50 Chinijos 
raitelių atakavo Staro-Chu- 
ruchatujesko miestelį, už 60 
mylių nuo Mandžurijos sto
ties.

Sovietų žinių agentūra 
Tass praneša, kad panašias 
atakas chinai darė rugsėjo 
12, 14, 15 ir 16 d. Atakavo 
miestelius Lubbei, Spasska- 
ja ir Volinskaja.

Trečiadienio laidoj “Prav-i 
da” editoriale rašo:

“Mes negalime diskusuoti 
taikos sąlygas su Chinijos 
generolais iki jie perstos 
lošę sužymėtomis kazyrė- 
mis. Sovietų valdžia negali 
pasitraukti nuo savo reika
lavimų, kad Sovietų mana- 
džeris ir manadžeriaus pa- 
gelbininkas būtų nuskirti 
del Chinijos Rytinio Gelž- 
kelio. Tą buvo principe 
pripažinus ir Nankingo val
džia.

“Sovietų valdžia reikalaus 
užtikrinimų prieš tolimes
nius provokacinius milita- 
rinius žingsnius ir prieš 
administratyviškus apsilei
dimus vedime Chinijos Ry
tinio Gelžkelio.”

Japonijos spauda praneša, 
kad išlaukinė Mongolija, 
kuri yra po Sovietų Sąjun
gos įtaka, sumobilizavus vi
sus vyrus tarp 20 ir 40 me
tų amžiaus ir pasiuntus dvi 
kavalerijos divizijas linkui 
rubežiaus.

Grožio Karalienė Vyras

Belgijos mieste Konside 
grožio konkurso teisėjai il
gai negalėjo išrinkti miesto 
grožio karalienės. Visos 
kandidatės buvo lygiai gra
žios. Tuomet buvo nutarta 
padaryti tautos atsiklausi- 
mą, visuotiną balsavimą. 
Daugiausiai balsų gavo pa
nelė, atvykusi iš Briusselio 
pas savo pusseseres.

Kada prasidėjo iškilmės 
ir gražuolei uždėjo “karališ
kąją” karūną,
čiavo meras ir visi žymesni 
miesto piliečiai. Visą vaka
rą ėjo pasilinksminimas. 
Prieš puotos pabaigą gra
žuolė staiga užšoko ant sta
lo ir pareiškė, kad ji. .esan
ti vyras. Ir tikrai grožio 
karalienė buvo jaunuolis iš 
Briusselio, kuris buvo nuta
ręs iškirsti šposą.
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Sovietą Lakūnai Jau Pasiekė Petropav
lovską; Lėkė 900 Myliy per Jūras

Petropavlovskas, Kamčat- 
ka.— Sovietų iš Maskvos į 

■ New Yorką lekiantis orlai- 
, vis “Šalis Sovietų” nusileido 

čia trečiadienį, perlėkęs 900 
mylių per Ochotsko jūras iš 
Nikolajevsko. Vidutiniai 
lėkė suvirš 100 mylių į va
landą. Kelionė buvo pavo
jinga. Reikėjo kovoti su di
deliais vėjais ir audromis.

Vietos gyventojai, 'kurių 
daugelis dar tik pirmą kar
tą pamatė orlaivį, sukėlė di
delę ovaciją komandieriui 
Semion šestakovui, jo pa- 
gelbininkui lakūnui P. E. 
Bolotovui, navigatoriui B. 
V. Sterlingovui ir mechani
kui D. V. Fufajevui.

Ši vieta bus paskutinė ap- 
i sistojimo vieta aziatiškame 
krašte. Iš čia orlaivis lėks

į Alaska per Aleutian Sa
las. Pirma jie tikisi pa
siekti Attu Salą, kraštutinę 
Amerikos teritorijos vaka
rų dalį. Iš ten lėks Dutch 
Harbor, Seward, Sitka, 
Alaskoj, o’iš ten į Seattle, 
Wash. Paskui per Chicagą 
į New Yorką.

Lakūnai gabenasi radio 
aparatą, ir laivyno radio 
stočiai St. Paul, Alaskoj, in
struktuota informuoti lakū
nus apie oro sąlygas ir pri
imti nuo jų pranešimus.

Lekiant per audringą 
šiaurės Pacifiko dalį lakū
nai, ištikus keblumui, galės 
šauktis pagelbos tik iš So
vietu reikmenų laivo Raudo
nasis Vėlukas, kuris plau
kioja Aleutian vandenyse.

Francija ir Italija Priešinasi 
Armiją Sumažinimui

Pradėjo Tyrinėti Užpuolimą 
Anii Unijos Organizatoriaus

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

VIENI UNIJOS ORGANSZATORIŲ
Išsivežę į Mišką Grasino Nulynčiuoti; Išsprogdino Unijo 

Platformą; Teroras Prieš Darbininkus Tęsiasi
CHARLOTTE, N. C. •—1 darbines kelines (overalls) 

Fašistinis tekstilės dirbtu- ir nuvyko su manim į tą vie- 
vių savininkų teroras tęsia
si prieš darbininkų organi
zatorius. Darbdavių pasam
dyti žmogžudžiai užpuldinė
ja unijos organizatorius.

Anksti trečiadienio rytą 
mušeikos užpuolė Naciona- 
lės Tekstilės Darbininku 
Unijos organizatoriaus Cleo 
Tessner namus, Kings 
Mountain miestely, ištraukė 
jį pusnuogį iš lovos ir nusi-

GENEVA.— Ketvirtadie
nį Tautų Lygos nusiginkla
vimo komiteto posėdy įvyko 
susikirtimas tarp imperiali
stinių šalių atstovų sausže
mio 
me. 
das 
mą,

spėkų (armijų) klausi- 
Anglijos atstovas lor-

Cecil patiekė sumany- 
kad būtu svarstoma ir 

armijų apribavimas. Tam
pasipriešino Francijos-, Ita
lijos ir Japonijos atstovai.

Italijos atstovas Massigli 
pareiškė, kad pereitą pava
sarį Tautų Lygos Priruošia
mos Komisijos posėdy buvo 
nutarta, kad nekelti klausi
mą apie sausžemio militari- 
nes spėkas. Taipgi jis pa
reiškė, kad būtų neišmintin
ga tą klausimą dabar disku- 
suoti, kuomet diskusuojama 
Anglijos-Amerikos laivynų 
apribavimo klausimas.

KINGS MOUNTAIN, N. 
C. — North Carolina guber
natorius O. Max prisiuntė 
čia savo specialį atstovą N. 
A. Townsend tyrinėti pada
rytą darbdavių mušeikų už
puolimą ant unijos organi
zatoriaus Cleo Tessner. 
Taipgi įsakė to distrikto 
prokurorui Spurting sujieš- 
koti ir nubausti asmenis, 
kurie buvo pasigriebę Tess- 
nerį ir sumušė išsivežę į 
mišką, ir kurie išsprogdino 
unijos platformą.

Žinoma, tas tyrinėjimas 
bus vedamas tik del svieto 
akių, kad parodyti, jog val
džia esanti “bešališka.” Bet 
tikrenybėj visoj Gastonijos 
apielinkėj valdininkai ben
drai veikia su darbdaviu 
mušeikomis persekiojime 
unijistų ir unijos organiza
torių.

Tekstilės darbininkas su šeimyna, Marion, N. C., 
išmestas iš kompanijos stubos už aktyvišką dalyvavi
mą streike, kurį išdavė Amerikos Darbo Federacijos 
geltonieji vadai, šimtams kitų darbininkų gręsia iš
metimas iš stubų. Nacionalė Tekstilės Darbininkų 
Unija pasiuntė į Marion savo atstovus organizuoti 
ten darbininkus.

Indijoj Planuojama Išleisti 
Naujas Apsivedimų 

Įstatymas

Frumkin Pašalintas iš So
vietų Finansų Komisariato

Londonas. — Pranešama, 
kad Indijos valdžia pagalios 
nusprendus remti bilių, pa
tiektą Indijos parlamente, 
uždraudimui apsivesti su 
mergaitėmis mažiaus kaip 
15 metų amžiaus.

Iki šiol Indijoj buvo leista 
apsivesti su labai jaunomis 
mergaitėmis. 1921 metų 
valdžios cenzas parodo, kad 
tuo laiku 
vedusių 
neturėjo 
2,000,000
gaičių, kurios 
mažiaus metų amžiaus. 40 
nuošimčių kitų apsivedusių 
merginų amžiaus buvo tarp 
10 ir 15 metų.

Sakoma, bus didelis pasi
priešinimas iš kunigų pusės 
pravedimui to biliaus.

Maskva.— M. I. Frumkin, 
vice komisaras Sovietų fi
nansų komisariate, Sovietų 
Respublikos Generalio Pil
dančią Komiteto tapo atsta
tytas nuo vietos, kaipo deši
niojo sparno šalininkas.

buvo 250,000 apsi- 
mergaičių, kurios 
5 metų amžiaus; 
apsivedusių mer- 

buvo 10 ar

Fred Beal, vienas iš Gastoni
jos streikierių vadų, kurį darb
daviai nori pasiųsti elektros kė
dėn su 12 kitų darbininkų.

Geltonieji Vadai Padeda 
Darbdaviams North Carolina j
CHARLOTTE, N. C.-T. A. 

Wilson, North Carolina 
Valstijos Darbo Federacijos 
prezidentas, trečiadienį iš
leido pareiškimą, kuriame 
jis pasmerkia Nacionalę 
Tekstilės Darbininkų Uniją. 
Kad pagelbėti darbdaviams 
terorizuoti tos unijos orga
nizatorius, jis savo pareiški
me sako, būk ta unija gau
nanti pinigų iš Sovietų Są
jungos.

Tame pačiame pareiškime 
jis varo agitaciją už parda- 
vikišką Amerikos Darbo 
Federacijos kontroliuojamą 
United Textile Workers of 
America Uniją. Jis sako, 
kad federacijos unija kito
kiais būdais “rūpinasi” “pa
gerinti” darbininkų būvį, o 
streiką naudoją tik kaipo 
paskutinę priemonę. “Unit
ed Textile Workers Unija 
pritaria moksliniam pramo
nės vedimui ir prašalinimui 
eikvojimo ir pasirengus ko
operuoti su draugiškais 
darbdaviais; tą dabar daro 
Naujojoj Anglijoj,” pareiš
kė Wilson.

Arabai Sako Turį Teisę Ne
leisti žydams Apsigyventi

Palestinoj % >
JeruzoIImas.— Arabų sa

vaitinis laikraštis “Falas- 
tin” rašo, kad arabai Pa
lestinoj sudaro didžiumą gy
ventojų ir žydai neturi tei
sės viešpatauti. Tas laik
raštis pažymi, kad arabai 
turi tiek pat “teisės neįsi
leisti žydus į Palestiną, kaip 
Amerika turi teisę neįsileis
ti japonus.”

Anglija Šaukia Laivynu
Klausimu Konferenciją

LONDONAS.— Antradie
nį Anglijos premjeras Mac- 
Donaldas pranešė Franci
jos, Japonijos ir Italijos val
džioms per jų ambasadorius 
Londone, kad instrukcijos 
tapo pasiųstos Anglijos am
basadoriams Paryžiuj, To
kio ir Romoj pakviesti tų 
trijų valstybių valdžias da
lyvauti penkių valstybių 
laivynų klausimo konferen
cijoj, kuri šaukiama Lon
done trečioj savaitėj sausio 
mėnesio. Kaipo prisidedan
ti prie šaukimo tos konfe
rencijos, Amerika taipgi iš
siuntinės toms valstybėms 
panašius pakvietimus.

Anglija ir Amerika savo 
pranešimuose nurodys, kad; J 
konferencijos pasisekimas 
priklausys nuo tų trijų val
stybių pilnos kooperacijos, 
ypatingai kas liečia subma
rinų ir naikintojų tonažo 
apribavimą.

Bet jau dabar Francija 
sakę, kad ji priešinga Ang
lijos siūlomam submarinų 
sumažinimui. Taip pat ir 
Italija nesutinka apriboti 
sųbmarinus.'" i

< Bet Anglijos: spauda entu
ziastiškai užgirią- submari
nų panaikinimą. Mat, Ang
lija vos tik nepralaimėjo 
pasaulinio karo del Vokie
tijos submarinų blokados, ir 
Anglija norėtų, kad kitos 
šalys sutiktų panaikinti sub- 
marinus.

New York. — Amerikos 
kapitalistai žydai sukėlė 
$1,176,869.75 kovai prieš 
arabus Palestinoj.

tą, kur aš buvau sumuštas. 
“Aš buvau South Caroli

nes Buffalo Creek daly. 
Paskui nuėjau pas kitą far
mer], gavau čeverykus ir te- 
lefonavau policijos viršinin
kui į Blacksburg, bet jis at
sisakė atvykti. Patelefona
vau šerifui į Gaffney ir jis 
nugabeno mane į Blacks
burg, kur mane du negrai 
paėmė į troką ir atgabeno į 

gabenę į South Carolina! Charlotte.t Unija pasamdė 
bjauriai sumušė. daktarą mane apžiūrėti.”

Už pusvalandžio pirmai Darbdavių mušeikos Gas- 
| užpuolimo ant Tessner, tonijoj ir apielinkėj grąsi- 
kalbėtojų platforma tapo iš; i na išnaikinti visus unijos 
dinamituota ant unijos loto.1 organizatorius ir komunis- 
nuo kurios unijos organiza- tus.
toriai kalbėdavo darbiniu-j Suvirš dvi savaitės atgal 
kams kiekvieną šeštadienio i Tessner tapo prašalintas iš 
vakarą. Matomai, tie pa-'Cora . dirbtuvės . Kings 
tys mušeikos išprogdino ir Mountain už unijinį veiki- 
platformą. i mą.

Tessner yra 24 metų am
žiaus. Jis atvykęs čia pa
sakojo:

“Aš gulėjau lovoj. Apie 
1 valandą kas tai pabeldė į 
duris. Mano žmona priėjo 
prie durų ir stovinti vyrai 
jai pasakė, kad jie yra poli- 
cistai ir turi warranta ma
ne suareštuoti. Jie ją par
mušė ir įpuolė į stubą.

Gręsia Fašistinis 
Sukilimas Austrijoj

VIENA, Austrija.—Heim- 
wehr, Austrijos fašistų or
ganizacija, ketvirtadienį pa
skelbė savo manifestą, pa
reikšdama, kad jau artinasi 

Aš| paskutinė valanda ir kad 
reikalavau, kad jie parody- 200,000 ginkluotų fašistų 
tų man warranta. Jie sakė, pasirengę priversti valdžią 
‘Kelkis, tu, prakeiktas ben-i pildyti fašistine programą 
karte.’ Jie ištraukė mane — įsteigti šaly fašistinę dik- 
iš lovos, “blekdžekiu” apmu- tatūrą. 
šė ir išvilko vienmarškinį į 
automobilį.

“Aš bandžiau rėkti, Lev. 
jie užėmė man gerklę. Pri-! 
kišo revolverį prie mano1 gc apginti valdžią.” 
galvos ir sake, jeigu aš rėk-j . „U2U Ti
riu, jie nušaus mane, 
atvyko iš Gastonijos, f 
juos pažinčiau pamatęs.

“Jie sake, ‘Mes išvalysime1 reikia įsteigti fašistinę dik- 
tą prakeiktą uniją.’ Jie ve- tatūrą.
žė mane apie pusvalandį iri 
sustojo gale tilto. Tai buvo 
laukuose. Jie nusitempė 
mane į mišką ir parmušė. 
Išsitraukę buožes pradėjo! 
mušti.

. -------------------------- ------------------------------------------------- ----.-7 --

“Vienas iš jų pažiūrėjo į metų amžiaus čia savo na
med] ir sakė, ‘Ten yra gera muose. 
šaka jį pakarti, gaukime 
virvę.’ Kitas sakė, ‘Mes ne
galime tai daryti.’ Tai jie 
vėl mane mušė ir keikdami 
liepė man bėgti į mišką ir 
niekad nesugrįžti į Kings 
Mountain, o jeigu sugrįšiu, 
tai jie mane nužudys, kaip 
Ella May Wiggins.

“Kuomet bėgau į mišką, 
jie paleido šūvius. Slaps
čiausi per dvidešimts minu- 
tų, o paskui išėjau į kelią 
netoli E. L. Smith farme- 
rio namų. Jis davė man

Socialdemokratai iš kitos 
pusės grąsina fašistams, 

bet j pareikšdami, kad 200,000 
i “darbininkų taipgi pasiren-

Pati valdžia faktinai re- 
Jicjmia fašistini judėjimą, gin- 

ir aš; kino ja fašistus, bet ji atvi- 
i rai nekalba, kad tuojaus

Nužudė Tėvą
WOBURN, Mass. — Jo 

; motinai bežiūrint, George 
; McCourty nušovė tėvą, 56

Paskui ramiai nu
ėjo pas policiją ir pasidavė. 

Jis tapo apkaltintas pir
mo laipsnio žmogžudystėj. 
Jis sakė policijai, kad tėvas 
visaip niekino motiną ir jis, 
negalėdamas to pakęsti, pa
sigriebė revolverį ir nušovė

Saarbruecken, Vokietija.— 
Nuo eksplozijos St. Charles 
anglies kasyklose, kuri įvy
ko pereita pirmadienį, žuvo 
23 darbininkai. Gaisras tę
siasi kasykloj.

Visi Brooklyn© Lietuviai Darbininkai Šį Vakarą Dalyvauki! Paminėjime Amerikos Komunistu Partijos Dešimtmetinią Sukak tuvių, Miller’s Grand 
Assembly, Brooklyne. Programa Susidės iš Prakalbą ir Dainų. Dainuos Dr g. K. Menkeliūniūtė, įžanga Veltui.
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Kad Geria,
Tai Geria!mūsų atsakymas į kapitalistu

f TIRONIJA PRIES DARBININKUS
Dar nenudžiūvo kraujas nuo žaizdų trijų Gastonijos audėjų 

organizatorių, C. M. Lell’io, Ben Wellso ir C. D. Saylorso, ku- 
• ’ riuos pereitą savaitę išsitempė už miesto ir budeliškai primušė 

*’♦ fašistiniai banditai, pasamdyti audyklų savininkų; dar veria au- 
sis paskutinis klyksmas streikierių organizatorės Ellos May 

_į Wiggihsienes, kurią nušovė žmogžudžiai, .tarnaujanti .audimo 
fabrikantams,—o audyklų baronai, rankomis savo kriminalinių 
padaužų, atliko jau naują nedorybę: nakties metu išplėšė iš lo-

• vos Cleo Tessnerį, kairiosios Nacionalės Audėjų Unijos organi- 
7 zatorių; išsitempė jį iš Kings Kalnų bakūžės; beveik nuogą iš- 
»• sivvžė į mišką; geležimis ir pagaliais jį sudaužė, prismaugė, ir 
U tik todėl nepakorė, kad tuo kartu neturėjo virvės. Ta pati šai- 
hj -ka dinamitu susprogdino ir unijai priklausančią platformą, nuo 

kurios buvo sakoma audėjams prakalbos.
Juodašimčiai kompanijų ir valdžios gengsteriai vis rūsčiau 

s3į grūmoja išžudyti ir visus kitus audėjų darbuotojus, unijos or- 
f' ganizatorius, veiklesnius streikierius ir advokatus šešiolikos gas- 
r toniečių, pastatytų mirties teisman. Ir vis skardžiau jie ger- 
*’ klioja: nelaukti jokio formalio teismo net trylikai klasių kovos 

< kalinių, sėdinčių Charlotte kalėjime, elektros kėdės šešėlyje, bet 
7? išlaužti kalėjimo duris, pasigrobti kalinius ir visus juos pakarti 

arba gyvus sudeginti!
Kapitalistai ir jų nupirkti galvažudžiai ypač įsiuto, pakrikus 

pirmajai teismo ‘‘grand džiurei” ir dabar belaukiant panaujinto 
teismo, kuris prasidės rugsėjo 30 d.

Septyni iš tos šaikos, kuri nubudeliavo Lellį, Wellsa ir Saylor- 
są, jau išteisinti." Keli kiti kruvini audyklų buldogai dar bū«ią 
už tai tardomi. Bet kas juos tardys? Nagi, tokie užpuolikų 
šaikų vadai, kaip kad pats valstijos advokatas Carpenteris ir ki
ti panašūs!

H
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Tai ne vien Gastonijos Klausimas
Bet* siutimas prieš Gastonijos kovotojus nėra tiW vietinis-ha- 

lykas. Tai yra reiškinys atakos, kurią veda visa Amerikos ka
pitalistų klasė prieš darhipipkus. -Išnaudotojai mato, kaip įvai
riuose pramonės centruose J dagtinės e Valstijose’, krykta, kairio-? 

’’joti pusėn darbininkų judėjimas; kaip uzSikdria stfeifcM visai 
“netikėtais” momentais, pav., Murray automobilių fabrike Det
roite, naujas mainierių streikas kietųjų angliakašyklų srityje/ 

, metalo darbininkų kova Didžiajame New Yorke, audringa New 
Orleans’© gatvekarių konduktorių kova, ir tt., ir tt. O tas ir 
kitas kovas iššaukia vis sunkesnis kapitalo gulimas ant darbi- 

*; ninku, ypač ant nelavintų ir pusiau-lavintų; tai uždarbio kapo
jimas, darbo laiko liginimas, atsikvėpt neleidžianti paskubos sis
tema, žodžiu sakant, kapitalistinė išnaudojimo racionalizacija.

Gastonija, kur “tikrieji amerikonai” audėjai buvo verčiami 
vergauti po 60 vai. į savaitę už $10 iki $13, yra tiktai tragiš
kiausias susikirtimo centras.

Klase Prieš Klasę
m ' Savo kruvinais elgesiais Gastonijoj Amerikos kapitalas su sa

vo diktatūros įrankiu-valdžia paskelbia mirtiną karą klasiniam, 
kairėjančiam darbininkų judėjimui. To judėjimo vadas, Ameri- 

Komūnistų Partija su Darbo Unijų Vienybės Lyga ir Tarp
tautiniu Darbininkų Apsigynimu atsako į kapitalo drebiamą pro-
letariafui į veidą kovos pirštinę. Komunistų Partija ir šios ben
drai Su ja dirbančios organizacijos mobilizuoja šios šalies darbi- 

X.Aiinkiją pagelbon gastoniečiams; organizuoja neorganizuotus 
o' - darbininkus; veda jų minias kovon už 7 vatlandų darbo dieną, 
tJ, prieš kapitalistinę racionalizaciją, už teisę organizuotis. į urii- 

jas ir tt.

Orgatdztiot Darbininkų Apsigynimo Būrius
t Komunistų Partija" prieš kapitalistų, Amerikos Darbo Federa- 

-n- ėijos ir socialistų- gengsterizmą organizuoja darbininkų apsigy- 
tyMitetus, kad tiksliai sudarytomis spėkomis darbo žpio- 

1 nės galėtų apsiginti nuo juodašimčių, fašistų ir policijos sauva- 
* 1W kad organizuotai galėtų apgint savo susirinkimų, demon- 
;< abraeijų ir streikų laisvę; kad sukurtų tokią sutartinę darbįnin- 
X kų jėgą, kuri nuginkluotų kriminalinius bosų pogromščikus ir 
7teikiamai atmuštų jų -užpuolimus. . .
w į r

i
Valymas* Kelio Delei Itnpferialistinio Karo

dabartinėmis atakomis prieš darbininkus Amerikos bur- 
stehgiasi ne vien tik užkarti jiems dar sunkesnį išnau- 
jungą; kapitalistai ryžasi nukirsti galvą kairėjančiam

1 Savo 
Žuazija 
dojimo 
proletariato judėjimui; sukriušinti gimusias ir vis dar geman- 
čias kovingas unijas, komunistų organizuojamas ir jų vadovau
jamas, ir tais smurto keliais einant taip “apdirbti” kovingiau- 
sią proletariato dalį, kad paskui galėtų be rimto pasipriešinimo 
baimės leistis, bendrai su kitais imperialistais, karan prieš So
vietų Sąjungą, o toliau įstumti Amerikos darbininkiją į naują 
imperialistinį karą, kuriame vyriausi oponentai bus Amerika ir 
Anglija.

Sėkmingiausias tiems proletariato lupikams, tironams ir im
perialistams atsakymas iš darbininkų pusės—tai visomis išgalė- 
niis' gelbėti gastoniečius, dėtis į Komunistų Partiją, masiniai 
stoti į Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą ir jungtis į kairią
sias tini jas.’ < ’
* 'Klcičč prirf l:lo$ę!

“Lietuvos' Žinių” kores
pondentas paduoda žinutę 
nuo Rokiškio, kaip ameri
kiečiai švaisto pinigus Lie-

Rokiškio amerikietis B. pa
liko tokią sąskaitą: “Gimi
nėms dovanų, daviau 600 dol., 
Rokiškio ! viešbuty su mergę- 
lęnis pragėriau 1200 litų, įkrU 
pišky su mergomis pragėriau 
972 litu. Svečiavimaš ir uz- 
puridinau iš viso už ^405 litus. 
Alaus Ž120 ‘ litų baltos (Įekti- 
nės. Madęro už 680 litų, vy
no už 820 litų, konjako už 
360, užkandžiai ir šiaip pragy
venimas 6683 litai ir 80 cen
tų, elgetoms.47 litus.”

Amerikietės M. vestuvėse 
pragerta 14,890 litų. Man pa
čiam teko matyti’, kad ameri
kiečiai užėję kaimo jaunuome
nę gerenčią .samagonkę, gere
sniam gėrimui gauti sumetė 
40 dolerių. Ar negeriau būtų 
buvę, kad tiems jaunuoliams 
laikraščių Užrašę? \

Lell ir Saylors, šaukdami “lai 
gyvuoja šimto hrocentų ame- 
rikonizmas,” šitie žvėrįs įsi
veržė į vidų, pagrobė visus 
tris organizatorius, ir šaukda
mi “užmušti juos,” išvežė į 
kitą apskritį, kur juos baisiai 
sumušė ir paliko laukuose, 
grasindami daugia'u į Gastoni- 
ją negrįžti. ‘ ' ' ' '

Sukruvinti ir užtinusiais 
veidais, darbininkų vadai var
gais ne'galais dasigaV'o atgal į 
Gastonijos miestelį ir pranešė 
apie tai teisėjui Shaw, kuris 
visgi pasibaisėjo ' šitokiais ka
pitalo šulių darbais ir pasky
rė' ant rytojaus ‘klausinėjimą.’ 
Kaip tik šerifas sužinojo, kad" 
teisėjas' šatikia juos liudyt 
prieš visus juodašimčius, tuo- 
jaus visus tris juos areštavo. 
Areštavo taip pat ir visus ki
tus liudininkus, kurie matė 
juodašimčių užpuolimą.

Mussolini sūrado bolševiz-:| 
mo pavojų net Dostojėvskyj,'

Tolstojuj, Turge
neve! Kurie skaitė kalba- 
nių autorių veikalus, gerai 
supranta, kad tai nieko pa
našaus! ; Tiek Tolstojaus 
raštuose randasi “revoliuci
jos dvasios,” kiek biblijoj. 
Matomai Mussolinio durtu
vais paremtas sostas smar
kiai dreba ir todėl jis, gel
bėdamas savo kailį, už visko 
griebiasi, kad tik pasilaiky
ti. 1 '

Nėra Svarbesnio Daly
ko už Burnos Švarumą 

ir Danty Sveikatą
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Šitaip pasirodė, aišku, 
tėvynainis, geras patriotas! 
Tokrs gaivalas, sugrįžęs iš 
Lietuvos sakys: “Lietuvoj 
viskas gerai. Žmonės turi 
užtektinai valgyti ir gerti; 

blaivūsmažai kada jie ir 
teesti.”

Gudruolis!,
\ 1 » « * A

1 “NRujienli” ^apžvalgų ■ ra
šytojas, paėmęs iš “L.” lafi- 
dai tilpusį K. P. Kontrblės 
Komisijos r pranęjširnų del 
pašalinimo kai kurių narių 
išfKęmunistų Partijos, .su
šunka :

Tas “Chas. Dirba” (Kontr. 
Kom. sekret.—“L.” Red.) vei
kiausia bus persikrikštijęs 
nauju vardu Siurba, kurio 
slaptą aplinkraštį SLA. reika
lais prieš kiek laiko paskelbė 
.“Naujienos.”

Tai kokis gudruolis. Kad 
čia dar ir kaip, iš Chs. Dir
bos užsimanė padaryti Siur- 
ba! Nusigyveno tie žmonės 
galutinai!

Sako Vienaip, bet 
Daro Priešingai

Ir So. Bostono “Keleivis” 
“susirūpino” Gastonijos te
roru. Pastarajam savo 
num. (hž rugs. 18 d.) net 
pusantros špaltOs išpleškino 
pažymėdamas, kad

Padavėme ilgesnę citatą 
tuO tikslu, kad parodyti, 
kaip tie žmones rašo ir ne- 
darašo. Jie kalba apie už
puolimą ant darbininkų 
unijos, bet kokios unijos— 
nepasako. Pietuose juk vei
kia dviem vardais unijos: 
Naujoji Tekstiliečių Darbi
ninkų Unija, vadovaujama 
komunistų ir ’ ADF. unija. 
Pirmoji veikia faktinai,- o 
pastaroji — tik ant popie- 
ros. Pirmosios vadai yra 
puolami, lynčiuojami, nes 
jie yra komunistai, nes jie 
kovoja už darbininkų reika
lus, organizuoja juos, o A. 
D. F. vadai, gauną algas iš 
Washingtono, kapitalistams 
padeda* terorizuoti kairiuo
sius kovingus darbiriihkus. > 
Pagaliaus, pųšą'rįtroj špaltoj! 
rašto, nei žodeliu “Keleivis” 
neprisimena, kad ten puola 
komunistus, ir kairiuosius; 
darbininkus. Nei žodeliu jisimiojami .X-spinduliais, kad su- 
neprisimena, kad tom au- ™dus kokiam stovy yra dantų 
kom, tiem kankiniam, tom ^ul.aL^įe ?,a„s ?ak’ 
kovom su piktais, sųžverė-| 
jusiais chuliganais — kapi-j 
talistų bernais — reikalinga; 
parama — moralė ir mate-! 
rialė! Nei žodeliu “Kelei
vis” neprisimena, kad jo at
stovaujami socialistai, ažuot 
pagelbėti kovotojams, gel
bėjo ir tebegelbsti kapitalis
tų bernam, lakudrom ir 
chuliganam: pulti komunis
tus ir visus unijistus.

Šitokis rašymas ir “atjau
timas” yra apgavikiškas ir 
daromas tikslu ne nušviesti 
dalykų stovį, bet jį aptem
dinti. Net kapitalistų laik
raščių reporteriai, r ašy d a-

Kaip tinkamai atitaisyti 
burnos ligas. (
Kaip išvengti dantinių li-

Keletas metų atgal,, Dr. Ma
yo, vienas iš Amerikos garsiau
si i] . daktarų chirurgų, pasakė, 
kad dentistai turės, daryti 
žingsnių medicinoj. Sykiu su 
šiuo pranašavimu, naujas va
jus delei nurnos sveikatos sten
giasi išmokinti trijų dalykų:

1. Kiek blčdįes yra padaro
ma kūno sveikatai, kuomet bur
na yra nešvari, dantys nepri
žiūrimi, kiauri ir jų smegenys 
(dėsnos) nesveikos.

2. 
visas

3. 
gų.

Labai mažai žmonių atsižvel
gia į tai, kad burnos stovis lie
čia tris svarbiausius gyvenimui 
dalykus—valgį, gėrimą-vandenį 
ir orą. Valdžia išleidžia pini
gų, kad prižiūrėt vandens ir 
valgio švarą, šeimininkės sten
giasi, kad puodai ir indai būtų 
švarūs. Bet kuomet valgis per
eina per lūpas, dažniausiai jis 
užsikrečia, nes ’dauguma burnų 
yra nešvarios.

Kaip užlaikyti burną švariai, 
kad neleidus datitims, pūti ? štai 
keturi praktiški patarimai:.

1. tBurna turi -būt gero de.nL 
tisto :prižiūrimai Eik pas ge- 
riausį, kokį. Į gali įkasti.- Reikia I 
pas jį nueiti nors tris ar ketu
ris sykius į metus.

2. Dantys turi.būti egzami-

Bostj ‘Suorganizuota lynčiuotojų šaika, Manville-Jenckes 
Korporacijos juodašimčiai, siaučia, kad nužudyt mūsų 23 
draugus-darbininkus kalėjime, unijos narius ir organizato
rius Gastonijoj.

Lynčiuotojų būrys, vadovaujamas valstijos advokato Car- 
penterio ir karininko-majoro Bulwinkle’io, padvigubino savo 
fašistinį terorizmą, kada jie pasigriebė tris organizatorius 
Nacionalės Audėjų Unijos ir Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo; o keturiomis dienomis vėliaus tie patys fašistiniai 
gengsteriai nušovė ELLĄ MAY WIGGINS, penkių kūdikių 
motiną ir veiklią unijos narę.

Gastonijos audėjai puikiai kovoja!
Jie nesileidžia save nugąsdinti!
Bet, jiems reikalinga pagelba VISŲ DARBININKŲ, kad 

ątsispivt prieš suvienytas atakas audyklų savininkų ir val
džios! ; . . •
, GASTONIJOS DARBININKAI ŠAUKIASI Į JUS —JŲ 
GYVYBĖ; RANDASI DIDELIAME PAVOJUJE.

SUDAUŽYKIME FAŠISTŲ VIEŠPATAVIMĄ PIETINĖ
SE VALSTIJOSE!

Gastoniečių teismas išnaujo atsidaro rugsėjo 30 d., Char
lotte’j, N. C.

TEISMO PERTRAUKIMAS PADVIGUBINO MŪSŲ IŠ
LAIDAS.

Išnaujo reikės mokėti advokatams, teismo stenografėms ir 
liudininkų maitinimui.

JŪS TURITE ANTRĄ TIEK ĮTEMPTI PASTANGAS IR 
ANTRĄ TIEK SUKELTI ŠIAM FONDUI LĖŠŲ!

Padekite Nacionalei Audėjų Unijai suorganizuot 300,000 
audimo verpimo darbininkų Pietinėse Valstijose!

Padėkite Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui tapti ga
linga tvirtove delei darbininkų klasės apgynimo! v

Padėkite Tarptautinei Darbininkų Pagelbai išvaduoti nuo 
bado darbininkus, kuriuos naikina baisioji pellagros liga!

PRISIDĖKITE PRIE KAMPANIJOS TARPTAUTINIO 
DARBININKŲ APSIGYNIMO IR DARBININKŲ TARP
TAUTINĖS PAGELBOS.

LAIKYKITE MASINIUS PROTESTO MITINGUS!
MOBILIZUOKITE MASINES AUKŲ RINKIMO DIE

NAS! ' . ;
BUDAVOKITE BENDRĄ FRONTĄ FABRIKUOSE, 

DIRBTUVĖSE IR KASYKLOSE!
Turi būt dirbama be atvangos, iki visi Gastonijos kali

niai bus apginti nuo lynčio įstatymo ir nuo teisinės žmog
žudystės! '

KUOSKUBIAUSIAI SIŲSKITE PINIGUS GASTONIJOS 
BENDRAI APGYNIMO IR SUŠELPIMO KAMPANIJAI: 
GaštomiA Joint Defense’and Relief Campaign, 80 East 11th 
St7 ,Room; 402, New York City.

Šifafc > adresu kreipkitės ir l’eikal0riida'mi; litei'atūros Gasto
nijos klausimu.

uis, nes tose vietose yra pra
džia visų dantij ligų. Visi dan
tys, kuriij nervai išimti, yra 
abejotini arba nužiūretini. Nors 
juose ir nesiranda skausmo, 
vienok prie šaknies gali rastis 
votis, ir tik X-spinduliai tegali 
tai surasti.

3? Reikalaukite, kad dentis- 
tas duotų visus smulkmeniškus 
patarimus, kaip dantis prižiū
rėti. Reikia pašvęsti nors tris 
miliutas kas rytą ir kas vaka
rą, šepetuku šveičiant ir plau
nant smegenis ir dantis, kad 
tinkamai juos išvalyti. Atmink, 
kad švarus dantis nepūs, ir šva
ri burna neužkrės valgio.

4. Nevartok tiek daug cukraus, 
nes cukrus greičiau priveda 
prie dantų puvimo, negu kitas 

mi anie tai, kiekvienas pri-.koks valgis. ■ Gamta niekuomet 
simena, pažymėdamas var- ”^kyr6 mums cukraus koncen- 
dą unijos, kuri tąjį darbą

Iš LAIKRAŠČIU
APIE DARBININKŲ PA

DĖTĮ URUGVAJUJ

I batus, nes patys negali jų išlai
kyti. Kvalifikuoto pramonės 
darbininko darbo atlyginimas 
dienai neviršija vieno pezo. 33 
nuošimčiai šio atlyginimo reikia 
atiduoti už butą—vieną prastą, 
tamsų ir drėgną kambarį. Aiš
ku, kad darbininkas pats nega
li išlaikyti savo šeimos. Darbi
ninko pati, išeidama dirbt, sa
vo vaikus palieka be priežiūros, 
nes čia jokių vaikų darželių nė- 

Dar blogesnė emigranto 
Nemokant 
rasti dar

bas. Jei priima dirbt darbiniu-

Baisus dalykai" darosi musu 
“laisvoj” Atnėrikoj. Gastoni
jos miestely", North-* Carolines 
valstijoj, < ku<r < streikuoja Į au
deklinių darbininkai,* dabarti
niu laiku siaučia neapsakomas 
teroras. Kapitalistų ’ organi- 
žuoti galvažudžiai petėitą' są^ 
vaitę Gastonijoj sunaikino 
Unijos spaustuvę. Paskui tie 
chuliganai susėdę J 5.0 auto
mobilių nusidangino į Besse
mer City, kur išdraąkė darbi
ninkų apsigynimo organizaci
jos ofisą. Kita dalis juoda
šimčių, kuri pasiliko Gastoni
joj, apsupo namus advokato 
Jamisono, kuris gina areštuo
tus streikierius, ir apie 15 mi
nučių šaukė žvėriškais balsais, 
kad nulinčiuoti tą advokatą. 
Paskui patyrę, kad advokato 
nėra namie, juodašimčiai išsi
skirstė. ■ - ;
' Tuo pačiti laiku trečia juo
dašimčiu’ gauja,į giedodama 
patriotiškas dainas, užpuolė 
nakyynamį, kuf gyveno trįs 
unijos organizatoriai, Wells,

varo. “Keleivis” to 
minti bijo!

truotoje formoje, bet norėjo, 
__ Į mes cukrų gautume hatu-

pi’lSl-.ralėj formoj, kaip kad iš vai-

Italijos Fašistai Draudžia
'v i ’ |

Rusų Genijų Rastus

Kauno kunigų ęlienraštis 
“Rytas” (už , rųgp. 30 d.) 
praneša, kad, / ;

Italuos uždrausta pardavi- j 
ųėti rusų klasikų kūriniai. Jų 
tarpe Gorkio, Gogolio, Dosto
jevskio, L. Tolstojaus, Turge
nevo ir kitų. Uždraudimas 
motyvuojamas tuo, kad tie kū
riniai priešingi tai atmosferai, 
kurioje fašizmas auklėja jau
nąsias karth’s: “Nors išvar
dintų autorių; .kūriniai ne vi
suomet sutampa su prtodaksa- 
liniu bolševizmįf ir dažnai net 
tolimi nuo jo tikslų, kalba
ma uždraudime, bet vis dėlto;
Maskva: juos /platina, ■ kad lo- Rugsėjo ŽO d.: . •

} tylių rases užkrėstų ąąvoį nihi- —Anglų socialistas utopis- 
lizmu ir revoliucijos dvasia :ir tas Robert Owen .atsišaukia ■ į 
tuo būdu‘’parengtų** ateity lai-, Europos ponus gelbėti darbi- 
mėjimą komunistų idėjoms.” I įlinkus, 1770.

I šių ir daržovių.
Didysis profesorius Dr. Wm. 

Osler’ studentams ir daktarams 
sakydavo:' “Turite visuomet 
mokinti, žhmiies b’urnos švaru
mo,: dahtų švarumo ' ir gerklės 
švarumo. ' Nėra nei Vieno da
lyko-* taip svarbaus žmonėms, 
kaip- burnos hygiena” (sveikas 
jos Užlaikymas).

Cleveland, Ohio.— Sako
ma,’kad per metus į Jungti
nes Valstijas šmugelio .pa
gelta atgabenama deiman
tų tarp $150,000,000 ir 
$200,000,000.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

“Raudonojo Artojo” specialė 
korespondentė rašo :

Mūsų delegacija “Prokora” 
(Proletarinė draugija žydams 
išeiviams į SSRS šelpti) atvyko! 
į SSRS iš Pietų Amerikos, no-j ra. 
rėdama susipažinti su padėčiai darbininko padėtis, 
gyvenančių čia žydų, išeivių iš, kalbos jam sunkiau 
Pietų Amerikos, o taipgi su vi- bas. <

kultūri- ką nemokantį kalbos, tai jį dar i 
labiau išnaudoja, verčia dirbt 
už pusę ajgos.

Nedarbas čia irgi labai dide
lis. Nedarbo laiku darbininkas 
negauna jokios pašalpos. Drau
dimo kasų (“strachkasų”) čia 
nėra." Profsąjunga negali duoti 
darbininkui tokios pašalpos, 
kad jam nereikėtų badauti. Dar
bininkas dirbdamas ištisus me
tus neturi jękio poilsio.

; Pirbdslmas, fabriku darbinin- 
niekuomet neturi užtikrinto 

rytojaus. Jei darbdavis užsi- 
maįr|ys, tai jis be jokios prie
žasties gali prašalint darbinin- 

' ką puo darbo. Tai daroma ypač 
i tada, kada darbdavys mato, jog * 
darbininkas yra susipratęs kla
sinis darbdavio priešas.

Mokslą darbininkams čia duo
da tokį, koks naudinga kapita- 

” ' listams. Liaudies mokyklose ' 
7~ Į pirmutinę vietą užima tikybos 
11 ipokymas ir patriotizmo kvėpi

mas.
Darbininkai po imperialisti

nio karo ir Spalių revoliucijos 
pradėjo daugiau susiprasti ir 

į profsąjungas ir kitas 
darbininkų organizacijas.

Uruguajuj yra komunistų 
kuri leidžia kasdieninį 

Kompartijos įtaka 
Tai įrodo 

kom- 
Darbinin- partijos rengiamose demonstra- 

‘ > stojimas į profsąjun- 
—50 nuošimčių beraščių. Savo gas, kurios yra komunistų įta- 
7-8 metų valkus jie siunčia par-jkoj.
davinėti laikraščius Arba valyti1 Epšteinaitė. t

sais ekonominiais ir 
niais SSRS darbininkų ir vals
tiečių pasiekimais. Mes aplan
kėm daug fabrikų ir labai stebė
jomės, girdėdami kai kurių dar
bininkų nuomonę, būk Ameri
koj darbininkui geriau gyventi. 
Mes, žinoma, aiškinom darbi
ninkams, kokiam “rojuj” gyve
na Amerikos darbininkas. Aš 
pati esil darbininkė, gyvenu 
Uruguajuj (Pietų Amerikoj) ir 
pakankamai žinau Amerikos 
darbininko pą&ėtį., i

Pietų Amerikos šalys, neturi* 
didelės pramonės. ‘PirmĄ vietą 
šių šalių ekonomikoj užima že-i 
mes ūkis ir gyvulininkystė, že
mė ir gyvuliai priklauso nedi
delei dvarininkų grupei. Patys 
dvarininkai gyvena savo dvarui 
centruose-vilose ir turi savo! 
ūkio prižiūrėtojus, kurie valdoj 
dvarininkų dvarus. Kiekvienas! 
dvarininkas tūri dešimtis 
šimtus bernų. Tikrai nustaty-l 
tos darbo dienos šitie bernai* 
neturi. Jie dirba 15-16 valan
dų per parą. Bernų uždarbio 
minimumas žemiau I pezo (Pie-jį?^ 
tų Amerikos doleris) dienai. 
Pagrindinių maisto produktų: 
kainos augštos. Duona, sviestas;

.brangu. Gyvena bernai ankš- partija; 
1 tose trobelėse be* langų, “ran- laikraštį, 
čomis” vadinamose. Vasarą darbininkams auga, 
tose trobelėse be galo‘trošku, o darbininkų dalyvavimas 
žiemą, be galo šalta.
kų kultūringumas labai žemas; ei jose, ir
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MILL BOSSES MURDER UNION WORKERS

Children Must Defend 
Gastonia Strikers

The mill bosses of the South 
have murdered in cold blood 
one of the Gastonia textile 
strikers! Ella May Wiggins, 
an active union member in Bes
semer City, N. C., was mur
dered by a gang of mill bosses’ 
thugs and police.

A truck load of workers was 
on its way to a meeting of the 
National Textile Workers Uni-

' on at South Gastonia.
; were stopped on the road near■ pOpce 
• the meeting place by a gang:

of men armed with guns, and 
forced to turn back along the 
road. But the bloody gang of 
“bossmen” were not satisfield 
with preventing the workers 
from holding their meeting. 
They were out for the blood 
of these workers. Suddenly a 
group of these thugs, in autos, 
dashed up to the truck 
poured volley after volley of 
lead into the strikers.

without any support.
Workers’ Children! This at

tack on the Gastonia workers is 
a challenge to the entire work- 

; ing class. It is a challenge to 
■the militant workers’ organiza- 
j tions. It is a threat on the life 
j of every union organizer and 
union member in thee South.

Comrades! . The life of Fred 
Beal and the 15 others charged 
with murder is in danger from 
the mill bosses’ lynching mobs, 

i The eight workers changed 
I with “sedition” are in danger. 
I Every worker is in peril of

Workers’ Children! Fight 
Bosses’ Wars! Defend 

The Soviet Union!
the

rp. Q I *-< » V.X .TVXJXV.X .u ... yvui v* his 
i life from the gangsters and the

ive

and

t Workers' Children! Shall 
allow the bosses to murder our 
comrades? The answes of the 
workers must be not only in 
words, but in organization. The 
workers must organize their 
Defense Corps, to protect them
selves. The workers must or
ganize into militant, fighting 
unions which alone can lead 
them in their fight against the 
bosses.

When the smoke had cleared į 

away, Ella May Wiggins 
dead on the ground. She 
fallen at the first volley, 
life had been taken by 
blood-thirsty mill bosses!

Ella May, as she was known 
to the strikers, was the mother 
of five children. The eldest, a 
girl of 11, had never seen the 
inside of a schoolroom, because 
she had to take care of the 
other four children 
mother worked in 
These children are

while her 
the mill, 
now left

CASTON R0PSEV1CH

SOPHIE MELVIN TELLS OF WORKERS’ CHILDREN 
IN SOUTH

Sophie Melvin, one of the don’t make enuf to buy them 
Gastonia workers whom the shoes and clothing.

“The day that school opened, 
the Union children went back. 
When they go to school the 
teachers told them, “We don’t 
want any damned strikers’ kids 
here.” The children came back 
and the children’s section of 
the National Textile Workers 
Union got right on the job. 
They issued a leaflet to all the 
children in the schools and a 
delegation of Union members 
and children went to the prin
cipal to protest against such 
action.”

of

16
bosses are trying to send to 
the electric chair, was in New 
York last week. She has come 
North to mobilize the workers 
and workers’ children for the 
Defense of the Gastonia work
ers. *

Speaking to a group
Young Pioneers, Comrade So
phie told of the conditions of 
the workers’ children in the 
South, where she was child
ren’s organizer for the Union.

“The workers’ children in 
the South live under worst con
ditions imaginable. They have 
to go to the worst schools. 
These schools are entirely con
trolled by the bosses, and the 
schools are even built on com
pany owned ground.

“The children are forced to 
buy their own supplies, books, 
paper and pencils and they 
even have to pay extra during 

of the working |examination time. Many child- 
de-lren cannot even go to these 
the schools, because their parents

no 
of

PUZZLE GERAI PATAIKOT’
COMRADES: This 

puzzle that we have 
week. A special pin 
sent to those sending in the
correct answer. The following 
is the alphabet 
ponding numbers, 
the 
the 
the

is a new 
for this 
will be

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tikwith corres- lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 

Substitute Įnes penkių blokų nuo mano biznio 
Ipffprq nfTliP nlnhnhol fnr; kostumeriai ateina ir saujomis po 
ICLlClS OI. tnc aipnaUCl 10) nprlv;fi šiframs ir no riaiiiriaii nasii-
numbers and find out what 
slogan is.

A
1

B
2 3 4 5 6 7

H
8

10
K L
11 12

M
13

NOP
14 15 16

20 21 22 23 24 ‘25 26

Under the leadership of those 
lay! organizations, the workers will 

had I go forward and kick out the 
Her ; bosses, who murder our fellow- 
the i workers.

The workers’ children must 
answer this new attack of the 
Southern mill bosses by rush
ing funds immediately to the 
ILD-WIR, 799 Broadway, N. 
Y. Join the Young Pioneers 
of America, the leader of the 
workers’ children in all their 
struggles.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
nne?*lba Kreipkitės Šiuo adresu:

•715 N. 5th Street
.ADELPHIA PA

• n ket\ergai.-.
i21* So 10th St., Camden. N

Contest Centimes; Get
Into It Now

*13
. for 
your

J.

These are the question 
this week. Send in 
answers right away. Win the 
Pioneer emblem prize.

1. Who is responsible for the 
murder of Ella May, Southern 
union worker?

2. Why did the teachers send 
the Gastonia workers’ children 
home from school?

3. How - can the workers’ 
children help make the Work
ers’ Children’s Delegation to 
the USSR a success?

4. How can the workers’ 
children in the U. S. answer 
the bosses’ attack on Workers’ 
Russia?

5. Why did the Pioneers hold 
a demonstration for the release 
of Harry Eisman?

Send all answers to Young 
Pioneer Corner^ 43 E. 125th 
St., New York, N. Y.

At the same time that 
bosses’ governments are talk
ing about “peace”, the clouds 
of war are drawing i nearer. 
The Chineese War-lords and 
White Guards under the direct 
orders from the bosses of this 
country, Great Britain and 
Japan’ are continuing their 
raids into Soviet territory.:

At the same time, the 
Chinese have imprisoned thous
ands of Russian workers, tor
tured them, and allowed 
outside aid. Thousands
children of these workers are 
left, with no one to take care 
of them, starving.

The army 
class, The Red Army, i 
fending the interests' of 
Russian workers and the work
ers the world over. 
driven back the bandits every 
time they have invaded Russian 
territory.

All the bosses’ talk about the 
Kellogg “peace” pact, about re
duction in armaments is just a 
part of a general preparation j 
for war. The International 
Boy Scout Jamboree to which 
1,500 American Boy Scouts 
were sent is just one means 
that the bosses use to train the 
workers’ children for 
wars. The bosses want 
fool us with their talk, while 
they are building more battle
ships, airplanes and are actual
ly attacking the fatherland of 
the working class, the Soviet 
Union.

The workers’ children must 
be prepared to answer the at
tack of the bosses against the 
Soviet Union, by organizing 
themselves into the Young Pi
oneers, who fight against boss
es’ wars and are ready to de
fend Workers’ Russia.

Workers’ Children! The fa
therland of the working class 
is in danger. Rally to the De
fense of Workers’ Russia. 
Fight Bosses’ Wars. Join the 
Young Pioneers of America!

Comrade Sophie told the Pi
oneers that the Southern 
workers’ children are forced to 
leave school when they are 12 
and 13 to slave in the mills. 
Comrade Sophie called upon all 
the workers’ children to join 
the Young Pioneers, to help the 
Southern workers in their fight 
for a real workers’ union, and 
to carry on a fight in the 
schools ibr better conditions.

23-15-18-11-5-18-19; 3-8-9-12-
4- 18-5-14; 15-18-7-1-14-9-26-5- 
20-15 ; • 8-5-12-16; 20-8-5; 7-1- 
19-20-15-14-9-1; 19-20-18-9-11-
5- 18-19

Bel! Phone, Poplar 7546

3 KRASSINO PAVEIKSLAI 
DETROITE

Tikrai stebinantis šiaurės polio paveikslas, kokio 
niekas nėra matęs filmose.

Sensaciškai populiariška drama, kuri sudrebino 
saulj!

dar

pa-

4 4

Ru-la;vas oficialiuose krutamuose paveiksluose 
i os ekspedicijos, kuri išgelbėjo mirštančią Nobilio gru

pę dirižablio “Italia” bus rodoma
Rugsėjo (September) 21 ir 22, 3014 Yemans, Hamtramck,

Pradžia 5, 7 ir 9 vai. vakare
Rugsėjo (September) 28 ir 29, 4959 Martin Avė., 

Pradžia Subatoj 7 ir 9 vai.
Nedėlioj 5, 7 ir 9-tą vai. vakare

Spalio 6, S. Slovik Home, 1343 E. Ferry 
Pradžia 5, 7 ir 9-tą vai. vakare

Įžanga: Suaugusiems 75c Vaikams 25c

They have Workers’ Children Delegation Returning from Soviet Union rtir.R pvnrv o o

All of you know that five 
workers’ children left the Unit
ed States July 22 as a delega
tion from the workers’ children 
of the United States to Work
ers’ Russia. These children at
tended the International Pio
neer Meet in Russia and have 

ibeen traveling throuout the 
Soviet Union, visiting the work

camps and see-
how the children live un- 
a workers’ government, 
morades have carried to 
workers’ and farmers’ 

of the Soviet Union 
from

ers’ children’;I1U w

to ing

New York Pioneers 
Demonstrate for Freedom

Of Harry Eisman!

der 
Our 
the 
children 
a message of Solidarity 
the American workers’ child
ren.

Now our comrades are on 
their way home and we expect 
them in several weeks. When 
our comrades return they will i 
tour thruout the country tellingj 
the workers’ children in the U. 
S. of their exeriences in the 
workers’ fatherland. We are 
also going to print a pamphlet 
for the workers’ children, tell
ing them 
Russia.

Workers’ 
help make 
children’s 
Soviet Union a success, 
can be done only if we are able 
to send our comrades over the 
country on tours, and if we

are able to print a pamphlet, į 
telling of their trip thru Work
ers’ Russia. We will not be' 
able to do any of this, unless 
the workers’ children help us! 
by sending money immediately. 
All funds should be sent to the 
Young Pioneers, 43 E. 125th 
St., New York, N. Y. j

Workers’ Children! 
the Soviet Union! 
against Bosses’ Wars!
the Children’s Delegation to the 
Soviet Union!

Defend
Fight 

Support

12

for

jail 
was 
the

workers 
the SPCC 

of

singing and

Pioneers and about 15 
workers were arrested when 
police attacked a Pioneer de
monstration in New York, 
which was held to protest 
against the jailing of our com
rade, Harry Eisman. Comrade 
Harry was sent away to 
for 6 months because he 
an active fighter 
workers’ children.

Several hundred 
gathered in front of
(Society for Promotion 
Cruelty to Children) to show 
their solidarity with and to de
mand his immediate release. 
All of a sudden, a gang of po
lice attack the workers, club
bing right and left. They . ar
rested many workers, hauled 
them off to the police station, 
but they could not stop the 
Pioneers from
cheering even in the wagon.

The workers were soon re
leased, because even the judge 
had to say that there was no 
disturbance at the demonstra
tion, but the Pioneers are com
ing up for trial .in the child
ren’s court.
' The Pioneers will not be 

scared by these arrests. They 
will keep up their fight for the 
freedom of Harry Eisman in
spite of anything the bosses 
and the police will do. Work
ers’ Children, Join us in our 
fight to free Harry Eisman!

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

about Workers’

Children! 
our first 
delegation

We must 
workers’ 
to the 

This

New Orleans Workers
Refuse Fake Settlement

Wm.!

The street car workers of 
New Orleans have carried on a 
heroic battle against the bosses 
in their street car strike. Now 
they are beginning to see that 
they have another enemy, the 
leaders of the American Fede
ration of Labor, who want to 
sell out the strike.

About a week ago,
Green, president of the A. F. 
of L., together with the pres
ident of the street car company 
signed an agreement, which 
was a complete sell-out. The 
strikers, in spite of all' the 
urgings of their “leaders,” 
voted down this agreement by 
a vote of 1,009 to 88!

The fake leaders of the A. F. 
of L. are doing everything pos
sible 
back 
only 
now

to make the strikers go 
to work, because they are 
agents of the bosses. But 
the workers are learning

what the A. 
are putting 
against the 
their tools.

F. of L. is. They 
up a real fight 

bosses and all of

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

M. J. J. Urbszo, 
187 O ak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S go
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituosę miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciera- 
rą, kuris visiems patinka, ir rūky

damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
! rantuojami. Cigarus pasiunčiamo 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems Žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

i
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A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

LAI GYVUOJA KOMUNISTU INTERNACIONALAS!
LAI GYVUOJA JOS AMERIKOS SEKCIJA!

10-ties METU KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUKAKTUVES

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3; Pusei------ $1.50

BUS ŠVĘSTA
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

Nedėlioję, Rugsėjo (September) 22 d., 8-tą vai. vakare
PEOPLE’S AUDITORIUM

2457 Chicago Avenue

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Milwaukee Benas Lietuviški Chorai
VAIZDAI—PARTIJOS ISTORIJA 

ŽYMIAUSI KALBĖTOJAI
$1,000 Tik Už 60 Cent?

Įžanga 5Oc Rengia
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

VIII DISTRIKTAS

AI FTIDCTK 332 WEST BROADWAY • J. 11 Ui Dilu So. Boston, Mass.
Tel., So. Boston 1662-1373

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ 

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,00u. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj rlereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
Jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinam mortgičius namams ir

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgiČių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvėj 
kampinė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvehimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui. daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebūklingų žolių vertis tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro valgyt, strėnų • ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAITIS
M Gillet Road, Spencerport, N. T.

Tel.:

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuojaus pas:
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

Lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną Ir neditlo- 
■tii nuo 9:S0 iki 4 ▼*!. po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAR1 

WILKES-BARRE, PA.
Tel., Stagg 8842
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Senas Vincas

VIENAS IŠ TŪKSTANČIU
Vaizdelis i - ... Muzikas turi turėt JAUSLUMAI

(Pabaiga)
“Ten.. .Miegu, kaip kunigas, bučiuojuo

si su žiurkėmis ir niekur nenupuolu.”
Mes pradedame su draugais tarpu sa

vęs kalbėtis. Jis irgi nori prisidėti prie 
mūs, bet nieko apie išlaukinį svietą neži
no: grabaliojasi, kaip neregys ir pradeda 
girti bolševikus. Giria todėl, kad tikisi, 
jog mes jam dar vieną žiurkę nupirksime. 
Jam visi geri, kas užfundina: ateis tautie
tis, girs tą, ateis fašistas, girs jį. Saliū- 
ninkas, matydamas, kad jisai mums truk
do pasikalbėjimą, nuvaro jį šalin.

Tai žmogus, vienas iš tūkstančių, kuris 
tik antradienio rytą ateidavo į darbą, pra
šydavo pas spaustuvės savininką ant šmuč- 
kės ir prisiekdavo daugiau negerti. Kiek 
tų antradienių prašliaužė per-jo gyveni
mą, tiek kartų jisai gėrė pasktftinį “stik
liuką” degtinės ir prisižadėjo daugiau ne
gerti.

To tautiško laikraščio leidėjas, kuris jau 
guli po velėna, kaip kam išsireikšdavo: 
“Paprastai, Drugelis, panedėliais neišeina 
į darbą ir aš jam moku tik už penkias die
nas savaitėj. Bet jis man geras tuom, kad 
kaip prageria pinigus, išsipagiripja ir pri-! 
siekia daugiau nei į burną neimti degti
nės ir aš jam duodu ant “paskutinio” stik
liuko degtinės atsipagiriot, tai kaip pa
siunta dirbt, padaro daugiau, negu šešias 
dienas dirbdamas, o tik už penkias gauna 
mokėt—geresnio darbininko niekur negau
čiau.”

Tai žmogus, vienas iš tūkstančių, kuris 
per visą savo gyvenimą dirbo, krovė ki
tiems turtus, o 'pats, nelyginant tas šune
lis, gavęs nugraužtą kaulą, dar uodegėle 
visguliavo. Žmogus, kuris nereikalavo di
desnės algos, dirbo kaip mašina ir bosas 
jį laikė pavyzdžiu kitiems zeceriams. Jei
gu kiti zeceriai pareikalavo didesnės al
gos, bosas tuoj pakišdavo:

“Kodėl Drugelis nereikalauja ‘didesnės 
algos, kuris kur kas daugiau už jus pa
daro? Padarykite tiek, kiek Drugelis pa
daro, su mielu noru jumš pridėsiu.”

Tas žmogiukas ne tik pats save buvo pa
aukavęs bosui ir degtinei, bet ir kiti to 
amato darbininkai priversti buvo skubėti 
ir dirbti už mažas algas ne tik Grandstry- 
čio spaustuvėje, bet ir “Lietuvos”—Chica- 
goje, “Keleivio”—Bostone ir kitur. Mat, 
Drugelio spartumas, tiek ir tiek emsų su
stato į penkias dienas ir dirba už 9 dole
rius—visiems spaustuvninkams buvo žino
mas.

Tai spaustuvninkų simboliškoji žvaigž
dė, šiandien guli už gezų tamsiame saliūno 
kampe ir mušasi su kitu, tokiu pat nu
puolusiu ant paties gyvenimo dugno už ga
liuką cigarete, numesto ant žemės.

Gyvenimo rykštė skaudžiai nuplakė jį.

Nepažįsta jo senieji “draugai.” Nepažįs
ta jo tautiškų laikraščių leidėjai, nei tau
tiški saliūnkyperiai, pas kuriuos jisai sa
vo uždarbį ir visą savo jaunystę paliko. 
Savas pas savąjį obalsis giliuoja tik tada, 
kada pas aną tautietį randasi doleris. Do
lerio neliko, biznierius tautietis tavęs ne
pažįsta.

Apie unijas, darbininkų vienybę, Druge
lis galvos sau nekvaršino. Ar iškrito iš 
jo rankų bent našlės skatikėlis darbinin
kiškiems reikalams?—abejotinas klausi
mas. Jis visame savo gyvenime žinojo tik 
du dalyku—spaustuvę ir karčiamą. Spau
stuvė, atsiradus mašinoms—išmetė jį į są
šlavyną. Karčiama, nors ir ne ta, kurioje 
jisai pragėrė visą savo gyvenimą, suteikia 
jam nors kampe pernakvoti.

Tačiaus, ant rytojaus,, vos “Laisvės” 
spaustuvei atsidarius, atbėga tas, garsios 
praeities ir vakarykščios pažinties, su už
mušta akia ir nubalnota nosia Drugelis ir 
klausia ar dar tas svečias neišvažiavo? Jis 
norįs su juom pasimatyti, nes turįs labai 
svarbų reikalą. Gavęs atsakymą, kad iš
važiavo, nusiminęs išbinzino savais keliais.

Kas gi tas “svarbus reikalas?” Labai 
aišku: jis norėjo dar vieną kvoterį gauti 
ant žiurkės.

Tai vieną iš tūkstančių pastačiau prieš 
skaitytojų aks. O dirstelkim e ant gyveni
mo dugno, tūkstančius jų ten rasime. Skau
di gyvenimo rykštė plaka juos be jokios 
mielaširdystės. Gaila jų... Bet už jų 
skaudų likimą sąmoningi darbininkai ir jų 
įstaigos jokios atsakomybės neima.

Mes kalbėjome, jie neklausė, rašėme — 
neskaitė, šaukėme prie savęs—nėjo.

Dabar, kad visi “prieteliai” nuo jų nusi
gręžė, norėtų jie būti mūsų draugais, gal 
būt pamislina grįžti atgal į gyvenimą ir 
gyventi, kaip pridera, bet jau pervelu tatai 
padaryti. Spėkų stinga pasivyti gyveni
mą ir susirasti ten naujus, su naujomis 
idėjomis draugus.

Tūkstančius patinka to kis likimas. Tūk
stančiai išeina iš gyvenimo nepalikę jokio 
pėdsako, jokio kiltesnio antspaudo ant sa
vo kapo, niekuom nepasitarnavę visuome
nės labui ir nieko nedavę jai, dingsta.

Tuom patim keliu eina ir šio vaizdelio 
modelis. Jau šiandien, dar gyvam jam 
esant, jisai yra visų užmirštas ir neken
čiamas. Ateis laikas, užges ir viskas pa
sibaigs. Jokio ženklo, jokios atminties, 
niekas neuždės ant jo kapo.

Toks tai likimas, toks tai galas kelio yra 
paskirtas visiems tiems, kurie šitokį gy
venimą veda. Taip tautiški biznieriai at
simoka saviemsiems, kurie palieka pas 
juos ne tik savo viso amžiaus procią, bet 
ir viską tą, kas buvo pas juos prakilnes
nio, geresnio, jausmingesnio ir doresnio.

9-9-29, Gibbstown, N. J.

. Cigaretas tori turėt SKONĮ!
Lengvai galima jums pasakyt, kuom Chesterfield 
nėra. Jis nėra stiprus. . .nei erzinantis. . .nei per
daug nusaldintas... neigi jis yra nusistelbęs arba 
beskonis.

“SKONIS virš visko”

hesterfield
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTI

C. 1929, Liggett & Myers Tobacco Co.

Bet mūsų ekspertiškas sumaišymas, standartiniu 
Chesterfield būdu, suteikia puikiesiems tabakams 
... tą malonų kvapsnį... ir gerą skonį. . . ką mes 
vadiname “didžiausiu pasitenkinimu iš rūkymo” 
. . . ir dauguma rūkytojų stačiai pasako, “Štai kokio 
reikia...”

ŠVELNŪS
. . . o vienok
PATENKINA

BUFFALO, N. Y.
Tarptautinio D a r b i n inkų 

Apsigynimo skyrius rengia 
taip vadinamą “Tag Day,” 
kuri įvyksta 21 ir 22 d. rugsė
jo. Per šias dvi dienas bus 
renkamos aukos Gastonijos
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į MATTHEW P. BALLAS Į 
į *• (BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

streikierių bylos vedimui. Vi
si žinote, kad ten suareštuota 
šešiolika mūsų draugų darbi
ninkų. Darbdaviai deda pa
stangas, kad tuos darbininkus 
nužudžius. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas veda tą 
bylą ir deda pastangų, kad 
tuos darbininkus išgelbėjus 
nuo mirties. Bet čia reikalin
ga pinigų. Todėl kiekvieno

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

RUSSIAN ART RESTAURANT
181 Second Ave., kampas 12th Street Nev/ York City 

Telephone, Stuyvcsant 0177

Russian Art Restaurante rasite atmosferą 
džiaugsmo ir juoko

, . ■ n .. .   ip I ..J.■   „r ---------

Remkite Savo Tautieti!

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
^tarnauju visiems be skirtumo 

i sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at- ' 
aras dieną ir naktį. Darbą at- , 

i ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
aane, o patarnausiu kuogeriausia. |

11 x 734 Grand Street T
BROOKLYN. N. Y.

i >
——————————.4.

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden Sb 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

darbininko pareiga prisidėti 
prie šio darbo—pačiam auko
ti, kiek išgalima, ir parinkti 
aukų.

Lietuviai darbininkai turite 
pagelbėti šiame darbe. Kreip
kitės j raštinę 36 W. Huron ir 
ten gausite visas reikalingas 
informacijas. Komitetas.

WILKES-BARRE, PA.
Glen Alden Coal Co. nuka

pojo algas mainieriams apie 
25 nuošimčius dirbantiems ant 
kontrakto. Loomis maina 
streikuoja antrą kartą. Pir
mą kartą išstreikavo tris die
nas nieko nelaimėdama, j nes 
1-mo Dist. prez. Boylanas įsa
kė darbininkams .grįžt į dar
bą, o jis sutaikysiąs dalykus. 
Bet praėjo pora savaičių ir 
vėl minėtos mainos darbinin
kai apšaukė streiką ir jau 
streikuoja šešios dienos. Mai
nų komitetai, susirinkę į gene
ralį mitingą vienos kompani
jos, norėjo apšaukti generalį 
streiką, kad atgavus atimtą 
uždarbį nuo darbininkų. Tai 
p. Boylanas, atėjęs į generalį 
komitetų susirinkimą, įsakė 
eiti į' darbą, o neklausant jo, 
tai jis eis per lokalus ir agi
tuos už grįžimą į darbą. Su
sidarius tokioms sąlygoms, tai 
minėtoj kompanijoj generalis 
streikas neapšauktas ir tik del 
distrikto viršininko nesutiki
mo. O patys komitetai buvo 
nutarę eit į streiką. Tai da
bar viena Loomis maina tik

Tas mažas velnias
PAUL GAAKEN

Ką tik pargrįžęs iš Californijos 
pašoks mums

Puiki orkestrą, po vadovyste K. Polynsky, nugirdys jus 
savo muzika

Tas stebuklingas baritonas NISHA MARKOV
Tas pagarsėjęs smuikininkas ALBERT MILLER
Ta maža “beibė” ELLA HOR
LEO LVOV, kuris palieka didelį įspūdį su savo šokimu 
Pagarsėjęs dainininkas Rusų dainų S. SARMATOV

Ta nauja žvaigždė, kuria visa publika myli, 
ANNA ARDANOVA 

ir daug kitų
Per pertrauką Madam TAMARA UTGOV prie arpos
Virtuvėj pagarsėjęs kukorius A. E. Sidorenko. Jisai 
sutaiso tokius valgius, kokių sutaisyt niekas kitas negali.

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENĖ
♦ • •VI ....

Už staltieses nereikia mokėti
VALDYTOJAI.

Pirkite Skrybėles ir Kepures pas 
SINGER S HAT SHOP

Išdirbėjai Augštos Klasės Skrybėlių ir Kepurių

MŪSŲ KAINOS:
$2.85 nupiginta iki $2.50 
$3.50 Skrybėlės už $3.00 
$4.00 Skrybėles už $3.40 
$5.00 Skrybėles už $4.25 
$6.00 Skrybėlės už $5.10 
$7.00 Skrybėlės už $5.95 
$8.00 Skrybėlės už $6.80 
10.00 Skrybėlės už $8.50

PUIKUS PASIRINKIMAS 
SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ

Visados rasite gana spalvų 
ir stilių sulig savo 

patiklumo

Užeikite apžiūrėti ir pasi
rinkite vertės savo pinigų.

Tikimės Jus Matyti.

ant streiko, o vienai nėra ga
limybių laimėt streiką.

Dabar aišjcu kiekvienam, 
kad U. M. Wj of A. vadai nė
ra gynėjai darbininkų pusės, 
bet gryni kompanijų agentai.

Pirmiau rašiau, kad teatrų 
darbininkai streikavo už al
gas. Bet pastreikavus tris 
dienas, darbininkai laimėjo 
streiką. In dabar visi unijis- 
tai sugrįžo dirbti.

15 d. rugs. Plymouth o mo
terys surengė pikniką ir pel
no' liks apie septyniosdešimts 
dolerių. Tai ir vėl nuo ply- 
mouthiečių mūsų įstaigos gaus 
aukų, nes po parengimo, kaip

tik lieka pelno, vis aukoja, 
kad pinigų nelaikius kasoj be 
jokios naudos.

Kietųjų anglių srityje Ko
munistų Partijos distriktas 
rengia piknik’ą ant Radzvilos 
ūkės 29 d. rugs., o jei būtų 
lietus tą dieną, tai atlaikys 
svetainėj, po No. 206 So. Main 
St. Dagys.

HARTFORD, CONN.
Pranešimas vietiniams ir 

apielinkių kolonijų lietuviams, 
kad Laisvės Choras nerengs 
piknikų subatomis. Pereitą 
šeštadienį buvo paskutinis 
piknikas. Komisija.

353 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Bet štai gera proga išgirsti, 
kad Laisvės Choras rengia 
paskutinį pikniką šitą sezoną. 
Draugai ir draugės,. kviečiam 
visus atsilankyti į šį piniką, 
nes užtikriname, kad bus vie
nas iš didžiausių ir gražiau
sių, kiek jų buvo. Vasara, ži
noma, pasibaigė, ateina šaltas 
ruduo ir negalima bus po tyrą 
orą linksmintis. Todėl pasi
naudokite proga, o būsite už
ganėdinti, nes Laisvės Choras 
palinksmins savo gražiomis 
dainomis paskutinį sykį šitą

vasarą ant lauko, žinoma, aš 
manau, kad visi lietuviai ir 
lietuvaitės atsilankys į šį pik
niką, nes Laisvės Choras vi
siems ir visoms kuopoms ir or- 
ganiz. patarnauja, kada tik kas 
kviečia, o ypač darbininkiš
kom. Viena#iš Dainininkų.

Nuo red. — Reikalinga 
kviesti į pikniką, bet sykiu 
reikia pasakyti, kur ir kada 
piknikas bus. Nepasakius die
nos ir vietos, tokie pranešimai 
tik bereikalingai laikraštyje 
vietą užima.
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VIETOS ŽINIOS seną prietarą prieš cigaretų rūkymą 
iš vyrų ir moterų pusės, padarė 
Lucky Strikes tokiais cigaretais, ku
rių daugiausiai išperka visame pa- 
saulvje.

Kalbomis Geriausia Ištiria Atlikite Savo Pareigą
Inteligentiškumą Subatoj ir Nedėlioj

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Nors nedėlioj po pietų 
galima masinis “Laisvės 

inteligentiš- jubilėjaus mitingas LabovLy- 
kumas studentų, norinčių įstot ceum svetainėje, tačiaus tas 
į augštąsias mokyklas,—sako nepaliuosuoja darbininkų nuo 
Columbijos universiteto žymu- rinkimo

Ne su 
čiavimo) 
geriausia

matematikos (skai- 
bandymais i, 
patirt

bus 
dienraščio

sis profesorius Herbert E. 
Halwkes;—kur kas geriau ta
tai patiriama duodant jiems 
bandymus iš anglų kalbos ir 
kitų kalbų, kurių jie yra 
kinęsi.

mo-

Milžiniški Telefonų ir 
General Motors Ko. Turtai

Sulig pusmetines atskaitos^ 
turtas American ..Telephone & 
Telegraph kohipĮąriijdS siekia 
$4,047,241,500 ; ' P<3Wil 
Motors automobilių korpora
cijos nuosavybės ir Šerų vbrtė 
skaitoma $3,991,125,000.

Gastonijos streikie- 
riams aukų/ einant su dėžutė
mis į gatves ir vaikščiojant 
nuo vienų durų iki kitų, klabi
nant . gyventojus' aukoti gasto- 
niečiįi vadavimui nuo mirties 
bausmes. ,

Visas subatos Jiūoslaikiš tu
ri būt pašvęsta^ Gestom jai. O 
einantieji į “Ljająvės”į mitingų, 
Ųūiįi į ^ncįlėlioj< J'aiko bent iki 
pietų parinkti aukų' mūsiškiam 

‘Ghstonijoš audėjų kovotojam.

K. Kriaučiūnas Jau Sugrįžo 
Iš Lietuvos

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

Darbą atlieka 
kreipkitės

JONAS

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja I 
visokius p a -1 
veikslus jvai- J 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir ? 
krajavus iri 
sudaro s u| 
amerikoniškais J 

«gerai Ir pigiai Į 
šiuo adresu: ?
STOKES i

I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į

Visiems žinomas meninin
kas K. Kriaučiūnas pargrįžo 
iš Lietuvos ir tuoj stojo prie 
darbo režisieriaut Aido Choro 
operą: “Kornevilio Varpai,” 
kur jis taip pat vaidins ir 
svarbią rolę.

K. Kriaučiūnas pasigėrėjo, 
kad choras gražiai dainuoja 
ir gerai muziką pildo.

Taigi, publika turi laukt 6 
d. spalio, nes tą dieną turės 
progą išgirsti ir pamatyt ža- 
vėjančią operą. Tik jau žmo
nės turėtų pasirūpint tikietus 
išanksto, nes vėliau gali pri
trūkti. 
“Laisvės 
Čius.

DETROIT, MICH.
A. Ž. V. D. Mokykla atsidarys 

batoj, 5 spalių-October, 1-mą vai. po 
pietų, Draugijų svetainėje, 24 ir 
Michigan’ Ave. Dainų pamokos pra
sidės 1-mą vai., o gramatikos —• 
2-rą vaL po pietų. Tėvai turėtų lei
sti vaikučius į mokyklėlę, nes šie
met turėsime gerus mokytojus. 
Dainų mokins “Aido Chorų moky
tojas V. Žukas, o gramatikos- S. 
Butkus, tai tas pats, kuris pernai 
mokino^ S. Butkus yra išėjęs Lie
tuvoj Mokyklą, todėl mokina gerai 
ir teisingai. Todėl meldžiame skait
lingai lankytis į mokyklėlę. Taipgi 
turime rengtis prie naujos operetės 
“Sniego” Karalaite.” Chorelis turės 
nusitraukti paveiksią del 'garsinimų, 
iat vfei. nariai' turite atsilankyti ir 
naujų atsivesti.

Komisija.
ii ■ ' (224-225)

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D.**47-tos kuopos su

sirinkimas bus’ sęredoj, 25 rugsėjo, 
Liet. Amerikos Ūkėsų Kliube, 3138 
Richmond St., 8-tą vai. vakare. Vi
si nariai malonėkit atsilankyt, turi
me išrinkti delegatus į 6-to Apskri
čio konferenciją.
svarbių

su-

Taipgi yra ir kitų 
reikalų aptarti.

Sekr. P. Zaleckas.
(224-225)

T
PLYMOUTH, PA.
A. susirinkimas bus pėtny- 
rugsčjo, pas F. Klimkevičių, 
Main St., 7:30 vai. vakare, 

simpatizatoriai malo- 
yra svarbių rei- 

kaslink

D. 
čioj, 20 
211 E. 
Visi nariai ir 
nekite atsilankyti, 
kalų aptarti kaslink Gastonijos 
streikierių ir sušaukimo masinio mi
tingo.

Org. J. Kazlauskas.

Tikietai 
ofise ir pas aidie

Dr. Jenas Repšys
881 Massachusetts' Ąvenue 

(arti Ceptrąl SųuarO 
Cambridge, Mass?

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir
Nuo 7-9 vai. vąlčare. f * 7
Nedčliomis: 10-12 vai

f ryte.
t

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos • ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

TORONTO, ONT., CANADA
A. L. D. L. D. 162-ros kp. ir 

Darbininkų Apsigynimo Lygos 45 
kp. svarbus susirinkimas bus utar- 
ninkc, 24 rugsėjo, Ukrainų svetai
nėj, 300 Bathurst St. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Kviečiame visus narius 
atsilankyti, turime daug svarbių rei
kalų. aptarti, nes jau artinasi žiemos^ 
sezonas. Kurie gavote blankas au
kų rinkimui del Gastonijos strei-' 
kierių, atneškite pakvitavimo rasytes, 

j kurias turite nuo išsiųstų pinigų, ar- ' 
I ba grąžinkite blanka

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10-tos kuopos susi

rinkimas bus panedėli, 23 rugsėjo, 
Liaudies Name, kampas 8th ir Fair
mount Ave. Pradžia 8-tą vai. vaka
re. I Visi nariai malonėkit atsilan
kyti,’ yra svarbių reikalų.

Org. A. G.
(224-225)

LIETUVIS GRABORIUS
Org. J. K.

(222-224)

DETROIT, MICH.
D. A. 46-tos kuopos susirinki- 
bus nedėlioj, Sept. 22 d., 1929 

Draugijų svetainėje, 24th St. ir 
Pradžia 10-tą vai.

T. 
mas 
m., 
Michigan Avė. 
ryte.

Draugai, ncsivėluckit ateit susi- 
rinkiman, ir jei turit savo draugų 
ar pažįstamų, kurie nepriklauso prie 
T, D. A., tai pakalbinkite juos ir 
ątsiveskit 
Kviečiame 
kės istot 
Apsigynimam

Mikas,

tai pakalbinkite juos 
prisirašyt

žemą

Norintieji 
riausio 
navimo

prie kuopos..i į 
ir darbiniu-! i.

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

Wi 3rd St., So. Boston, Mass 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., S6. Boston 0304-W.

JONĄ

KAVALIAUSKASJUOZAS
O

!>

>

1439 South 2nd Street
<♦>

kainą,

nuliūdimo va- Keystone
Bell____

PHILADELPHIA, PA.

ge- 
patar- 
ir už

landoje šauki
tės pas:

TELEFONAI t
___________ Main 9669

Oregon 5136

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMU0T0JA8

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

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIU MOKYKLA

■ r *-

Darbininku Tarptautiniu

K p. Sekt.
(223-224) i

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRAUTHUAMAN AGENCY
ir kiti

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

namus labai pigiai ir tas neilgai

K. M. S.su visais
Dviem
Randų 

Savininkas

T0I.1 Gr^npoint #632

K. M. S

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Ave., cor. 14th St.

New York.

REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus prižiūrėjimas. Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasimo darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kursas už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

545 East Broadway, South Bostone, 
skyriai:

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

Naų- 
biznj.

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

VASAROS DARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis i.šsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, 
moderniškais įtaisymais, 
karam mūro garadžius. 
neša į metus $1,440. 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
G6 akeriai, 8 kambarių narnąs 

visais įtaisymais, netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

ELIZABETH, N. J.
Organizuojamas Mišrus Choras

L. D. S. A. 4-ta kuopa ir L. D. 
P. Kiiubas išrinko komisiją, kuri rū
pinasi organizavimu šio choro.
del komisija šaukia susirinkimą vi- 

gaunami j SIJ daininink". kurie esate prižadėję 
bei norėtumėt prisirašyti rie cho
ro, tai malonėkite atsilankyti nedė
lioj, 22 rugsėjo, Į L. D. Progrcsyvį 
Kliubą, 2-rą vai. po pietų. Kviečia
me visą šio miesto jaunuomenę atsi
lankyti . ir prisidėti prie organizuo
jamo choro. Komisija.

No. 1.

To-
$6,600 i metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokėsi 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

Mabavojarne budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit, ir tinkamai.

Tarkitės mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

kainos.
sekančiu adresu:

Šiandien Gastonijos 
Kankinių Paminėjimo. 
Mitingas d; ’

Šiandien vakare įvyks masi- 
mitipgas Central Opera 

fį7th St. ir 3rd Avė., 
NeW Ybrkė/ jpa.švęžtas ^atfnih- 
čiaj , Elloš Mąy{ WIggįnsienės? 
Vienos iš» geų’iaūšių, Gastonijos 
audėjų vadovių, kurią perei
tą šeštadienį’ nukovė juodašim
čiai, fabrikantų pasamdyti 
galvažudžiai. Mitinge kalbės 
Sophie Męlvinaitė, viena iš še
šiolikos Gastonijos streiko va
dų ir streikierių, prieš kuriuos 
užvesta minties teismas. Bus 
ir daugiau kalbėtojų, atvažia
vusiu tiesiog iš Gastonijos kru
vinos kovos lauko.

ms 
House,

žuVo 5 Darbininkai

Komisija.
(224-225)

MENININKU ŽINIAI!
• ALPM CB įvyko , permainos, 
kretorius drg. P. Mockapetris 
zignavo ir jo vieton išrinktas 
P. Krakaitis. “ ' ’ '
L. P. M. Sąjungos reikalais kreip
kitės: P. Krakaitis, §240 Thomas 
St., Chicago, Ill. u F

Siųsdami pinigus, visuomet išta
isykite»čekius bei i“M. O.” L. Va

ciaus vardu ir Siųskite viršminė- 
ūdreSU.;

. Draugiškai P. Krakaitis.
(222-224)

Se
re- 

yra 
Nuo dabar visais A.

tu

HAARLEM OIL
aaamiwFOi

Belgrade, Jugoslavija. — 
Netoli nuo čia ant gelžkelio 
užsidegė ir eksplodavo che
mikalų vagonas. Žuvo pen
ki darbininkai.

AR YRA ŠIOKIO BEI 
TOKIO PRIETARO PAS 

JUS NAMIE?

BRIDGEPORT', CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Liet. Sekcijos 49-ta kuopa ren
gia šaunų išvažiavimą nedėlioj, 22 
rugsėjo, Jacobs Flower Place, Syl
van Ave., North Bridgeport, Conn. 
Prasidės 12-tą vai. dieną. Įžanga 
veltui. Šis išvažiavimas bus pas-' 
kutinis šiame sezone, todėl nepra
leiskite progos, atsilankykite pasi
linksminti tyrame ore. - Bus įvairių 
žaislų, už kuriuos bus duodamos do
vanos. Gera muzika šokiams grieš 
Įvairius kavalkus. — Kelrodis. Syl
van Ave. busas pirmą sykį paliks 
plazą 1:30 vai. dieną, vėliau kas 
pusė valandos. Važiuojant reikia iš
lipti ant Sylvan Ave. Taipgi ga
lima važiuoti ir North Bridgeport 
karu, išlipti ant Sylvan 
po kairei prieš kalną 10

-Kviečia
Avė. ir eiti 
minutų.
Rengėjai.

(223-224)

SU 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Ąjątykite J. Balužaitį.
M. MATTAPAN

Dviem šeimyhom, 5-6 kambariai, 
netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderniškais Įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite' 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių fariUa, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so- 
vienas iš geriausių pirkimų 

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas,, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na- o____
mus Dorchestery. Bandos Įeina I $9,500.

das, 
kas 
to.
kite

3

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui .kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu'ga
lima gauti už $13;400. Matykite 1 
Stefan. . , . ■ :

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės. 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, viŠtinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkes; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ii’ bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų' daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mesa. Parsiduoda už 
, , . Matykite A. Ivas.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrių*: 253

d>

o

< )

Brooklyn, N. Y.
Grove St,

SERGANT! VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Qpo Nupuolimo ir .Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, žarnų ir MėŠlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 

*Z7, silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik- 
F rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 

JUMS.
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 

. PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 
Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 

110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PI., New York 
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

>

!>

»>

Urbaa’s Cold Powders gT'ui
nuo savo amžino priešo!

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnes, negu kitų, ir angliai 
labai geri.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. TeL, 0605—1337

O <♦>
YONKERS, N. Y.

Amer. Liet. Darbininkų Literatū
ros Draugija rengia išvažiavimą ne
dėliojo, 22 rugsėjo (Sept.), 1929. 
Jei tą dieną lytų, tai išvažiavimas 
įvyks 29 d., Tibbits Parke, ant Tu
nelio, kur visada būna.

Gerbiamieji Yonkerio ir Apielin- 
kes Lietuviai! Minėtoje dienoje 
prašome nerengti jokių pramogų, 
bet dalyvauti šiame parengime. Jau 
žinote, kad A. L. D. L. D. visada 
duoda smagius parengimus, su gra
žiomis programomis, ir pelnas nuo 
jbs parengimų eina gynimui darbi
ninkų klasės , reikalų. Nuo šio pa
rengimo puse pelno skiriama para
mai dienraščio “Laisvės.” Todėl • čia 
turi dalyvauti nevien tik Yonkerio, 
bet Tuckahoe, Hastings, Irvington, 
Mt. Vernon ir Cliffsidės lietuviai 
darbininkai. Bus ' geri muzikantai. 
Galėsite šokti; kiek kam patinka. 
Prasidės 10-tą vai. ryte ir tęsis iki 
vėlai vakare.

Kviečia visus Rengėjai.
(223-224)

ir
ir

>
< >

>

<

<i

>

>I Tube <25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei 
UI uu LdA *41*5 kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

0

>
Kas būtų atradęs Ameriką, jeigu 

Kolumbas būtų' klausęs savb draugų 
prietarų ? '■■ ■■-' ' 1 . ’

Prietaras .sakė Kolurųbui,. kad pa
saulis paplokščias ir patarė jam lik
tis namie? * PrietaYad -kovojo prieš 
garinį, vęžimą,, prieš .gelž&elį, prieš 
garlaivį, prieš telefoną. ' Jis- sakė, 
Rad tdlefohas- tai' fesą 'tik žaislas ir 
niekad neturėsiąs praktiškos vertės. 
Europos laikraščiai apie jį kalbėjo 
kaip apie “naujausią Amerikos hum- 
bugą.”

Kiekvienas .didelis judėjimas pa- 
vaiilyj. tūrėjo kovoti' su giliai šaknis, 
įleidusiu prietaru, paeinančiu iš ne
žinojimo faktų.

Neš ' prietaras yra numonė arba 
nusitarimas, padarytas be ganėtino 
ištyrimo faktų, kas yra reikalinga, 
norint prieiti prie bešališkos išva
dos.

Tai pasitikėjimas ir viltis stumia 
žmones pirmyn prie naujų pergalių 
laimėjimo, o prietaras, kai' tas už
pakalinėj sėdynėj sėdintis važiuoto
jas, rėkiantis progreso vežime, “Va
žiuok palengva!”

Vėliausiai panaikintas prietaras 
tai yra prieš cigaretus. Daugelis 
metų atgal, kada cigaretai buvo dir
bami be naujoviško mokslo pagelbos, 
buvo gimęs prietaras prieš visus ci
garetus.

et ta kritika jau nebe pateisinama.
Visiems žinoma, jog karštis apva

lo. “Toasting’ 
Paspraginimas) 
ektra

< >

o
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
• TELEPHONE

GREENPOINT 14 U

6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. I., N. Y.

Kam pit Clermont Avanat 
TELEPHONE I JUNIPER »7M

<♦>

<♦>

'RUSIŠKA

Flushing Russian and Turkish Balks,. Inc

< >

< -> 
<’>
o

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
, IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

___ _____ _____ J___L’ ORDER BLANK ------------ ------------------  
SiųtdAtti pluigua to »&vo adresu, užrašykite i

AŠ. žemiau patfraSęs, aiunčiu jum* VIENĄ DOLERĮ, ui korj malonėkit man 
priaiųcti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, an visatą- nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

>

<♦>

(b
N*. —.

<♦> Mleatai — Stato

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474

Įžanga nub 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. g
A Antro-i klasėj lašais išsimaudymas r ,LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant 

trečių lubų, oringam kambaryj __
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais.' _čia įtaisyta g 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis Į 

prūdas su sūrum vandeniu. a
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 

i dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

GEORGE NOBILETTI
Pr«nistas ir Mokytojas

įgaliotas ir Palifldytas 
New Yorko Universiteto 

. Mokinti

Piano 
mos

Pamokos Yra Duoda- 
Studijoje ir Mokinių 

Namtiose
STUDIO

1763 Crfcpsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS ' 

BBlBtoadway
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

(apkepinimas, arba 
— Lucky Strike’s 

slaptas procesas,—prašalina 
kenksmingus -^ražianČius aitrumus 
(karčius ėYzintojus) iš Luckies, o tos 

;tai medžiagos ir ^būdavo priežastim 
gerklės erzinimo ii’ kosėjimo seno
viškai dirbamuose cigaretuose. 1

Bet “Toasting,” sunaikindamas tą

Graborius -Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir lAiddja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231>ĖEt)F0RD AVENUE

Brooklyn, N. Y.
264 Front street
- Central Brooklyn, N. Y,

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir || 
garo vanojimosi kambarys. Dideliš,' oringas miegojimui kamba- § 
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. |

Ties liroadw)ay ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
1 ' Tęlefonas r Pulaski 1090

MOKYKLA su reputacija
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Hmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą Jaiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PĘRSITIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58tb ir 59th Streets

New York City
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REIKALAVIMAI

SPORTAS

pasi-

416mūsų

ar-

TEATRASDAINOSMUZIKA

SALES—PARDAVIMAI >

l .

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
vyk-

Maspeth, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Valgykla yra užvardinta

Neck, N.Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

“GYVENIMO ŠOKIS” 
BROOKLYNO 
PARAMOUNTE

Mes 
parašų.

Viskas auga kuo geriausia. 
ūkS užtverta drūta dratine tvo- 
Budinkai geri, su naujais sto-

Stuba 7 ruimų. Vanduo stu-

Atlantic
Jųdviejų

10

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimą 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

Per 4 paskutines savaites 
automobiliais buvo užmušta 
110 New Yorke, tai 45 dau
giau, negu pernai bėgyje tų 
pačių keturių savaičių.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų lijru ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai. >

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

PARSIDUODA Candy—Stationery
štoras. Senas biznis, prieinama 

kaina. 114 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. ’ (221-228)

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet
UŽEIGA

jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU D1AGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi plet; 2-8 po plet. 
Ketvertais ir subatomis iki C vai. 
Penktadieniai* ir aekmadieniali tik 
■ulyg sutarties.

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

IW-..HII i'i' . ii

PAJIEŠKOJIMAI

GRABORIUS
(Undertaker)

VIETOS ŽINIOS

2 Metai už Mūnšainą
Pagal Jones blaivybės 

dymo įstatymą, Joseph Mule, 
Copiague, Long Islande, gavo 
dvejus metus kalėjimo už deg
tinės dirbimą.

“Begėdė Boba”

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 
tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo

da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (199-227)

ESANT REIKALUI SUSIŽINOTI su 
dainininke K. Menkeliūniūte, ma

lonėkit kreiptis žemiau padėtu adre
su: K. Menkeliūniūte, 1148 Glenmore 
Ave., Brooklyn, N. Y.’Tel. Ablegate 
8504. J (224-225)

PARŠIDUODA .grosemė ir bučeme, 
biznis gerai įdirbtas, lietuvių' ap

gyvento] vietoj. Jeigu nori, gali 
pirkti su namu arba vieną biznį. La
bai gera proga, pasinaudokit. Klaus
kite telefonu, Great Neck, 1686'0. 
Adresą galite. gauti “Laisvės” ofi
se. !(223-225)
PARSIDUODA grosemė ir delicates

sen. Yra 3 kambariai sykiu su 
storu. Elektra ir visi kiti naujausi 
įtaisymai. Atsišaukite: 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(222-227)

REIKALINGA kambarys jaunam vy
rui prie švarios šeimynos. Geisti

na, kad būtų visi patogumai. Gali 
būt bi kurioj Brooklyno dalyj. Joseph 
P. Trepanaitis, 14 S. “D” St., Ir- 
vington-on-Hudson, New York.

I • (223-225)

Puslapis šeštas

Gastonijos Kankinių 
Paminėjimo Mitingas

Šį Vakarą Nesnūduriuokite 
Namie! Jūsų Vieta Mitinge

Amerikos Komunistų Parti
jos Williamsburgo Sekcija 
šiandien vakare turi didelį mi
tingą paminėjimui 10 metų su
kaktuvių nuo Partijos įsisteigi- 
mo. Mitingas — Miller’s 
Grand Assembly svetainėj, 
Havemeyer ir Grand Sts., 
Brooklyne. Pradžia 8-tą vai.; 
įžanga veltui.

Mitinge dainuos-K. Menke- 
liūniūtė; būsią ir kitų koncer
tinių įvairumų. Geri kalbėto
jai pažymės svarbiuosius mo
mentus mūsų Partijos istorijoj 
ir. išdėstys, ką Partija atsto
vauja ir keno kovas veda. Bus 
nušviesta reikšmingiausi įvy
kiai iš šiandieninio kovojan
čių darbininkų judėjimo, taipo 
pat iš pasaulinės politikos.

Atsilankydami į šį mitingą, 
darbininkai daug ko galės pa
simokinti.

Draugai darbininkai nesi
velkite šį vakarą namie, ne- 
snuduriuokite ir bergždžiai ne- 
klegėkite kur pakampėse, bet 

visi traukite į šį taip svarbų 
mitingą, Kur žinotinų dalykų 
išgirsite ir\ gražių dainų 
klausysite./ -

Mokytojas jodinėti ant 
kliu, Leonard Vincent užvedė 
bylą prieš turtingą maliavų 
kompanijos narį Joe B. Doug
herty, Brooklyne, reikalauda
mas $500,000 už paveržimą 
Vincentienės meilės. Dough
erty įtaisęs jo pačiai $5,000 
automobilių ir papirkinėjęs 
jos meilę nuolatinėmis dova
nomis, kurių jis jai sukišęs de- 
sėtkus tūkstančių.

Vincentienė, dabar jieško- 
dama divorso (perskyrų), dar 
reikalauja bent $15 į savaitę 
iš savo, vyro, kol baigsis per
skyrų ^teismas.

“Ta mano boba tai tik jau 
nei gėdos neturi,” sako Vin
centas, Aš uždirbu tik apie 
$50 į savaitę. Tų $15, ką ji 
reikalauja, tai neužtektų nei 
gazolinui delei jos puikaus 
automobilio.”

Teisėjas Dunne kol kas dar 
nenusprendė, ar Vincentienė 
galės gaut $15 į savaitę “pra
gyvenimui” iš savo vyrelio.

Padėkime Komunistu J 
Partijai .

Šio penktadienio vakare į- 
vyks masinis mitingas Cent
ral Opera House, 67th St. ir 
3rd Ave., New Yorke, pašvęs
tas atminčiai Ellos May Wig- 
ginsienės, vienos iš geriausių 
Gastonijos audėjų .vadovių, 
kurią pereitą šeštadienį nuko
vė juodašimčiai, fabrikantų 
pasamdyti galvažudžiai. Mi
tinge kalbės Sophie Melvinai- 
tė, viena iš šešiolikos Gastoni
jos streiko vadų ir streikierių, 
prieš kuriuos užvesta’ mirties 
teismas. Bus ir daugiau kal
bėtojų, atvažiavusių tiesiog iš 
Gastonijos kruvinos kovos lau
ko.

Be to, Brooklyno Para- 
mounto programa yra turtin
ga tokias margumynais, kaip 
Paul Ash’o “Marathon Frol
ic,” George Dewey Washing- 
tono (tenoro) dainomis, Elsie 
Thompsonaitės griežimu var
gonais, ir kitais dalykėliais.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PROF. MYRON KORYKORA
Studija

BALSO LAVINIMAS, SMUIKĄ IR 
PIANO

Jis pats yra koncertų dainininkas, 
smuikininkas ir akompanuotojas. 
Pirmos klasės mokytojas. Aido Cho
ro mokytojas prieš išvažiavimą iš 
New Yorko. — 417 Grand St., Ext., 
palei Republic Teatrą, 14th St. Sub
way (išlipkit ant Lorimer St.); 
Williamsburg Bridge (išlipkit ant 
Marcy Ave.). (224-226)

417 Lorimer Street

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Kaip jau visiems žinoma, 
šiuo tarpu eina didelis Komu
nistų Partijos rinkimų vajus ir 
rinkimas piliečių parašų, kad 
pastačius savo kandidatus ant 
baloto.

Lietuvių Komunistų Frakci
jai pavesta surinkti- reikiamą 
skaičių parašų 13-tam Assem
bly distrikte, kuriame kandi
datu yra drg. Mizara. 
turime surinkti 600
Iki šiol mūsų draugai nedėjo 
rimtų, pastangų šiam darbui 
atlikti. Jeigu tik visi Parti
jos nariai ir jos simpatikai pa
švęstų bent- po vieną vakarą 
bei sekmadienio rytą, tai mes 
savo kvotą lengvai sukeltume.

Visas informacijas del rin
kimo parašų galite gauti “Lai
svės” ofise bile vakarą. Dar
gi šį sekmadienį irgi bus drau
gė “Laisvės” ofise nuo 9 vai. 
ryto. Visi draugai bei drau
gės raginami ateiti ir prisidė
ti prie šio taip svarbaus dar
bo. Tiesa, kad šį sekmadienį 
bus “Laisvės” jubilėjaus pra
kalbos, bet tai po pietų. Prieš 
piet galime pasidarbuoti Par
tijai, o po pietų nueiti į pra
kalbas. Tai kaip tik bus tin
kamas paminėjimas 
dienraščio jubilėjaus.

Kompartijos Komisija.

.... ..................•••••..... ..........-.... ....... ........................ .

ED. BENSONO
KUMŠTYNĖS ŠIANDIEN

šiandien vakare lietuvis 
sunkiasvoris boksininkas Ed
die Bensonas kumščiuosis su 
Billy Shade, 106 Infantry sve
tainėje, Bedford ir 
Ave’s., Brooklyne. 
kumščiakovai skirta iki 
raundų. Bus ir kelios kitos 
poros neblogų kumštininkų. 
Svetainė didelė, sutalpina virš 
10,000 publikos. Tikietų kai
na nuo 75c ir augščiau. *

Cox Daugiausia'Balsų 
Gavo Queens Apskrity]

Nominacijų baisa vimuose 
Queens pavie’te demokratų 
kandidatas į to pavieto prezi
dentus Cox gavo 33,608; Pat
ten—30,304 ir Brunner 29,- 
289. f > '■ • • ■ ■ .

Republikonų ikarididataš į 
tą vietą, dabartinis Queens 
prezidentas Harvey gavo 29,- 
747; Karle—5^322. ’ <

Atrodo,! kad Mas^etho poli- 
tikieriui Cox’ui neblogai iš 
pradžios sekasi. Jis yra Tam
many Hall demokratų mašinos 
žmogus. '

Mirė
Mary Malinauskas, 48 me

tų, 394 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., mirė’Sept. 18 d., 
1929; bus laidota subatoj 
Sept. 21 d., 10 vai. ryte, St. 
Traicės kapinėse.

Velionė buvo našlė; paliko 
nuliūdime tris sūnus ir dvi 
dukteri.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. LeVanda 
(Levandauskas).

Brooklynoi Paramount teat
re, Flatbush ir DeKalb Ave’s., 
šį vakarą ,prasideda rodymas 
visa-kalbančio, visa-dąinuojan- 
čio, visa-šokančio judamojo 
paveikslo “The Dance of 
Life” (Gyvenimo šokis), ku
riame svarbiausias roles vai
dina Hal Skelly įr Nancy Car
roll.

Skelly yra nepaprastai ga
bus aktorius, ypač pagarsėjęs 
su savo lošimu “Burlesque’o.” 
Nancy Carroll yra pasižymė
jusi kaipo užburianti gražuo
lė “Close Harmony” veikale.

“^he Dance of Life” dau
giausia vaizduoja nereguliarį 
gyvenimą burleskinių šokikių 
ir kitų tos rūšies aktorių. Ne
žiūrint jų atrodančio paviršu
tinio gyvenimo ir lengvapėdiš
kumo, tie žmonės nesiskiria 
nuo kitų savo jausmais, ro
mansais, intrigomis, vargais 
ir džiaugsmais, kas yra vaiz
dingai parodoma minėtame ju- 
dyje.

Laisves Dienraščio 10 Mėty Jubiliejus

Brooklyn, N

Nedelioje, 22 d. Rugsėjo, 1929
LABOR LYCEUM SVETAINĖJ

949 Willoughby Avenue
t J ,

Pradžia 1-mą Vai Po Pietų
Šis masinis mitingas rengiamas pačios “Laisvės” Bendrovės Direktorių; 

todėl kiekvienas “Laisves” skaitytojas ar simpatizatorius turi dalyvaut šia
me jubiliejiniame masiniame susirinkime.

* Kalbės Draugai L. Pruseika, R. MIZARA ir TAURAS
kurie nušvies “Laisvės” 10 metų gyvavimų ir jos nuveiktus darbus darbinin
kų labui. Taip pat bus ir nuo įvairių organizacijų atstovai, kurie išreikš 
savo nuomonę apie dienraštį “Laisvę.”

Muzikalę Programų Išpildys:

(1) V. Retikevičiaus skaitlinga orkestrą, (2) Lyros Choras, po vadovyste 0. 
Eremino,, (3) Mišrus Oktetas mūs rinktinių dainininkų, kuris antradienį dai- 
avo'per radio, (4) Duetas Menkelifinifitės ir Stankūno. Akompanistė A. 
Retikevičiūtė.

Publikos prašom pribūt į garsinamų laikų, nes priversti laiku pradėt, ‘o 
4:30 vai. turim apleist svetainę. ?

IŽĄNGA; VELTUI

Lavinimas, Smuikas 
Piano '

Jis pats yra koncertų dai
nininkas, smuikininkas ir ak
ompanuotojas; pirmos klasės 
chorų mokytojas. Jis buvo 
Aido Choro mokytojas prieš 
išvažiavimą iš New Yorko. 
Dabartinis prof. M. Koryko- 
ros adresas yra: 417 Grand 
St., Ext., palei Republic Teat
rą.

Važiuojant 14th St. subway, 
išlipkit Lorimer St. stotyje; o 
atvažiuojant per Williamsburg 
Bridge, išlipkit ant Marcy Ave.

• Prof. Myron Korykora yra 
labai žinomas savo profesijoj, 
žmonės Brooklyne dabar turi 
gerą progą. Prof, jau pradėjo 
savo mokyklą 15 d. rugsėjo, su
tverdamas artistišką klasę dai
nininkų ir muzikantų. Toliau, 
jeigu jums reikia choro moky
tojo, jisai yra geriausiai tin
kantis tam darbui. Aš manau, 
kad lietuviai atmena jį, kada 
jis buvo Aido Choro mokytojas 
keli metai atgal prieš savo iš
važiavimą iš New Yorko.

Jisai dabar apsigyveno tarpe 
lietuvių, 417 Grand St. Exten
sion, prie Republic teatro. Turi 
gerą, studiją, kur dainininkas 
ar muzikantas gali aiškiai gir
dėti savo balsą ar muziką.

Jis ką tik atvažiavo apie vie
ną savaitę atgal ir jau turi du 
Ukrainą choru ir jau įsisteigė 
su lekcijomis. Jis turi kamba
rius, kur jo mokiniai bus išban
domi laikas nuo laiko. Jis jau 
turi sutarčių su Radio Kompa
nija, kurios programose jis ir 
jo mokiniai dalyvaus neužilgo.

Prof. M. Korykora norėtų, 
kad jūs paimtumėte pilną kui’- 
są kožną sezoną, kad pamatyt 
vaisius jo mokinimų. Ateikite 
ir padarykite sutartį su Prof., 
kaip greit galite.

Yra daug mokytojų, kurie ga
li sunaikinti jūsų talentą, bet 
yra mažai tokių, Jtūrie parodo 
mokiniui tikrą kelią. Ateikite 
ir pamatykite Prof. M. Kory
kora, jeigu jūs suprantate, kas 
tai yra geras mokinimas.

Daugelis iš j Įsų esat matę, 
kad vaikas ar mergaitė, kurie 
jau ėmė lekcijas kelis metus, o 
rezultatas buvo prastas; turėjo 
vėl pradėti išnaujo su dailės 
profesorium. Tokis mainymas 
tik pakerta mokinio ir tėvų 
spėkas ir daug talentų prapuo
la. Tat, įsitėmykite, kad jei 
norite tinkamai mokintis muzi
kos, tat eikite pas Prof. Myron 
Korykora.

Kodėl chorai turi’ gerus re
zultatus, kada ProL M. Kory
kora juos mokina?—Todėl, kad 
jis ne tik dainuoti juos mokina, 
bet taip pat jis duoda metodą 
dainavimo ir dikcijos.

Prof. M. Korykora yra mo
kinęs savo profesiją Europoj ir 
ten buvęs geru profesorium. 
Tat, matomai, jis turi daug pa
tyrimo apie mokinimą.

Su geriausiais linkėjimais, 
Prof. M. Korykora 
417 Grand St. Ext..

Brooklyn, N. Y.
, Tel. Stagg $070.

Važiuojant 14th St. subway, 
išlipkit ant Lorimer St., — 
Williamsburg. Bridge “L,” iš
lipkit ant Marcy Ave.

JIEŠKAU1 Juozo Mjkolaičio, kilusio 
iš k. Aičiūnų, vai. Butrimonių, se

niau gyvenusio Worcester, apie Am
herst ir Northampton, Mass. Turiu 
labai svarbių reikalų ir meldžiu at
sišaukti. Vytautas Navašinskas, 12 
Lawrence St., Hartford, Conn.

PAJIEŠKAU Jono Kavolio, seniau 
gyveno Brockton, Mass., vėliau iš
važiavo į Rochester, N. Y. Dabar 
girdėjau, kad apsigyveno Maspeth, 
N. Y. ar Brooklyne. 'Puriu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti, arba kas 
žinot, praneškit. A. Raila, 24 Lans
downe St., Montello, Mass.,

(224-225)
PAJIEŠKAU motinos Marijonos Gla- 

veckienės, po tėvais Jermalavičiū- 
tės, iš Ažerekų kaimo, Varėnos | pa
rapijos, Trakų apskričio. Jau apie 
20 metų Amerikoj, pastaruoju laiku 
girdėjau, kad gyvena New York, N. 
Y. Ji vedus su antru vyru, rodos, 
Jonu Chashu, po No. 608 E. 14th 
St., New York, N. Y. Rašiau po 
tuo adresu keletą laiškų, bet jokio 
atsako negavau. Ji paliko mane 
Lietuvoj 1 metų senumo. Kuomet 
atėjo laikas eiti į kariuomenę, tai 
negalėdamas važiuoti į Ameriką, iš
važiavau į Argentiną. Motinėle, 
malonėkit, atsišaukti ąrba kasi tino
te, malonėkit pranešti. — Juozas 
Glaveckas, Calle Ckoelle No. 1838, 
Pineyro, Avellaneda, Villa Gastellino, 
Buenos Aires, Rep. Argentina.

(222-224)
• . • i '

Ką Norite Medituoti?

KAM REIKALINGAS 
MALIORIUS, “PENTĘRIS”?

i
Patarnausiu už labai prieinamą 
kainą. Pentinu namus iš lauko ir 
iš vidaus. Taipgi popieruoju 
kambarius ir pats sudedu medi
nius penalus kambariuose.

Kreipkitės šiuo adresu:

JOHN BURBA
794 Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161

REAL ESTATE: Namai, Žemė
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankamais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3> kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME Už 
$10,000.00. ■ - "

Kaina žema todėl, kad greit turi
me parduoti.----

Kreipkitės šiuo antrašu 
JOHN VALEK 

Red Brook Terrace, Great 
Biznio adresas:

139 Elm Point Ave., Great Neck,N.Y. 
Tel. 2155 Great Neck 

(222-248)
TĖMYKIT, PARSIDUODA

PUIKI FARMA PIGIAI
Farma arti cementinio kelio 

(state road). Geri marketai, mo
kykla, bažnyčia, bankos tik viena 
mylia tolumo nuo farmos. Farmą 
užima 105 akerius žemės; 70 akerių 
ariamos, 35 akeriai ganyklos, 5 ake- 
riai pyčių ir kitokių vaisinių me
džių. 
Visa 
ra. 
gaiš.
boj ir tvarte. Tvarte randasi 2 ark
liai, 7 karvės ir 4 veršiai, 150 vištų 
ir kitokių paukščių. Viskas parsi
duoda sykiu su farmos visais įran
kiai ir mašinoms už $4,600. Reikia 
įnešti $2,000. Kita suma liks ant 5 
ar 6 nuošimčio. Priežastis pardavi
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys kup- 
čių arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbą: Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Frank Bartaszius, 
R. F. D. No. 4. Ulster, Pa. 216-29

RACHUN BROTHERS
Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

MAGIŠKI DAIKTAI 
PINIGŲ LOŠĖJAMS!.

Vaktuokite gudrių kaziminkų trik- 
sus. Prof. Kitras’ nauja knyga iš
aiškina, kaip kazirninkai .savo trik- 
sus padaro. Kaina $1. Mažai jau 
tebeliko. Pirmutinė knyga, kuri taip 
išaiškina viską. 217-29

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street, 
h J' .J 

i-

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kost^jnerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie dabar laiko daugeliui 

žinomą
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.

214 Perry Avenue,

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Leonard Restaurant
Brooklyn, N. Y.147 Leonard Street

' f

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




