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BROOKLYNIEČIAI!
Važiuokite
PHILADELPHIJON 

Į “L-VĖS” PIKNIKĄ 
Bušai Nuveš ir Parveš 

Už $3.00

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpjūčio (August) 30, 1929 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio X|Du busai išeina nuo “Lais
vės” svetainės 7 vai. ryte.

Tuojau užsiregistruokite 
“Laisvės” Ofise.

Jei pasivėlinsit ir negausit 
vietos, tai kaltinkit patys 
save. Iki Penktadienio va
karo mes norime žinot vi
sus, kurie važiuos į Phila- 
delphiją sveikinti savo dien

raštį dešimties metų 
sukaktuvėmis.

No. 206 Telephone, Stagg 3878

Išbadavęs Mėnesi, Už 
i valgė banvscnj ir 

Numirė

LAKEHURST, N. J.— 
Ketvirtadienį 8:13 vai. ry
te vokiečių dirižablis Graf 
Zeppelin čia pribuvo, už
baigdamas kelionę aplink 

t pasaulį į 21 dieną ir 7 va
landas. Viso padarė apie 
20,000 mylių. Sustojo tik 
trijose vietose— Friedrich
shafen, Tokio ir Los Ange
les. Įrodė, kad zeppelinas 
yra saugi ir greita trans- 
portacijos priemonė; 
nančiam 
kare dirižabliai galės suloš-; vi-čių”,

jis 
iki 

pra-

LYONS, Col.—Chris Sol
burg, 40 metų amžiaus, su; 
kitais badavimo ir “natūra- - 
liško” gyvenimo kulto na- 

Zeppelinas Aplėkė Ap-'™Li ■
link Pasaulį j 21 Diena „,s“

katą. Virš mėnuo laiko at- 
i gal viso jų atvyko iš Chi- 
cagos apie 30.

Daugelis jų badavo, nuogi • 
vaikščiojo po kalnus, kaitin
damiesi ant saulės. Perei
tą nedėldienį Solburg užbai-1 
gė badauti —;šoadavo 
dieną. Bebadaudamas 
nupuolė nuo 160 svarų 
85 svarų. Sekmadienį
dėjo valgyti. Taip išalkęs 
buvo, kad persi valgė. Jo 

atei- draugai pasakojo, kad kuo- 
imperialistiniam met jis suvalgė keletą “san- 

smarkiai susirgo, i 
ti svarbią rolę gabenime Trečiadienį numirė. Dakta-' 
lėktuvų, bombų, amunicijos ras išaiškino, kad mirties 
ir tt. . . priežastis — persiva

Dirižablis išlėks Vokieti-: po didelio išbadėjimo. Sol- 
jon sekantį šeštadienį, bet 
komandierius Eckener pasi
liks Jungtinėse Valstijose 
dvylikai dienų.
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PRASIDĖJO RINKIMAS DŽIŪRES TEIS 
MUI GASTONIJOS STREIKIERIŲ

Neįleidžiama į Džimę Skaitantieji Darbininkišką Spaudą;
Teismas Negalės Būt Bešališkas

Suareštavo 2 Švietimo

jya’gy^i Vėl 19 Asmeny Žuvo Palestinoj, Atsinauji- i Lt!Zsį
burg buvęs pasiturintis bur
žujus.

ŽYDAI SUSIKIRTO SU 
POLICIJA VARŠAVOJ

VARŽA V A.—Ketvirtadie- 
Lygos Narius Newarke , nį 15 žydų ir 2 policistai su- 

žeista prie Anglijos konsu- 
vrw \ n v t ta Lito, kuomet didelė grupė NEWARK N. J.-Du na-, ; . . demo>tva*.o 

Ilal Darbo Umjų Švietimo, <eg Palestinos arab 
Lvgos gatvekanu darbinm- 1 .. v 3 . ...i c reikšdami simpatija užmuš-ku skyriaus tapo suarestuo- i.. v 3 1

, t , T ,tiems žydams, ti trečiadieni dalinant Ly-: 
gos išleistą atsišaukimą i 
gatvekarių darbininkus, kad 
jie turi dėti pastangas, kad 
streikas būtų paskelbtas 
ant šimto nuošimčiu, nes tik 
tokiu būdu būtų galima iš
kovoti algų pakėlimą ant 
25 nuošimčiu ir aštuoniu va
landų darbo diena, v v

2 BANDITAI APIPLešė 
TRAUKINI FRANCIJOJ

nūs Riaušėms Tarp Žydų ir Arabų
I JERUZOLIMA'S.—Ketvirti 'Pranešama, kad 
tadienį čia gauta praneši-i vietose Palestinoj 
mas, kad Haifa mieste atsi- [vyksta susikij. 
naujino riaušės tarp 
ir arabu ir 19 asmenų 
Užmušta 11 arabų, 6 
ir 3 krikščionys.

Iš Anglijos karinio
Malta pasiųsta kariuomenė i Anglijos; 

' malšinti riaušes. vėliava.

CHARLOTTE, N. C.— 
Trečiadienio rytą prasidėjo 
rinkimas (Įžiūrės teisimai 16 
Gastcnijos streiko vadų, 
kaltinamų nužudyme polici
jos viršininko Aderholt, bir- 

i želio 7 d., kuomet jis su po- 
, Įleistais ir mušeikomis už
puolė streikierių koloniją.

Joks šiek tiek protaujan
tis žmogus negalėjo gyven
ti šiame apskrity nesudaręs 
bent kokios nuomonės apie 
teisiamus streikierius; kiek
vienas turi sudaręs nuomo
nę, ar jie kalti ar nekr 
Žinoma, buržujai ir jų 
agentai nusistatę, kad tei
siamieji turi -būt pasiųsti 
('^ktros kėdėn. Sąžiningi 
darbininkai simpatizuoja 

' streikieriams. M a n v i 11 e - 
Jenckes kompanijos advo
katai deda pastangas, kad Į 
džiurę neįeitų 
darbininkiško 
žmogus.

asmenys. Didžiuma jų at
virai pasisakė prieš strei-
kierius.

Nepriima Priklausančių 
Prie Darbininkų 

Organizacijų
Vienas asmuo buvo už

klaustas: “Ar tu skaitai 
‘Daily Worker?, ‘Labor De- 
fenderi’ arba kita darbinin
kiška laikrašti?” Kuomet 
jis atsake teigiamai, tai val
džios advokatai jį atmetė.

Reiškia, skaitantis darbi-

džiurę. Bet tie, kurie skai
to “Charlotte Observerį”, 
vietos reakcinį kapitalistų

nei vienas 
nusistatvmo v

BELLINGHAM, Wash.— 
i Lėkdamas 95 mylias į va- 

_j landų orlaivis, valdomas R.' Darbininkai Simpatizuoja 
C. Graham, apsėjo 160 akrų 

'*! lauka į valandą ir 40 minu- 
tu laiko. Orlaivis lėkė 50 

.. pėdu virš žemės, praneši- 1

įvairiose 
vis dar Streikieriams

Klausinėjant nužymėtus 
asmenius tarnauti džiurėj, 
paaiškėjo, kad biednieji 
darbininkai, prastai apsi
rengę, simpatingai išsireiš-

Nepatvirtintas ____________
v n .' mas sako, kad arabai cen- v .. . . . n 
ZY( ai traliniam Palestinos mieste PaSBUiio Darbininkai Keika-

paskelbė; Jauja Paliuosuoti Gastonijos kė Jinkui streikierių, kuo-
Streikierius

i Nablus sukild ir \ 
laivo! savo nepriklausomybę nuo met veik visi biznieriai, vi

sokie agentai ir gerai apmo
kamų amatų darbininkai, 

NEW YORK. 1 arptauti- neblogai gyvenanti, pasiro- 
v A • n s 4 iv • • it • nis Darbininkų Apsigyni- priešingais streikieriams.Kalbama Apie Derybas 4 taramstai Nuteista mas aPlaik5 trečiadieni teie- še.ši darbininkai tapo ne- T o • j. • CL* •• E V • gramas nuo darbininkų or- prįjmti į džiurę, nes jie iš-1 arp oOVienj ir inmiJOS Mlepnian Vienoj jganizacijų iš įvairių pasali-. sireiškė, baltinamieji 

----------- ----------- : dalių. yra nekalti. Aštuoniolika 
.. j VIENA, Austrija.— An-I Miliūnai darbininkų So- asmenų pasisakė, kad jie 

_ MUKDENAS, Chimja.- tradien]. užsibaigė teismas;™^! Sąjungoj, Vokietijoj,;nusistatę prieš streikierius, 
vengrų komunistų emigran-: Meksikoj, Aigen-jr jll0S aįmetė arba teismas,
tu, kurie buvo v 7

Plieno liejyklos darbinin
kas D. T. Rivers pareiškė: 
“Aš manau, kad streikieriai 
rūpinosi savo reikalais ir 
nieko nekliudė, o policija 
neturėjo teisės juos užpult.” 
Jis teigiamai atsakė, kuo
met buvo užklaustas, ar jis 
mano, kad streikieriai turė
jo teise gintis, kuomet po
licija po vadovybe Aderhol- 
to be warranto padarė ant 
jų užpuolimą. Jis sakė, kad 
vaikas jam davė “Daily 
Workeri”, jis jį atydžiai 
perskaitė; pareiškė, kad jis 
simpatizuoja streikieriams. 
Prokuroras nepriėmė jo į

Prokuroro kitas klausi
mas buvo: “Ar priklausai 
prie kokios nors darbinin
kiškos organizacijos ir ar 
skaitai darbininkiškus laik
raščius?” Kas tik atsakė 
“taip”, tą prokuroras atme- 

i tė, bet kas tik sakė, kad 
priklauso prie kokios nors 

arba kaltinamųjų advoka-1
ir skaito vietos kapitahsti- 

i nius laikraščius, tuos proku- 
Dvylika pašauktų tarnau- roras užgyrė.

i Iš prokuratūros pusės 
, Lš jų . klausinėjimą vedė advoka- 

Mask- taP° Priimt^ į džiurę. tas Casler, iš kaltinamųjų
■ pusės—advokatas McCall.
•( Kaip matosi, teismas ne- 

Kita telegrama aplaikyta darbininkas, ir Zeb Mouis, galės būt bešališkas. Džiurę 
1 tėvui ap-j sudarys didžiuma tokių de

nio Darbininku Apsigyni- .diibti faimą. Jie paieiškė, mentų, kurie yra nusistatę 
i kad jų mintys yra liuosos | prieš streikierius, bet nepa- 
inuo 1 ’’ 1 ” * ' --
1 Čia 
• kad _____
■ nusistatę prieš darbo unijas neprasidės anksčiau kaip 
ir kad jie stosią už išteisi- pirmadienį.

, nimą bile žmogaus, jeigu-------------------
į bus įrodyta, kad jis papildė p v Darbininkai Reikalaus žmogžudystę gindamas savo rast0 Vai Dm™ai
j gyvastį arba nuosavybę. 44 Valandų Darbo Savaites 

Teisėjas M. V. Barnhill' ----------
pareiškė trečiadienį, kad: WASHINGTON.—Pašto
leis patiekti įrodymus, kad | Darbininkų Nacionalės Fe- 
streikieriai šovė į Aderhol- ■ deracijos konvencija prasi- 

William 
! F. Flaherty, federacijos se
kretorius, pareiškė, kad 
konvencijoj bus pradėta 
kampanija už išreikala\dmą 
44 valandų darbo savaites

PARYŽIUS.—Anksti tre
čiadienio rytą du banditai 

; užpuolė Vintimille ekspresą, 
einantį į Paryžių nuo Itali
jos paiubežio, n apiplėšė. Charbino sako, kadi pi^buvn"^ larpštimti * kitose šalyse pakėlei. ■”

...J. ... \ neoficialiai Sovietų n Chi-:perdtą geguž-g mgnesį ^savo balsą reikalaudami pa-; taL 
ke policijos užpuolimo ant I huosuoti^ 2 3 Gastomjos,
Vengrų Emigrantų Biuro, j \L]S-
Jie buvo kaltinami del pri
klausymo prie slaptos or
ganizacijos ir del falšyvų

Manoma, kad tai būtu . ’ . e ‘.tai tapo nuteisti trumpamžingsnis prie pradeiimo for-1. \ r... .L . I■ j- i v -v. . . Uaikui kalėjimam kiti istei- ------ .... ™ irnria nao-nihct;Imahų derybų išrišimui _gin-jsinti< Herman Mueller nu- lš Meksikos nuo Tarptauti-: Pagelbsti
... . , ± i teistas šešioms <..... 1.

. • (Abejojama, ar tas PIa"|Qrachi ir Ross! Hesky
'. kuriame sako, kad Anglijos! eisingas. iecia ;keturias savaites,

' militarinės spėkos jau pada-1 Sovietų ambasada n j Mueller vienai savaitei. Vi- tų aplaikyta
to augšto nro langa Ta- pė “tvarka” Jeruzolime,; legacija Bei ync.gi nuteįsti išdeportavimui, ?uo darbininkų orgamzaci-j
io augsio pi o langą. ia t . ’’uzgincmo pranešimus apie; - v iioikv
čiaus manoma, kad policija Jaffa ir Haifa miestuose, psskyius Emst Muejlei.
jį nužudė kaipo komunistą, kur įvyko didelės riaušės' 

tarp žydų ir arabų.
Pranešimas sako, kad iš' 

, orlaiviu buvo šaudoma į. 
arabus Haifa, Ramies ir Je-: 
ruzolimo apielinkėj.

Sekantį šeštadienį, rug
pjūčio 31 d., Clevelande pra-1 
sides istorinė Darbo Unijų 
Vienybės Konvencija, 
kare įvyks labai svarbios v. . . v. v.
prakalbos, slavų svetainėj, i Ant Dešimties Nuošimčių 
6417 St. Clair St.. Kalbės, BELLAIRE, Ohio.—Rail 
Wm. Z. Fosteris ir kiti žy-'ir River Mining Kompanija

MUKDENAS, Chinija.—' 
, Trečiadienį čia gauti prane-> 
Šimai iš Charbino sako, kadi

pasigriebė nemažą sumą pi- i 
nigų ir nemažai registruotų i 

! laiškų.
! nijos pasitarėjai Berlyne

. . . .' . . -! nutarę rekomenduoti M.rraukmnn apsisto-: žarkovą> kuris pirmiau bu. 
jvo galva Kazaniaus Gelžke
lio, generaliu manadžerium

BELGRADAS, Jugoslavi
ja.—Jugoslavijos Raudono- Jus pabėgo, 
jo Kryžiaus sekretorius, dr. ““ r. . . no, generanu manaazenum >
Nesicth, tapo fašistinės po- AnęlilOS Valdzift Ginasi. Kad Chinijos Rytinio Gelžkelio. ; 
licijos nužudytas. Jis buvo 
suareštuotas už tariama ko-. 
munistinę propagandą. Vė
liau Nesitch tapo atrastas 
negyvas ant šalygatvio ne-' socialistų valdžia trečiadienį 
toli policijos namo.

Policija sako, kad jis nu-

Padarius ^Tvarką”
Palestinoj

LONDONAS. — Anglijos;go (Įe[ nugriebto gelžkelio. 

išleido oficialį pranešimą,:

VIENA, Austrija.— An-i

Trečiadienį' prisiuntė tele-; džiurėj pasisakė, kad jie 
gramą Tarptautinis Darbi- ■ esą visai bešališki. ? 
ninku Apsigynimas ’

„ . . ‘ y:ų;voj kuris turi puse miliono Jie •vr;! s- L- Caldwell, far- Keturi komunis-j'oj; «U11S PW s j L McCoy, plieno
iitp-iQ.fi ti’iimnnm nctiių. .*

laikui kalėjimam kiti ištei-į 
Herman Mueller nu- 

savaitėms, 
_• po 

savaites, Ernst
mo.

Iš įvairių Vokietijos mies- 
telegramos

bile nuomonės kas lie- sisako atvirai savo nuomo- 
nušovimą Aderholto,' nes.
jie nėra prietaringai' Manoma, kad tardymas

Clevelande Svarbios Prakal
bos Sekantį šeštadienį

Įužgįnčino pranešimus ;
i derybas; pareiškė, kad jo-- 
■kios. derybos nebuvo veda-!
'mos.)

žudo Sovietų Piliečius ,
Gauta ' pranešimas i š j tos orlaivininkystės preky- 

Charbino, kad Sungari upėj!bos butas praneša, kad peri 
...... ; mėnesius šių!

galvomis.! metų pagaminta suvirš 3, 
500 orlaiviu.

Iš to skaičiaus, 527 
tuvai yra militariniai, 
rie b u s naudojami 
einančiam imperialistiniam 
kare, kuomet kiti, nors iš

3,500 Lėktuvų Pagaminta 
Per šešis Menesius

CLEVELAND, 0.—Vie-

1 elefono linijos iš Jeruzo- atrasta šešių asmenų lavo-i pirmus šešis 
j limo į Nazaretą, Haifa ir nukirstomis

Sakoma, jie buvo Sovietų
1 • 1 • V • • fr

Tiberias nukirstos.
Va- Ni.Unnin A|«a« MamiprianK piliečiai Matomai’ Chinijos 
bios NuKaP°l° kamienams reakcionieriai juos nužudė.

Sovietų užsienio reikalų 
ofisas paprašė Vokietijos 
ambasados, kad ji paprašy-

jų

Suareštavo Komunistų

MUNICH, Vokietija.—Lai-’ 
ke Komunistų Partijos sesi- 

; jos čia pirmadienį policijai 
suareštavo keletą Partijos 
vadų. Policija sako, kad tai 

■ buvęs .susirinkimas Raudo- 
J nojo Fronto Kovotojų Ly- 

^u“ gos, kurią valdžia uždarė.
at-

tą ir jo pagelbininkus ap-ldės rugsėjo 2 d. 
sigynimo tikslu.

Kaltinamųjų advokatams 
leista atmesti 168 asmenius.

VIENA, Austrija. — An- iššauktus tarnauti džiurėj;
prokuratūrai leista atmestitradienį fašistai demonstra-

mūs darbininkų kairiojo j u-: devyniems šimtams mainie- 
dėjimo vadai., Visi lietuviai rių nukapojo algas ant 10 
darbininkai dalyvaukite. nuošimčių.

tų savo konsulato viršinin
kų Charbine ištirti tą daly
ką.

vardo komerciniai, gali bū
ti paversti į militarinius ga
benimui bombų.

vo Stokerau, netoli nuo čia; 
vietos darbininkai išdraskė 
jų demonstraciją.

58. Kaltinamųjų pusė at- pašto raštininkams. Unija 
metė 25 asmenius, prokuro- taip pat reikalaus dirbti pū
ras—17. Išegzaminuota 85 sę dienos šeštadienį.



!

»&
A

t

Puslapis Antras

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by 

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Ine.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. P.

Per year.................
Foreign countries.

SUBSCRIPTION RATES:
........... $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y..
........... 8.00 Half year, Brooklyn, N. Y,

$8.00
$4.00

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

PALESTINOS SKERDYNIŲ PRIEŽASTIS
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Į Lietuvius Darbininkus Šiaurės Amerihs Jungti- i 
nėse Valstijose, Kanadoj, Pietų Amerikoj 

(Argentinoj, Brazilijoj ir Kitur)

Penktad., Rugp. 30, 1929

stipresnes jėgos susimetė) 
i aplink traukiamąjį karce- 
i rin, vienas iš sargų užšoko 
' ant narų ir taip jam pasi
sekė nuplėšti visus papuoši-

CLEVELAND, OHIO

Penktad., Rugp. 30, 1929

THE YOU

Apie arabų valstiečių ir darbininkų skriaudas Palestinoje be-; 
Veik nieko nerašo buržuaziniai Amerikos laikraščiai; jie mažne 
išimtinai iki šiol piešė, kaip arabai puola ir skerdžia žydus.

Arabai mažažemiai, bežemiai, juodadarbiai ir šiaip <------

SECTION For WORKERS’ And FARPranešimas
Masinė demonstracija ir 10 

metų sukaktuvių paminėjimas 
, nuo įsikūrimo J. V. Komunistų 
i Partijos bus minima 2 
' sėjo piknike, Rybeck

Heights),

Kuzbaso rajone grūdų trus- 
; tas steigia sovehozą, kuris savo 
; didumu užims pirmą vietą šiau- mus. 
rėš Sibiro ūkyje. Sovchozo te-Į Pas kai kuriuos kameros; 
ritorijoj (75 tūkst. hekt.) eina) sargus buvo matyti didelisI 

, i_* noras mušti.! (Garfield 
pasak draugų, net Turney Rd. 

soXhozel 1)UVO išsitraukęs geležinę Programa
automo-' Pietinę (nariams apdengti)

bos. Kalbėtojai: drg. Foste- 
ris, Weisbord, Path Toohey ir 

vyresnio” greit paslė-)kiti žymūs Amerikos darbinin- 
Kitas puolikas kiše-;kų klasės vadai; taipgi bus 

v ;Įnčj ranką laikydamas kaž, svečių iš Amatų Unijų 
ka gniaužė. Per ta šturmą-: Apšvietos Lygos konvencijos, 
yimą dviem draugam nuple-' pjQčio> slovgnlJ Auditoriume. 
šė raudonus ženklelius. Su- §is piknikas—paminėjimas 10 
siremimo metu kilo korido-'metų J. V. Kbmunistų Parti- 
riuose vėl toks pat triukš
mas, kaip pirmiau. Del to, 
gal būt, į kitą kamerą nebe- 
niėgino eiti.

Apie 10 vai. visi sudaina
vome “Internacionalą”.

Po to sekė visose kamero- ; 
gyvent se pranešimai, surišti su- 

' Tarptautine Raudonąja Die
na. Kitur buvo suruoštas;

< teismas. Kaltinamųjų suole 
buvo pasodintas karas. Dar; 
sudainuota keletas revoliu-; 
cinių dainelių, pasikalbėta! 
ir tuo šventė liko užbaigta, i 

Protestuodami prieš žiau-, 
rų kruvinąjį fašistų režimą, į 

Kauno Kalėjimas.—Jau Į jokio pasipriešinimo, išski-, administracijos puolimus ir! 
riant protestus, jiems pasi-)solidarizuodami su viso pa-! 
sekė su minima kamera ap-; šaulio kovojančiu proletari-Į 

isidirbti. Toliau įėjo visaĮatu, paskelbėme protestui) 
gauja į 63-čią. Norėjo eiti vienos dienos bado streiką.) 
plėšti. Draugai užstojo pa-. Badavome sausai.

Kai kuriose kamerose puoštą kameros sieną, visi Bendrai imant, mūsų šven-į 
stipriai ’ tė pasisekė neblogai.

Draugai ir Draugės! _ _____ i
Lietuvos kruvinųjų fa?is- kų traukimu į bendrą Ame-|mą sykį sovehozas apsės 25 tūk-. 

i tų reakcija vis smarkiau rikos ir viso pasaulio kovo-p '"'x;”" —i—;—■—
šėlsta. Fašistų valdžia iš-'jančių darbininkų šeimą.) 
leido naujus įstatymus, kad'Kuo tvirčiau tas viskas bus; 
pasiremdami jais galėtų juo | surišta, tuo didesnių pasek-; 
lengviau užmušinėt ką tiklmių turės duot visa kampa- 

! norės. Kartu vis labiau i nija.
blogėja darbininkų ir kaimo! Tegyvuoja Amerikos lie- 
1 • 1 ■— "V T • • Į 1 • 1 1 • • 1 • T • i

koj ir su lietuvių darbiniu- žemės tvarkymas, pavasarį pir- įsiutimas ir

Arabai mažažemiai,’bežemiai, juodadarbiai ir šiaip darbo biednuomenės padėtis. Visi; tuvių darbininkų ir Lietu- 
žmonės Palestinoje sudaro šešias dalis visų gyventojų; o žydų fašizmo režimo 
tenai tik septinta dalis. Tačiaus nedidelis žydų nuošimtis, su i visu savo smarkumu slegiaI biednuomenės vienybė! 
pagelba Anglijos imperialistų, yra pasistatę, kaipo valdančioji,; darbo žmones. O čia da au- 
augštesnė klasė, kuri skriaudžia ir visaip niekina arabų minias, ga karo pavojus.

.Nereikia betgi suprasti, kad visi Palestinos žydai stovi vai- fašistai remia bendrą impe-Į 
dančioje pozicijoje; tą teisę turi tiktai žydų buržuazija, dvari
ninkai ir stambesnieji buožės su tenaitiniais žydų “tautos va
dais”, rabinais ir inteligentais. Didelė gi didžiuma žydų maža-;
žemių, bežemių ir darbininkų taipgi yra prislėgti ir išnaudoja
mi.

sunkumai j vos darbininkų ir kaimo

i . .. ... ........ ; Vienasi stancius hekt. valytais kviečiais. 
■ Ateinančiais metais l 
Įdirbs 200 traktorių, 25 t...... . ,,
įbiliai, 40 kuliamų mašinų; sov-jir bemaunąs ją ant rankos, 
chozui rengiama 500 kvalifikuo- bet, greičiausiai, del pamer- 
tų darbininkų; vietos biednio- Rįmo * “
kams ir bežemiams organizuoja-1 
mi traktoristų kursai.

Sovchozo organizavimas 
baigs peV tris metus.

Šalin Lietuvos fašistų 
Lietuvos - diktatūra!

Tegyvuoja Sovietų 
rialistų politiką, nukreiptą) džia Amerikoj ir Lietuvoj! 
prieš SSRS. Fašistai ka-i Liet. Kom. Part.

) rui prasidėjus atiduoda Lie- Centro Komitetas, i
j tuvos darbininkus ir valstie-) 26. VII. 29 m.
i čius imperialistų žinion, į 

Raudų Siena kad imperialistai pasiųstų; bus paskelbta “Balse
Sulig kapitalistinės spaudos, dabartinės skerdynės .prieš žy'lįlQ°pJ i • i

dus Jeruzalėje ir kituose Palestinos miestuose bei miesteliuose | , Rb> daibimnkus 11 vals- doj. 
■prasidėję iš religini^ gihčų tarp arabų mahometonų ir žydų, i tieciUS. 
kurie pirmiausia susikirtę ties mūro siena, likusia nuo Saliamono) Amerikos lietuviai darbi-' 
bažnyčios. Tai vadinamoji “Raudų Siena”, ties kuria tikintieji. ninkai negali ramiai žiūrėti 
patriotiniai žydai apraudodavo sayo tautos nelaimes ir melsda-1 į tai, kaip eina Lietuvos 
voši, kad Jehova atsteigtų žydų viešpatiją ir padarytų ją galiu-1 darbo Žmonių kova dėl fa- 
ga pasaulio valstybe. šistų diktatūros nuvertimo.

Raudų Siena yra ne tik žydų šventavietė; jinai sudaro ir va- AmeriRos lietuviu darbinin
kų pareiga ateit į pagelba 

; kovojantiems Lietuvos dar-, , . . 5 . | . i . ! paskutinėmis dienomis priesbimnkams ir kaimo bied- H . _ 1 .
nuomenei. Amerikos lietu-)sven^ jautėme, kad, admi- 
vių darbininkų pareiga i nistracija gali daryti puoli- 
remt Lietuvos Komunistų ’ mus. Ir daug neapsiriko- 
Partiją—tą vienatinę revo- me. 
liucinę partiją Lietuvoj, ku- i padarg kratas, 
riai tikrai rūpi kova del fa- aoru>> 
šistų valdžios nuvertimo ir -’ - ' ' GJsargai jėga'pradėjo veržtis! kad ne tik “laisvėj”, bet ir|
darbininkų ir valstiečių vai-1 ®as’ o dažniausiai pats. t. /s xi , - -
džios užkariavimo. . ;korpvedčjas Korsakevičius, j 

Lietuvos Komunistų Par-' buvo nuolatinis svečias.
tijos Centro Komiteto Poli-) 
tinis Biuras nutarė 1-7 spa-j vaka iki . o > šg gaiva. 
lio šuruost Lietuvoj ir uz-i , . ’ . . . . fPkpH
sieny tarp išeivių iš Lietu- donomis vėliavomis n ^)a";jraup*af 
vos kampaniją rėmimui ko-i.katais su obalsiais: “Iegy-yiaukšma.

Stalingrado traktorių dirbtu-i 
vėj įvesta nepertraukiama dar- ■ 

val-ibo savaitė. Svarbesnių cechų Į 
pastatymas pavesta amerikie
čiui inžinieriui Kalperiui. Trak
torių statybos valdyba organi
zavo iš 25 technikų ir darbinin
kų grupę, kurią siųs į Ameriką.

P. S. Kui siųst aukas,, pfaciėta statyt K) keturių 
. vl . t iriaugštų darbininkams

lauką pries i Amerikos darbininkų span- namų?
\ i “Raud. Artojas”

Kaip Praėjo Tarptautinė Raudonoji
Diena Pas Mus

karinę sieną mahometonų (arabų) Omaro bažnyčios, žemės 
plotas apie tą sieną priklauso arabams, mahometonams; ir šios 
žemės savininkai paskutinėmis savaitėmis nutarė ant jos staty
dintis namus, gaudami tam leidimą iš augščiausios Anglų vy
riausybės Jeruzalėje. J tokį arabų savininkų sumanymą vadai 
žydų pažiūrėjo, kaip į šventovės išniekinimą, ir ėmė protes
tuoti, reikalaudami, kad angliškoji vyriausybė uždraustų staty
bos darbus toje vietoje.

Angliškai Jeruzalės ir Palestinos valdžiai buvo gerai žinomi 
jau nuo senai ir pakartotinai įvykstanti susikirtimai tarp žydų 
iY mahometonų religininkų ties Raudų Siena. Tačiaus Anglijos 
imperialistai nieko nedarė, kad užkirst kelią tai priekabei delei 
n^ujų kruvinų susidūrimų tarp žydų ir arabų.

Anglija Palestinoje naudoja panašią politiką, kaip ir kitose 
savo pusiau-kolonijose ir kolonijose, net tyčia, tiksliai kursty
dama tautą prieš tautą, vienos religijos žmones' prieš kitos reli
gijos sekėjus. Taip juk nuo senai jau daro Anglijos imperializ
mas, pavyzdžiui, Indijoj, kur dirgina ir skatina riaušes tarp in- 
dusų buddistų ir mahometonų. Kurstydami tokius tikybinius 
bei tautinius susikiilimus tarp kolonijų ir pusiau-kolonijų gy-; .......... | . ‘ _ T) y ;
ventojų, Anglijos imperialistai stengiasi juos savitarpinėse ko- A. ... ) ) j • „
vose nusilpninti ir neprileisti prie susivienijimo preš angliškuo- diktatūrą. Mes tikim, kad . no ji Diena!” 

Tuo pačiu žygiu koloninių Amerikos lietuviai darbiniu-,_________

rwwwi

d. rug- 
Grove 

6317

iš turi-bus viena
Darbininkų spor- 
šokiai ir prakal-

jos ’nuo įsikūrimo, bus vienas 
iškilmingiausių kada nors bu
vusių Clevelande.

Todėl visi' “Laisvės” dien
raščio skaitytojai kviečiami 
dalyvauti ir kartu praneškite 
kitiems apie šį, darbininkų 
klasės revoliucinės partijos 
parengimą.

Visus kviečia
Rengėjai.

P. S.—Kelrodis: Imkite E. 
105 th St. (Crosstown) karą 
iki Garfield Park, nuo čia tre
kai davės į vietą.

Visi į Laurel Springs, N. J.

I Ten bus didelis dienraščio 
i “Laisvės” naudai piknikas su 
į turtinga programa. Jonas 
Į Bagočius, gabus ristikas, kuris 
į paguldė 30-tą dieną birželio 
; ir 14-tą d. liepos Wolteri Nor- 
kevičių į 9 miliutas, žada pa- 

Prie “vai- į sudarydami vieną stipriai i tė pasisekė neblogai. , guldyti savo oponentą Vit-
ičoku”—durų langelio—sar-! susikibusių grandinę. Įsiutę) Apskritai, tenka pastebėti,: h*Uapžymėjęs

o dažniausiai patsisai’gai jėga pradėjo veržtis; kad ne tik “laisvėj”, bet ir ristikįs. j. Woodman, kumš-
1 plakatų. Nepasisekus , kalėjime žymu Kominterno! tininkas, žada savo oponentą
I prasiveržti, pradėjo mušti’nurodytas tretysis periodas) F. KeoperckĮ paguldyti skau- 
1 susikibusius draugus. Vie-, 

Vieni kameras papuošėme; nam sargas su suolu permu- 
Papliupo kraujas; saulinės proletarinės 
galvos. Kameros 

draugai šaukdami pakėlė 
_______ _ Išgirdusios kitos 
kameros budeliu užpultuju 

“Šalin Impe-i šauksmą, pareiškė savo pro- 
! rialistinian Karai!”_________________ ’ .....

kai suorganizuos^ visuose r u v i n a s i s Fašizmas!” i duris, 
didesniuose Šiaurės ir Pie 

! tų Amerikos miestuose au-; 
^4- - o • :ku rinkimą kovai su fašiz-

|mu Lietuvoj. Mes tikim,;
Taigi ir dabartinių tarpsavinių skerdynių vyriausia priežastis darbininkai

Palestinoje nėra nei tautinė, nei religinė, bet politiniai-ekonomi- - - - 
nė.

Anglija, gavus iš Tautų Lygos mandatą (įgaliojimą) globoti 
Palestiną, sumanė panaudot žydų buržuazinius sluogsnius, kaipo ; 
savo žandarus toje žemėje, žydų kapitalistai tapo Londono vy-) _ . 
riausybės agentais delei visiško “žydų tėvynės” pervedimo į Įne /J. V1S1 
Anglijos imperialistų rankas, delei įsteigimo šičia angliškosios i Raičiau

ventojų, Anglijos imperialistai stengiasi juos savitarpinėse ko
vose nusilpninti ir 
sius prispaudėjus ir išnaudotojus.
tautų vietiniai “vadai”, kunigaikščiai ir kiti galiūnai eina išvien 
su svetimaisiais imperialistais, patys irgi bijodami darbo žmo
nių vienybės.

teketi iš

Children’s Organizer and 13 
Comrades on Tria! for 

Their Lives
Today 16 Gasto 

and union organize on

out
comrades 
cause th*

onions.
to rail-roiul th6m to tb‘‘ cleGri^
chair.

Amoni thos< > now; beitą.! held
is 19 year ok 1 Sophie Mdvin.
Why do the bosse** charp’ Ii* r
with murder? Because she or-
ganizod th** striking ehildre i
along with, th* • children of the
strikers. In tl io south cliikir* a
of 11 .and 12 art* forced to > o
into the mills. ;and work 12 hrs.
a day, becmise their fathers and
mothers do not make 
support them.

when the Natioi 
Workers Union not 
nized the workers.

became she organized the chil
dren to be good fighters for the 
working class.

Workers’ Children 1 We must 
rally to the defense of the Gas
tonia workers. Every workers’ 
child must show their support ‘ 
of the Southern workers in

and a real workers’ I iiion. 
EIGHT FOR THE FREEDOM' 
OF THE GASTONIA WORK
ERS. FIGHT FOR THE 
RIGHT OF WORKERS’ TO

Trade Union Unity Congress 
Tg Baiki ffeiiiing Union—klasių kovosi paaštrėjimo! dži;a^s smūgiais į pirmą ar an- 

periodas. Tas rodo, kad pa-1 rau/1^- Stropis faitorius
1 I čia susitiks su gana smarkiu

i faitorium irgi lietuviu. Dai- 
nuoja abudu Brooklyn© ir

I Maspetho Aido ir Lyros cho- 
Įrai; dainuoja philadelphiškis 
Lyros Choras naujausias dai
nas.

j nia su Jersey, 
atstovauja didysis 

šolomskas iš 
Jersey mažiukas 

sako 
adm. 
Puikiausia

revo-; 
liucijos štabas, Kominter-1 
nas, savo sprendimuose yra i 
pilnai teisingas.

; to e-oj 
will j.. Im
Union U

to f o
• Coi

<

S.

WASHINGTON.—Zionis 
tų ir kitų buržujų žydų or- 
ganizacijų atstojai antra
dienį apsilankė pas prezid.' Pranaitis: 
Hooverį ir valstybės sekre- “Laisvės” 
torių Stimsoną ir įteikė 
valstybės departmental pro
testą prieš Angliją, kad ji

“Šalin; testą šauksmu ir beldimu į 
Moterų skyriuj irgi 

) “Ginkime SSSR!” ir daug) netylėjo. Nuo bendro 
I Ritu. I triukšmo ūžė koridoriai III

i ir IV skyrių. Matyt, bude- 
Anksti rytą,, dar prieš pa- i ijaį patys išsigando nelauk- 

kam j tikrinimą,, atėjo, pats kalėji-jto triukšmo, kad į kitas li-
. inipi, kad kova prieš fas.is-, nio viršininkas ir.pareikala-, Rusias kameras nebelindo, _ . .........
tų valdžią Lietuvoj sekmin-i vo iš mūsų nuimti sienų pa-l}3et pasitenkino trijų kame- tinkamai neapsaugoja žydų 
. ...........A*' T' ...... 1 ” 1 • Mes visi atsisa-jrp apiplėšimu.

Klauso vieno (taip Į 
visose kamerose) po1 lukterėję, visa įnii

giau eitų, kad Lietuvos dar- ■ puošalus. 
i bininkai, kaimo biednuome- kerne, 

darbo žmonės darė 1
atsikratytų nuo j ranka pasitaikiusio pavar-Į susiu šunų ruja persimetė į Į 

stovyklos kovai priekį Indijos darbo mases ir pavergimui Arabiš-) kruvinojo fašizmo jungo, dę — atsako, kitoj kameroj, Ritą skylių (IV), kui mūsų, r
kųjų Rytų. i kiek galėdami remtų mūsų ’ atsisako savo pavardę paša- .Vį’a tik dvi kameros, į 68-tą.

žydų Sionistų judėjimas virto Anglų politikes vyriausiu įran-, sumanymą. Į kyti. Grąsindamas, kad už Lia iš karto, matomai, pasi- j
kių tose vietose; ir imperialistiniai sionistai ir žydų “darbi-) Sukruskite, visi draugai, Į viską reikėsią atsakyti, ir; tikėdami savo jėga, r.
ninku vadai”, priklausantieji Antrajam (socialistų) Internaci-! ir ruoškitės prie aukų rin-) pastatęs .ultimatumą, kad plėšti. Susiglaudusių drau- 
ohalui jau kokie penki metai kaip organizuoja ir daro pogromus i Rįmo f-7 spalio. " per penkihs minutes" viskas ■ grandinė pastojo kelią, 
prieš vargingąsias arabų minias Palestinoje. , Mes tikime, kad ir visos būtų nuimta ir jam atnešta, i neleidžia.

Laukėme ;
Į rikos lietuvių organizacijos Neužilgo po patikrinimo bu- nių draugų išvesti j karce- 
gyvai atsilieps į mūsų su- delis Korsakevičius, surin- rį. Sargai kibo traukti, mū-i 

; manymą ir rems jį aukų kęs dviejų pamainų sargus, SLl draugai neduoda.
; rinkimo organizavimu ir pa-, rezervą paruoštą veikti pa- nįudodami tuo kad 
jčiomis aukomis. ; likęs atsargoj, visos adminis c' c /

Mūsų manymu, ta atiku i tracijos priešakyj atėjo 1* 1 • • n • •• ii

Vyriausia priežastis dabartiniam arabų įtūžimui prieš žydus į tikrai darbininkiškos Ame- išėio 
—tai žemės grobimas iš arabų valstiečių. Ir tame su žydais ir 
anglais veikia kartu ir patys arabų didžiūnai/ dvarininkai, že
mių mekleriai. Taip antai, tūlą žemės plotą per desėtkus metų ; 
di^bę koks tai arabų spdžius; tas plotas žemdirbiams ištikro ir’ 
priklausė, nors jie ir manydavo, kad, tur būt, vyriausią galią! 
tdjė žemėje turi vietinis arabų didikas (effendi), dvarininkas; 
bei kunigaikštis. Tas ima ir “parduoda” jų ir jų tėvų žemę i Mūsų manymu, ta aukų | tracijos priešakyj 
kuriai nors žydų Sionistų draugijai, ir senieji žemdirbiai veja- j rinkimo kampanija kovai su j draskyti kamerų papuoši
mi ’nuo jos šalin. fašistų diktatūra Lietu-)mų ir mus terorizuoti. Pir-,

’Stambieji žemės savininkai-arabai dažnai būna ir žemių par-' voj turi būt tvirtai ma įėjo į 55-tą kamerą. Ten 
davinėtojai abelnai. Jie paperka sodžiaus viršininkus; padaro. surišta taipogi su kova! mūsų draugų neperdaugiau- 
žulikiškus kontraktus su valdininkų pagelba, perveda žemės plo- Į prieš fašizmą Ameri-'sia. 
tus Sionistų kolonizavimo kompanijoms; ir vargšai arabai žem- _____........ ' _
ditbiai ūmai pasijunta be žemės ir be galimybės užsidirbti duo
nos. k žydų ir arabų valstiečiams ir darbininkams toje šalyje.

gina juos visus bendrai, broliškoje vienybėje kovoti prieš niek- 
i*šišką Anglų imperialistų ir žydų Sionistu frontą. Pirmon vie
ton ta partija stato reikalus arabų mažažemių.

Užtat Palestinos Komunistų Partija ten ir yra taip žiauriai 
Į persekiojama. Rabinai, Sionistų lyderiai ir kiti vadinami “tau
tos vadai” komunistus boikotuoja, gengsteriškai muša, meto lau
kan iš namų, tremia iš miestų ir miestelių; idavinėja juos an
gliškąja! policijai; kemša į kalėjimus; smurtiškai baudžia ko- 

įmunistų veikėjus, pasirodančius arabų skurdžių susirinkimuose 
’ir bandančius išaiškinti minioms bendruosius arabų ir žydų žem
dirbių ir darbininkų reikalus, kovoj prieš Anglijos imperializ
mą ir prieš Sionistinę žydų buržuaziją, o už atėmimą žemių iš 1 
dvarininkų, už jų padalinimą tarp valstiečių ir už visos šalies ; 
pervedimą į rankas patiems rankpelniams Ir darbo valstiečiams.

Plėšikai Socialistai
Pagaliaus, Sionistiniai socialistai, II Internacionalo nariai, 

laiko vienu iš vyriausių savo darbų plėšti žemes iš arabų valstie
čių. Jie kursto pavargusius žydus ateivius darbininkus pulti ir 
plėšti arabų .žemes. Tuo būdu liko išplėšta žemės sklypai ir skly
peliai jau tūkstančiams ir dar tūkstančiams arabų žemdirbių 
šeimynų.

Argi, todėl, nuostabu, kad arabų sodiečių ir juodadarbių mi
nios, išeidamos iš kantrybės, leidžiasi į kruvinuosius pogromus 
pfleš siurbėles? Tik, deja, užsidegę aklu kerštu, jau nebeskiria 
tikrųjų savo neprietelių nuo nieko nekaltų žydų proletarų.

Palestinos Komunistu Partija
Komunistų partija nurodo vienintelį tikrą kelią

I

Palestinoj.

KALENDORIUS
zenge • Rugpjūčio 30 d.

. x_____t ’ —Maskvoj soc. rev. Kapla-
per penkicts minutes viskasgrandine pastojo kelią, niūtė pasikėsino nušauti Leni-

- J neleidžia. Tada Korsako vi- 1U : Leningrade nužudytas 
puolimo. čius vieną i —Indijoj religinėse kovose 

žuvo 250 žmonių, 1927.
—New)

jį aukų.kęs dviejų pamainų sargus,:Sų draugai neduoda. Pasi-:!’el'ktolL
• 1 \ 1 I ( Lv. 0111 vl lį 10 V L l J

VISOS Konvencija, 1927!

prasidėjo
Darbinin-

Partijos

“Laisvės”
Prūseika.

Virvę trauks Pennsylva- 
Pennsylvaniją 

dzūkas D. 
Eastono, o 

kalakutas 
prakalbą 

Buknys ir 
muzika

įvairiausius šokius per 
Norintiems šokti 

ir paskutinis 
būkit pasižiū-

visa diena.
bus pirmutinis 
piknikas. Visi 
rėti.

Aš Būsiu.

Chicago j Konferencija de 
Priėmimo Sovietų Lakūnų

CHICAGO, Ill.—Darbinin
kų organizacijos ir Sovietų 
Unijos simpatikai šaukia di
delę konferenciją sekantį 
nedėldienį, Ashland Audito
rium, išdirbimui planų del 
priėmimo Sovietų lakūnų, 
kurie lekia iš Maskvos į 
New Yorką. Jie lėks per 
Chicagą.

Ji ra-

Andai tūloj Zerega Makaronų Kompanijos dirbtuvėj, Brooklyne, per kom
panijos bosų godumą ir neatbolnumą įvyko eksplozija, kurioj žuvo du dar
bininkai ir koletas sužeista. Paveikslas parodo, kai kuriuos sužeistuosius.
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This n* w u.i 

will be founded
UI

•powerful 
uniting all 
industry.

11K

w

Ii

thi

fight against the l>< 
win better conditions

Of special importą 
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children 
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mills, all
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TUEL at its Congros will de
mand the complete abolition of 
child labor with stat** mainten
ance of all children now work
ing.

The Young Pioneers call upon 
all workers’ children to support 
this great conference, which 
will help to organize the work
ers for the great st ruegios 
against the bosses, for the abo
lition of child labor and for. 

a better conditions for the work- 
g ers and their children.

. L
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Pranešimas

tuvių paminėjimas 
io J. V. Komunistu 

d. rug-iiinima 2 
Rybeck

6317

is tu ri-bus viena
Darbininkų spor- 
>okiai ir prakal-

Path Toohey ir

taipgi bus

gos konvencijos, 
sides 31 d. rug- 
mi Auditoriume.
-paminėjimas ID 

Komunistų Parti
ni mo, bus vienas 
iu kada nors bu-

Laisvės” dien
iai kviečiami 
rtu praneškite 
-j, darbininkų 
•i nes partijos

Rengėjai.

is: Imkite E.

nuo čia tro-

taurei Springs, N. J
delis dienraščio

•ograma. Jonas 
bu- ristikas, kuris 
ia diena birželio
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LAISVE Puslapis Trečias

Children’s Organizer and 13 
Comrades on Trial For 

Their Lives

Young Comrade Cails For 
Defense of Gastonia 

Workers
16 Gastonia

ml union 
rial for

.-a use tin

their 
are I

strikers
are on

These

■ dared to come out 
for decent living con- 
he bosses are tryingml ions.

■v rail-road them to the electric

Amont those now being held

with mtiider? Because she or
ganized the striking children 
along with the children of the 
strikers. In the south children 
of 11 and 12 are forced to go 
into the mills and work 12 hrs. 
a day, because their fathers and 
mothers do not make enough to 
support them.

In the South the bosses re
ceived the surprise of their lives 
when the National Textile 
Workers Union not only orga
nized the workers, but had a 
special organizer for the chil
dren. Sophie Melvin is on trial 
becatjse she organized the chil
dren to be good fighters for the

you a stoiy of 
in America for 
in the Young

answer to our question contest.
Keep it up! Jump into the 

contest now!
1. What is the meaning of 

lhe Trade Union l'nit\’ ('on\en- 
tion to the working class chil
dren?

2. Why do bosses hade

i n ize the Boy Scouts.7
I. Why do the bosses want to. 

crush the Soviet Union?
5. flow can the workers’ chil

dren save our Gastonia Com
rades from the elect no chair:

— CHINA RENEWS ATTACK i/Lt" S;‘k h
S. R, ers thruout the world to kick 

out their own bosses 
a r 

.seemed for a That

Jau Trys Mfeai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia

workers
Just when 

moment that the

Britain, Only Hi

I iOS

;l(

; and form 
ovornment.

so

carefully you will find 
answers lo these* ques- 
Keep sending your an.s-1.10)1: .

wers to these questions.
sending your answers in 

and fear the Young Pioneers of Avii; the prize-A Pioneei 
America? blem.

cad lhe hand attack upon the Workers' 
Fatherland, suddenly th(’ Sibe
rian boi'de}' is attacked by 
White Guard muiderei's.

Wind does this new attack
ii nd
(.■in have not stopped their attack 

but are renewing it. The exist-

thruoui lhe world will stop ihe 
plans of the bosses, 'lhe Noting

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 

iraščiu ir beletristikos; iliustruotas 
|ir ant gražios popieros spausdina- 

į; mas. 
j Kiekvie

turi

the d
WorkciW 

oune Pione

>r tin' De I /.ins su

Amerikos lietuvis dar- 
i skaityti ir platinti 

Tuomet jis susipa- 
klasės brolių reika- 

Pietų Amerikoj.

jom 
•riea

o!L

“RYTOJAUS” KAINA:
|| Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50

August 10, 1929.
Der.r Comrade:

I am writing 
the Frame-Ups 
you to publish
Pioneer Corners.

I read in the Daily 
about Harry Cantor 
two years in prison, 
was thrown into prison
posing that the legal murder of 
Sacco and Vanzetti was carried 
out by the tools of the capital
ist class. The murder ef Sacco 
and Vanzetti was an attack ' 
upon the whole working class, 
and they died because the work
ing class was not strong enuf 
to defend them.

Just 2 years ago Sacco and 
.Vanzetti were murdered by the 
■State of Massachusetts, by
Capitalist Class of America. 
Now they are trying to murder 
16 Gastonia Workers.

In every hall that is a union 
hall or a workers’ meeting place 
must resound the slogan 
“FREEDOM FOR THE GAS
TONIA WORKERS.” Meetings 
and demonstrations 
held in every town 
Every factor.? should 
scene of real demonstrations.

yours,

the :

be

the

Cantor 
for ex-

siųskite American Express 
orderiais, juos išrašydami 

rdo ir adreso.

11 Pinigus 
i monev

PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

1 d. Rugsėjo-Septeinber, 1929
M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

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

Argentina

GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAI KOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mčnesj laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
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.”

PRASIDĖS ANKSTI RYTE IR TĘSIS IKI VĖLAI VAKARE

VIETA LAUREL SPRINGS, N. J.
PROGRAMA SUSIDĖS Iš DAINŲ, PRAKALBŲ IR ĮVAIRAUS SPORTO

Atvyksta iš Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas L. B. šalinaites, ir iš Maspetho 
jT’os Choras, vadovaujamas E. Eremino. Dalyvaus ir vietinis Lyros Choras, vado

vaujamas J. Jurčikonio ir bus gerų kalbėtojų iš “Laisvės” štabo.

mus i
or

be
Workers’ Children! We must 

rally to the defense of the Gas
tonia workers. Every workers’ 
child must show their support 
of the Southern workers in 
their fight for better conditions 
and a real workers’ Union. 
FIGHT FOR THE FREEDOM' 
OF THE GASTONIA WORK
ERS. FIGHT FOR THE 
RIGHT OF WORKERS' TO 
DEFEND THEMSELVES!

Fraternally
Billy

John Naujokas
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 ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresvviškas lietuvis, 
užlaikvtojas 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, draupai 'larbinmkai ir nro« 
irresyviai biznieriai, no tik Broukly- 
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
roikalaukite: Restoranuose. Užeigose, 
Rimbuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbyst&B , 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
lik nukeliant pirštą, o rausite ciga
rą. kuris visiems patinka, ir rūky
dama': džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
rantuoiami. Cigarus na siunčiame 
.ant naroikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiŠkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 

tas apmokame.
Adresas:

NaiiinltŲ Cbarn Dirbėiai
17 Division Avo,. Rrnnklvn. N. V.

real

uja is

sako

mv striker

Aš Būsiu.

union cente'/) h

lėks

‘1
<

this 
my : 
the 1

mW

the 
New York I 
organizing' 
real di st ri

as nauj 
trauks

the Pioneers 
mass meetings 
bution of leaflets.

Meanwhile Harry 
lonely in jail,
good, but he wants to receive 
letters from the militant com- I 
radęs who are carrying on the 
struggle of the workers’ chil
dren while he is in the jail. '

slaving 
factories, 

to make the bosses

planų del
lakūnų,

by the 'J. 
League.

Eisman is
His spirit is

refusec! to allow the Negro 
^workers to unite with the white 
workers in one union, and has 
refused to attempt to organize

center m 
contrast to ing and active part in the de

monstration. The Young Com-

child ren in the struggle 
workers is becoming 

On Auj
Red Day, we saw the 
children under the leadc

1!: U i
t ‘ r

CTe. eland on August 31st

their lives 
fields and

unite all workers, ’-egardless of 
craft, trade, color or 
powerful
uniting all the workers in the 
industry.

race into
industrial unions,

..'•r to form the Trade 
nity Congress. These 
wiil come as represent- 
hur.di'cds of thousand;;

IN JAR. K 
■Y

fR

i inulas, žada pa- 
oponentą Vit- 

minutų, nepaisant, 
..ns ir atsižymėjęs 
Woodman, ku mš- 

da savo oponentą 
<į paguldyti skan
iais į pirmą ar an- 

Stropis faitorius 
su gana smarkiu 

gi lietuviu. Dai
riu Brook lyno ir 
kido ir Lyros cho- 
>ja philadelphiškis 

jausiąs dai- 
Pennsylva- 

•nnsylvaniją 
dzūkas D. 
Eastono, o 

kalakutas 
prakalbą 

Buknys ir 
Puikiausia muzika 
nusius šokius per 

Norintiems šokti 
inis ir paskutinis 

’/•si būkit pasižiū-

Trade Union Unity Congress 
To Btiikl Fighting Union

P. S. You. may not get 
letter because they take 
letters addressed to you at 
Post Office.

Comrades: This shows a 
Pioneer spirit. We want more 
letters like this one.

Send them to: Editoi
Young Pioneer Cor:

13 E. 125th St.

great meeting is called 
ado Union Educational ‘Mid greate

J'hi.-j congress will 
a new trade union

ihis country; in sharp 
the Aanerican FcJc- 
ibor. *1 he A. F. of

Pioneers in their uniforms lead 
the demonstration anti 
brutally attacked by the
The police, mounted on horses 
charged the parade slugging

u*-*? ■

v /•tį:
< ■

a - j

; < AC;

Konferencija del *

Darbinin-
Sn vietų

aukia di-

irioj žuvo du dar- 
liiosiu

The Pionners fought back with 
all their might and were able to 
proceed wit'-', their march.

When the Boy Scouts left for 
their International Jamboree 
the Pioneers held a demonstra
tion on the pier. Our comrades 
were attacked by the police. In 
the fight comrade Harry Eis
mai! was arrested. At his trial 
he was sentenced to six months 
in the bosses’ courts.

Comrades: 
Harry Eisman 

will do to by the mass

In this way alone 
will the workers be able to 
fight against the bosses and 
win better conditions.

Of special importance to all 
workers’ children is the action 
that the Congress 
fight against child labor. In 

«*.his, the richest country in the 
world, there are about 3 million 
children 
away in 
mills, all 
tocher.

Only the organized working 
iss with their militant unions 

will be able to put up a real 
fight against child labor. The 
TUEL at its Congress will de-:)V1'ite ?>m that you.,are„w,nh- 
mand the complete abolition of 
child labor with state mainten
ance of al) children now work
ing.

The Young Pioneers call upon 
all workers’ children to support 
this great conference, which 
will help to organize the work
ers for the great struggles (r n r
against the bosses, for the abo-jlOnteSt lOIltlllUeS rill! fi'Orce . 
Jition of child labor and for

F* f A Abetter conditions for the work- 
4 ers and their children.

The only way 
can be freed is 
protest of

In
are 
with

him and carrying on the Fight! 
Send your letters to the: 
Editor, Young Pioneer Corners ' 
43 E. 125th St. New York City, i

We will forward the letters 
to him. The first letter we re-■ 
ceive will be printed in the next 
issue.

Comrades: Many answers 
have already been received in

Aido Choras iš Brooklyn, N.Y.

ŠAUNI SPORTO PROGRAMA SEKANTI:
Risis J. BAGOČIUS su VITKAUSKU. Abudu gana drūti vyrai ir atsižymėję risti- 

kai, daugiau žinomi svetimtaučiams. Sverianti po 170 svarų ir siekianti prie visapa- 
saulinio lengvasvorio campion ato. Bus boksininkai: J. WOODMAN sunkiasvoris, 
190 svarų,su lenku sunkiasvorių, sveriančiu 200 sv. (Lenkas atsisako duot savo pa
vardę). Antras boksininkas pagarsėjęs tarpe svetimtaučių A. STROPIS, sveriantis 
175 svarus (pastarojo oponentas irgi nėra kol kas žinomas).

Bus skanių užkandžių ir gorimų
Čia yra puiki vieta del pasimaudymo. Norintieji maudytis, atsivežkite bathing 

iūtus.
PUIKI ORKESTRĄ GRIEŠ LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Dalyvaudami šiame piknike paremsite dienrašti “Laisvę,” kuris atsidavusiai gina 
darbininkų klases reikalus visose jos kovose

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. Ferry, po dešinei imkite Clementon gatye- 
karj ir važiuokite apie 45 minutąs iki 
perėję tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten

BERLIN BUS nuo N. W. cor. Filbert
daveža visai arti vietos. Pervažiavus 
viena bloką iki tilto.

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White Horse Pike iki Union Avė.; 
paskui sukite po dešinei Laurel Ave. ir važiuokite tiesiai iki tilto; pervažiavę tiltą, sukite po 
dešinei, ten ir pikniko vieta.

Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutas; 
ir pikniką rasite.
ir Broad Sts., Philadelphia, eina kas pusė valandos ir 
trekes, ant sekančio sustojimo reikia išlipt ir eit tiesiai

$1.000 Tik Už 60 Centg
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

-♦ebiiklinpni žolių vertės tūkstančio 
doleriu Ka tas tūkstantis dolerių 
žmogui raiškia, jeigu jis yra apimtas 
ink’oc nor« Ugne bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs. 

, nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
«inj kaina parodvtum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
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, 
širdie': ligą, tai atsiusk 85c, o gan
ei 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. ZUKA1TIS
25 Gillef Road, Spencerport, N. Y.

Lietuvaite Fotograhstė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
mi« nuo 9:30 iki 6 vai. po pieta)

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzcncorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.
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kas.

Tel

tyavažia-

tiesiog vergijos sąlygas ant sa-

J. Buivydas.

ganizuoti darbininkus, tai su- ; 
trauktų i uniją tas mases, ku
rios dabartiniu laiku čia neša i

klausimų pa- 
menadžeriaus 
Tas, vietoj at-

Ofiso
REAL

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE
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FIIDCTIV 332 WEST BROADWAY ;Kurd ID So. Boston, Mass.
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ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

norėtumėt
pribūki!
svetainę,
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ryte ir iš ten išvažiuo 
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apie buvusį 
valsti j os gubernatorių 

Bet

Siame- piuniKe dalyvaus ir 
.senas So. Bostono veikėjas d. 
Žvingilas, kuris irgi tenai ne- 

! toli gyvena.
A. Taraška.

vo pečių.
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lai u
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S

sime

fašistiniu: 
lietuvių k 

lite suvaidini 
romi s

i
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Puslapis Ketvirtas

Saulutė-močiutė, 
Ištark gi žodelį; 
Kur mano sesutė 
Bekenčia vargelį? 
Gal matei nuo ryto? 
Gal spinduliai tavo 
Jos verkiančią širdį 
Gal meiliai užgavo? 
Tėvelį, mamytę 
Nepamenant net— 
Jau senai jie mirė, 
Nežinom kuomet... 
Tik sako kaimynai, 
Kad mes su sesute 
Palikom našlaičiai 
Be tėvo, močiutės... 
Jau daugelį metelių 
Nematau aš jos... 
Ir ašaras lieju 
Diena iš dienos.
Aš žinau. Pas buožę! 
Jis pavergė ją!!— 
Našlaitę naudoją

Bet kur?
Saulutė-močiutė, 
Ištark gi žodelį— 
Kur mano sesutė 
Bekenčia vargelį?

St. Butkus.
23. VII. 29.

■ ' -Jggr-L’l___ J.J1LLUJ---------

BALTIMORE, MD.

I nusistatymu a n t i - u n ijinėje 1 BOSTONO IR APIELINKĖS 
linkmėje. 'Kaip mano aiskim- 
mas patiko, tai lai sprendžia 
patys baltimoriečiai.

Paskutinis kalbėjo Baltimo
rės Joint Board o manadžeris 
Rudich. Jis smarkią prakal-

* bą pasakė, kviesdamas Balti- 
' morės lietuvius nemiegoti, bet1 
organizuotis į uniją.

Po visų, prakalbų buvo duo- 
Į darni klausimai. Brolis Kup- 
I riūnas klausia: “Dabar ragi- 
i narni visi organizuotis ir eiti 
į kovos lauką, o reikalavimuo- i

I se, manadžerius minėjo, tik 15 . 
į nuošimtį reikalauti iš darbda- * 
; vių. J
i verčiau nieko?”

Atsakiau: “Jeigu susiorga
nizuotų Baltimorės lietuviai 
tvirtai, tada galėtų daugiau iš 
darbdavių reikalauti, bet jeigu

: būsite neorganizuoti, tai ne tik 
penkiolikto ar dvidešimto ne
gausite, bet pasibaigus šiam 
sezonui, dar nevaržomi darb-

. daviai jums numuš ir taip
1 menkas algas.”

Tas pats įbrolis Kupriūnas 
vėl klausia: “Kodėl pas Sana- 
boną unijos dirbtuvė, o darbi
ninkam leido nukapoti al-

mų prievolė siekia apie 1.75' namą. Skustuvu ar peiliu KAUNAS.—Karo 1
o jų turtas i papjovė jo žmoną ir moti-1 policija atidavusi stuuei

BOSTON, MASS.
Sacco ir Vanzetti Mirties Pa
minėjimo Prakalbos Išardytos, 

Kalbėtojai Areštuoti
Nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, 

po pietų, turėjo įvykti Sacco 
ir Vanzetti mirties paminėji-' 
mo apvaikščiojimas, kuris bu
vo rengiamas per pasidarba
vimą Komunistų ir Socialistų 
Partijų. Buvo išgauta leidi-* 
mai iš policijos del abiejų par-

milionuš litų,
apie 900,000 litų. Kredito-! ną, pagrobė virš 3,000 litų, Feigelsoną ir Bandą už 
riams gryno nuostolio bus i daug prekių ir pabėgo. Da-, kad jie agitavo dadąninkus 
ne mažiau 800,000 litų. lis prekių rasta išmėtyta rugpjūčio 1 d. iše ę demons- 

----------- j miestelio daržuose. * truot.
Plėšikai Papjovė Dvi žydes,

ŠAUKOTO miestely nak- i
ties laiku nežinomi niktada-1
riai įsibriovė į Mauševičiaus i i

aUjininki 
C demon

Aido Choras, 18 
čio dalyvavo 
Conn., surengtoj d< 
Kelione buvo gera, 
po vadovyste M. 
sudainavo kelias <u 
skui grįžo namo.

Rugpjūčio 22 <1. 
ro pusmetinis >u 
kuriame visi nariai 
Nutarė surengi: 
show.” Išrinkta ko 
Sakaskicnė, D. Vait 
monas ir M. Meskit 
mokytoja. Nutarta 
strel show” mokint 
Tam darbui išrinktu

ūkiams. Kas turi pinigų del \ 
mortgičių, kreipkitės pas mus. Į; 
Inšiurinam viską, reikalaujant p 
duodam ir ant išmokesčio—bet 
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.

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 $22,0(k.. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
pandomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną syki; 
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.

* čiai darbininkų, kad dar sykį 
' išreikšti kerštą Massachusetts 
i buržuazijai, kuri dveji metai
atgal nužudė du darbininkų yra

i draugu ir veikėju—Sacco ir 
Vanzetti. Tuojau prasidėjo

1 ir prakalbos. Pirmiausiai kal
ba socialistų partijos kalbėto
jas A. B. Lewis. Jam dar ne-

: pradėjus gerai kalbėti, Bosto-
* no policijos galva ponas Crow
ley priėjęs perspėja kalbėtoją, 
kad šis nieko nekalbėtų apie 
teismus, kurie teisė Sacco ir 
Vanzetti, taipgi kad nieko ne

j būtų išsitarta 
Mass

* Fullerį.
kutį užkliudė 
jau jis buvo

i “bakso.” Tuo
j silipa ant “bakso 
kalbėti Komunistų

i kalbėtojas drg. J 
Wales. Jis iš pirmų 
stikosi turįs faktus prirodymui, Tai Tie švekiūs Cigarai

T. t, ir .. f. (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... WORCESTER, MASS.
Jeigu tik ta nuošimtį, tai i tijvj kalbėtojų laikyti prakal-

’ bas Bostono miesto sode. Norėdami tinkamai apsirengti, | 
Apie trečią valandą po pic- • žinokite kad

tų susirinko apie trys tūkstam STANKAUS KRAUTUVĖJ
90 Millbury Street
Worcester, Mass.

gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti-. 
nių ir apatinių, įvairaus pasi-l 
rinkimo; puikiausių šilkinių,; 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 

i pančiakų, marškinių ir kitko 
;čia pirksite nepermokėdami 
Į nei vieno cento. Ypatingai* 
gražaus stako turime del 

i vaikų. Mergaitėm j u polių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampinė vieta. Rondos $820 į 
metus. Kaina $6,590, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rondos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gerą vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

Buvo tai organizacijos da
lykas. O tame galėjo atsiliep
ti daugiausia j unijos pasi
traukimą Sanaborib dirbtuvė
je todėl, kad Baltimoreje ne
organizuoti Imančiai davė 

' progą firmai nukapoti algas 
darbininkam. Jeigu algų klau- 

' simą išlaikyti, tai daugiausia 
, priklauso, kaip tvirtai yra dar- 
■ bininkai organizuoti, o jūs 
patys, draugai, esate lyg Gri
go bites, pakrikę. Tas ir duo
da progos fabrikantams luoši
nėti ne tik jums, bet ir uniji
nėse dirbtuvėse algas. Susior
ganizuokite tvirtai, tada iŠko- 

, vosite geresnį sau gyvenimą.
Dar keletą 

• klausė paties 
| Philip Rudich.
sakyt į klausimus, pradėjo 
klausėjus barti, kas rodė, kad 

įtokis Rudich užsipuolimas ant 
klausiamųjų padarė prastą at
mosferą Baltimorės kriaučiuo- 
se.

J J. Mėjinaitis iš baltimprie- 
čių kalbėjo, kad reikia kartą 
susidomėti Baltimorės kriau- 
čiams ir susiorganizuoti, nes 
kitaip tai dirbant reiks badau-

ne būtinai 
gyvenimui daryti, ne

iš lauko ir iš
pas:

ištaisytas
Kreipkitės tuojaus
A. J. KUPSTIS 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1062-137^

kalbėtojas bis- 
teismuš ir tuo- 
nutemptas nuo 
pačiu sykiu už- 

ir pradeda
i Partijos,

tos, kaip daugelis brooklynie- 
, čių manė. Yra tokių, kur dir- 
; ba po septyniolika ir iki vir
šaus šimto darbininkų. Visur 
dirba nuo kavalkų ir uždar
biai nevienodi. Vienur uždir
ba $18, $20, $24 ir net iki $30 

Valandos lietu'viš- 
Baltimorės . koše dirbtuvėse neapribuotos, 
Simpatin- 1 nes iš 63 lietuviškų dirbtuvių,

I penkios yra kontraktinės, o ki
tos korporacijos.

Korporacijinės d i r b t u vės 
'tikrenybėje nėra grįstos koo
peracijos pamatais, bet pavie
nio ar dviejų savininkų ran
kose jos randasi.

Korporacijos susi kūrusios 
! maž daug šitokio pobūdžio. 
Kokie penki ar trys sudeda pi- 

inigus, įsikorporuoja ir sudaro, 
savo pastovų komitetą. Pas
kui kas nori dirbti pas tokius i 
įkūrėjus, tai įneša nuskirtą ' 

i sumą pinigų. Bet prie tvar- 
i kymo kooperatyvo jokio bal
so neturi. Vadinasi, tokios 
kooperacijos įkorporuotos, bet; 

! faktinai priklauso kelioms y- į 
patoms. 
lių kooperacijų šiemet pakra
tė kojas.

Yra panašių ir į Brooklyno 
kompanijas, kurios susideda iš 
5 ar 6 boselių. Baltimoreje 
58 dirbtuvės taip egzistuoja, 
o penkios jau randasi kont- 
raktorių rankose.

Imant skaičiumi visas, tai 
randasi ir gana bizniškai su
taisytų gerų dirbtuvių. Maši
nerijos veik kiekvienoje dides
nėje dirbtuvėje \ 'yra įvestos. 
Bet kriaučių ekonominė padė
tis tokia, kaip Brook lyne buvo 
20 metų atgal. Kriaučių lie
tuvių priskaitoma Baltimoreje 
į 14 šimtų su viršum, ir lietu
viškos dirbtuvės ' nepriklauso 
nei viena unijai. Iš dviejų 
šimtų, kur susideda, rodos, 218 
lokalus, tai tie žmonės dirba 
žydų unijinėse dirbtuvėse ir jų 
uždarbiai į 44 valandas, pra
sideda, vidutinių kriaučių ir 
operaitorių, nuo 30 iki 45 do
lerių savaitėje. Skirtumas ne- 

į palyginamai didelis.
Nuvykus man, tą pačią die- 

i ną turėjome šusirinkimą. Su- 
Isirinkimas, kaip patys balti- 
' moriečiai kalba, buvo gana 
; geras ir skaitlingas, kuriame 
* dalyvavo į 200 žmonių.

Susirinkimui pirmininkavo 
Glaveckas; jis yra ir lakolo 

’ pirmininku. Pirmiausia kal
bėjo vietinis loka'lo delegatas 
Matuliauskas. Jis pusėtinai 
pasakė gerą prakalbelę. 
Matuliausko kalbėjo generalis 
organizatorius II. Madanick. 
Pasakė labai rimtą prakalbelę 

J ir, matyt, kad jis turi populia- 
: riškumo Baltimorės lietuviuose 
kriaučiuose. Kalbėjo S. Gross 
lietuviškai, kuris savo logiško
je kalboje kvietė kriaučius or
ganizuotis į uniją ir kovoti už 
geresnį duonos kąsnį.

Kalbant man, reikėjo dary
ti palyginimus Brooklyno lie
tuvių nusistatyme organizuo

tumo su Baltimorės lietuvių I organizacija imtųsi rimtai or-

Kaip Dalykai Stovi Baltimo
reje pas Kriaučius

21 d. rugpjūčio man nuvy
kus į Baltimorę, stotyje pasiti-. į savaitę, 
ko Matuliauskas, 
kriaučių delegatas, 
gas žmogus. Tuojaus mudu 
su broliu Matuliausku perėjo
me geroką skaičių lietuviškų 
kontraktinių ir kooperacijinių 
dirbtuvių.

Dirbtuvės ne visai taip pras-

Dr. Jonas Repšys
I 881 Massachusetts Avenue

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

VALANDOS:
2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

OFISO
Nuo
Nuo
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

NĖR
DAUGIAU
RAUMAT1ZMO
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.

^v/andimpro^
HAARLEM OIL

CASTON R0PSEV1CH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101 h St., Camden,

i neteisingai nužudyti. 
: Crowley puola, kaip 
prie jo ir atėmęs iš jo leidimą ' 
kalbėti, areštuoja abudu kai- i H 

| betojus ir tuojau duoda ženk-’ ‘ 
* lą pasislėpusiai policijai, kur, 
i akies mirksnyje, atsirado keli 
Išimtai pėsčių policistų ir raitų 
I kazokų, kurie visu smarkumu 
I arkliais leidosi į tūkstantinę 
darbininkų minią ir išsklaidė.

Ant rytojaus įvyko tardy
mas^ abiejų kalbėtojų ir jų tei- 

j siw lij<o atidėtas iki 4 d. rug- 
, sėjo mėnesio. Abudu kalbė- 
; tojai yra išimti iš kalėjimo po 
i kaucija.

“Laisves” Koresp.

Kuriu Jus Pageidavo!Ponas1 • °
žvėris,

Padirbti iš Suderintu Havanos 
Tabakij. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti skyriai: •

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

kalai, 
gauti 
ninku, ...

P. s.
pinigus.

Po visų prakalbų ir klausi- 
Viena tokių didžiu- mU su atsakymais nutarė imtis 

už darbo—organizuotis ir
skelbti kovą už didesnį duo- 

! nos kąsnį.
Rytojaus rytmetyje su Ma

tuliausku nuvykome į B^ltimo-
I rėš Joint Boardą. Vieta nedi- 
doka ir oficialų nedaug. 
Trumpai kalbėjomės apie Bal
timorės lietuvių kriaučių padė
tį. Joint Boardo viršininkų 
nuomonė, kad newyorkieciai 
jiems turėtų padėti tokią di
delę minią lietuvių, rusų ir 
lenkų suorganizuoti į uni
ją ir pagerinti darbininkams 
būvį. Mos priėjome prie iš
vados, kad tuojaus šaukti 

^dirbtuvę po dirbtuvei ir tartis 
su darbininkais apie unijos at- 
steigimą. Kada jau bus pri
sirengta, tada apskelbti strei
ką ir kiek išgavus del darbi
ninkų algų pakėlimą, paskui 
surašyti į uniją.

Iš Joint Boardo su broliu 
H. Mądaniku ir Matuliausku 
išvykome apžiūrėti didelių li
nijos dirbtuvių. Pas Sanabo- 
ną dirba apie 15 šimtų darbi
ninkų. Dirba didžiumoj ma
šinomis, kas man buvo žingei
di! pamatyti, kaip mašinom 
apačias “kiiniko” daro, pamu
ša žiponus; bekstrus padeda 
mašinom. Ir žiponas geriau 
padarytas, negu New Yorke 
tos “lainės” daro.

Man atrodo, kad Baltimore
je yra truputį apsnūdimo pas 
pačius kriaučius. Juk taip nu- 

Po, stoti vilties, kaip man teko 
patirti besikalbant su pavie
niais žmonėmis, kad ten nie-, 
ko neišeis, kad ten nieko ne-1 Lietuvoj, Lietuvos banko ži-, 
galima suorganizuoti, tai ab- į niomis, buvo 11 bankrutų ir 
surdas! Jeigu Baltimorės lie-* 
tuviai pajėgė susitelkti krū
von ir pasistatyti nuosavą 
gražų namą, tai ten yra me
džiagos, kuri gali išsijudinti 
ir prie iškovpjimo geresnės at
eities. Aš nematau Baltimo
reje juodus taškus. Mano ma
nymu, kad jeigu Amalgameitų

KAS NORITE VAŽIUOTI I 
FARMERIŲ PIKNIKĄ? 
Nedėlioj, 1 

Brooklyn, Conn
merių A. L. D. L. D. kuopa 
rengia didelį pikniką, kokio 
mes, miesčionys, negalime su- 

I rengti. Tenai bus lietuviškų 
'sūrių, medaus, pyrago ir kito- 
i kių visokių valgių ir gėrimų.

Iš Bostono jau yra pasiren
gę trys automobiliai važiuoti, 

'jei kas turinti
važiuoti s 

į Lietuvių 
376 Broadway

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti
nėjamo, kaipo užsakymus 
(orderi ils) .

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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
8 kambarių namas 

netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šei m ynų.

namus labai pigiai ir tas nei

su visais
Dviem
Randų 

Savininkas

$6,600 į metus. Galima 
lengvomis išlygomis. Jūsų 
namą priims, kaipo dalį 
čio. Labai gera proga 
tą su mažais pinigais. 
Gailių.

yarkti 
seną 

išmokes- 
įgyt tur- 
Matykitc

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

IIGG akeriai 
su visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaules; visi farmerio 
parsiduoda ‘ už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

<

S 

B

vaziuo- 
o- iš čia

Norintieji ge- 
--- putar- 

ir už
riausio
navi m o
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

automobilius 
ykiu, tai 

Kliubo 1 
So.** 

v ak , 
visi an

tie, katrie žino

Piknikas įvyk 
' čiaus farmos. i 
ti į Danelson, Conn, 
paimti num. 12 kelią 
na i New London ir 
vus apie 3 mylias, po- dešinei 
atrasit didelę farma arba ga
lit pasiklausti (Voilow Farm), 
tai tenai bus piknikas.

Kadangi panedčlį bus šven
ta (Labor Day), tai kas nori 
gali važiuoti nakvynei, nes 
daržinėse ant šieno yra daug 
vietos ir visiems užteks pergu- 

1 lėti.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass 
SOUTH BOSTON, MASS.

Bell Phone, Poplar 7545

Subankrutavo 11 Firmų
Šiemet nuo balandžio iki 

liepos mėnesio galo visoj ■

4 firmos pakliuvo sunkiom 
padėtim Bankrutavusių fir-

Graborius-Under taker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki- 

Pas mane galite 
kapinių 

už žemą
tęs pas mane.
gauti lotus ant visokių 
kūogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

Sti’eet
PA.

Dviem šeimynom, 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 farma, G kambarių na

mas, barnė 
dus, 
kas 
to. 
kite

garadžius, gražus so- 
vierias iš geriausių pirkimui 

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
mus Dorchestery. Raudos įeina I $9,500.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karves, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant ^Airba 
3 šeimynom namo su garaHium. 
Matykite Najarian. x

CITY POLVi’
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir Lucerne. 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- 
geiuną.

SOUTH BOSTON
Krautuve ir b šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
i vienas iš geriausių pirkimų tam,
kuris norėtų pradėti biznioti 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda 

Matykite A. Ivas. ,
už

zietno 
anglių

mumis,

0

|!

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

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

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

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

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpinusį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei 
įas už $10. Pamokos dienomis ii 
vakarais. Informacijos dyk 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. va 
ro. Nedeldieniais nuo „2.
2 vai. dieną. Lietuvis mokytoja 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCH‘ 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N

11 vai. i)

$
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TELEFONAI i
Keystone_ ___________Main
Bell-

PHILADELPHIA, PA

I
i

U**-

v
Ą.

U tx 
S

B

EI' 
5?j

o

9669
_ Oregon 5136

m, r4 
m

Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja

Tekt Cref’’point 5622

IK BALZAMUOTO JA 8

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatUk:;”iiau.'l 
kaina. Nuliūdimo 
Mveiptis prie

Maliavoj ame budri 
atliekame

MetropoliU,..’
Brooklyn, ii.

TELEPHONK
GRKENPOKNT Ui J

GI 02 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kxmp&s Clermont Avtnnc 
T'BLEE’BONF.s JUNIPER S7»<

FRANK Ai URBAN’S PDARMACY
IBS. Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

________  ORDER BLANK ________________________
SJųgdan» pinigu* savo adreeu, užrašykite :

r/.unl'įu jun<» VIENĄ DOLERI, ui knrj malonėkit we.n 
b POWDERS ir URBOLA, au wi«ai« nerodymai*.

Brooklyn, N. Y. 1 
č 

Skyrius: 253 Grove St. ?

į trumpiausį 1 
jam lai. nius ir 
j mokslo kursas

T?ri ite» «u murnU del kuinan.
is!škais kreipkitės sekančiu adresu: 

K. M. S.

i

WORCESTER, MASS
Komitetas.

CLIFFSIDE, N. J.
Mes

7

kuomi

o

DETROIT, MICH»>iAnt Rytojaus 'M. M

Visi Eikime Rinkti Aukas

Surankiojo Benamis.

ir

“i

pasekmėmis.
KAINA 25c

ST.
Chicago, UI.

siųskit IT.

moKC.s-

V.

r IL'Jl

■f

MUM •»••••

i

■

3

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

Skaitykite ir 
Platinkite

Lietuvių Pvole- 
Sąjunga.

185 Jersey Avė. Tocb 
kurie tik norite važiuot

ne
be.

i® 
■

paprašys, ateik 
te aukų rinkti.

K ra kai t i.s
3240 THOMAS

10 
įas 
stu 
ig-

darbininkais ir vals-

isė is 
ryte,

P. S. Su užsakymais 
pinigus.

P.

ri-
>r-

dvi moterį.

■ to
do ir pradėjo rengtis

Nutarta po “min- 
mokintis operetę.

UZS1- 
r ugsė jo

J
M. S. išleisti vęi-;j 

, galima I 
S. rasti-ii

atsivėdina ir apsiplauja, ■ 
per vandeni bonkoje ir ;

show
darbui išrinkta komisija
Bakšys ir J. Sabaiiaus

“Maldingi” Žiogai

Važiuojame j “Laisvės” 
Pikniką

Išleido Amerikos 
tarų Meno

O “Keleivis 
raštų, talpi/

ŽiiKgaus Cdiy Jidžfeu ■

Kitas choro sus i r: nirimas i 
vyks 30 d. rugsėjo, 7:30 vai 
vakare.

arba celių,—kaip jos juda, ko- Smetona—yra 
į kios atmainos jose vyksta ir 
it. t.

D. L. D., L. D. 
•X. kuopų žino- 
isko. Nelauki- 
s mūsų kovoto-

ūdytas ir 
84a va'.

u z tai, 
n inkus 
envons-

e- 
ir 
įl
įs 
u 
S,

Matykite

dviem 
rie to 
- g Ta

O, bet 
priverstas 
būdu ga- 
Matykite

\R.MA
kambarių 

, visti:,in- 
arkly>, 100 viŠ- 
par. įduoda už 

ytu ant ^ad>a 
u m.

*0! N
err

li da
\

Mr

po 4

Ma

krau
ų ar
J ur-

B( >.<1O N
šeimynom kampi-

kau>buriu . Tai 
siu plikimų tam, 
adėti biznioti su 
i. Pa :duoda UŽ

jiau g u žiemų

(GtUJs

Penkinei, Rugp, 30, 1929 LAISVE

nuimi
tm, bet

Pamoko* dienomis 
įforrnaci jos d y k i i. 
ryto iki 9 vai. vafca-
us nuo
Lietuvis mokytoj'

ALIO 
cor. 14th St

Aido Choras, 18 d. rugpjū
čio dalyvavo Union City, 
Conn., surengtoj dainų dienoj. 
Kelionė buvo gera. Choras, 
po vadovyste M. Meškienės, 
sudainavo kelias dainas ir pa
skui grįžo namo.

Rugpjūčio 22 d. buvo cho
ro pusmetinis susirinkimas, 
kuriame visi nariai dalyvavo. 
Nutarė surengti “minstrel 
show.” Išrinkta komisija: M. 
Sakaskienė, D. Vaitelis, L Ur
monas ir M. Meškienė—choro 
mokytoja, 
strel 
Tam 
J. J. 
kas.

“Keleivio” No. 32 tilpo ko
respondencija, po kuria pasi
rašo tūlas Beržo Lapas. Jis 
toje korespondencijoje išjuo
kia Aido Chorą. Sako, kad 
jame randasi žydų ir kuomet 
visi chorai dainavo, tai darė 
visokį klykimą.

Tai neteisybė. Bet polemi
zuoti su tokiu Beržo Lapu ne
verta, nes jis savo korespon
dencija visiems parodo trūku
mą kelių šulų, 
neturėdamas 
tokius raitus, 
siunčia. Juk
nors tą geltonlapį užpildyti.

Aido Choro Koresp.
J. Kižys.

Rugpjūčio 25 d. apsilankė 
pas mus philadelphietis V. že
maitis, nuo senų laikų daugo 
liui mūsiškių pažįstamas. Jis, 
b e s i s v e č i u o d a m a s; p r a d ė j c v i e - 
tinius agituoti važiuoti Į Phi- 
ladelphiją, nes ten 1 d. rug
sėjo įvyksta didelis piknikas 

svės” naudai. Todėl vie- 
draugai smarkiai subruz-

i moksliškai kiaurai 
kaitinami 260 iki 300 laipsnių 
Fahrenheito.

Tikras, ekspertiška.s nureguliavi- 
mas tokių augštų temperatūrų pra
šalina nešvarumus. Daugiau, ta- 
čiaus, negu vien tik obalsį, “It’s 
Toasted” (Apkepinta), pripažįsta 
milionai žmonių, kaipo naujoviškiau- 
šią procesą cigaretų dirbime. Ar re> 

. kia todėl stebėtis, kad virš 20,000 
ROMA.—Fašistinė Italija! daktarų sako, jog Lucky Strikes ma- 

, _ . . į žiau teerzina gerkle, nekaip kiti ci-i pasiuntė penkis savo orvan-Į garėtai?
deninius lėktuvus į Calshot, 

! Angliją, kur atsibus tarp-i 
tautinės lenktynės orvande- 

; niniais lėktuvais., Įvyks rug-'

Fašistai Siunčia 5 Lėktuvus i či rp
Į Tarptautines Lenktynes

Lenktynėse nebus atsto-I v I
vaujama Franci j a ir Jungti-; 

; nes Valstijos, nes jos nespė-: 
jusios prirengti lėktuvų įi 
laika.

Ar Jūs Nesidžiaugiate, kad 
ne Persijoj Gyvenate?

Komedija “ANT RYTOJAUS” I j 
gražiai ir teisingai pajuokia Kau-ili 
no fašistinius valdininkus. Viso- i 
se lietuvių kolonijose lengvai ga
lite suvaidinti šią komediją su ge
romis

A. L.
operetės ir etai no 
pas A. L. P. M. 

ninką, adresuojant:

T. D. A. ir T. D. P. vietinių 
skyrių komitetai paskyrė tris 
dienas del aukų rinkimo per- 
visą Detroitą ir priemiesčiuo
se del Gastonijos streikierių. : 
Tai yra rugpj. 31 ir rugsėjo ■ 
1-mą ir antrą—subatoj, nedė- 
lioj ir panedėlyj. Kurie galite, 
ateikit kur parankiau ar ant 
2ith ir Michigan, ar į Ye- 
mans svetainę-. Ten rasite ko-' 
mitetą, kuris išduos dėžutes ir 
blankas del parašų, kurie bus ' 
pasiųsti, kaipo protestas, prieš 
pasikėsinimą pasiųst šešiolika 
Gastonijos streikierių elektros 
kėdėn.

Nariai A. L

. žiu iš kur užlėkė taip vadina
mi “maldingi žiogai,” kurie 
tupi tokiame pavidale, tartum'v 
meldžiasi. Kelios moteriškės 
Brooklyno gatvėse sukėlė di
deli termą, nusigandusios, 
kuomet ant ,ių užtūpė tie žio
geliai. Pas turkus ir kitas ma- 
hometpniškas tautas šie' vabz
džiai yra. vadinami “pranašiš
kais” ir labai gerbiami. Juos 
laiko pagarboj ir chinai, ja
ponai ir įvairios laukinių žmo
ni u tautos.

rosxb?

■ te reikšmę to v
me, kol nužudy 
jus, nes jie mums labai veika 
lingi. Nedaug teturime lokiu

■ kurie nebijo nei šautuvo i; 
stoja ginti teisę organizuotis 
Nelaukit, kol ypatiškai ka.'

lovio Institute New Yorke dar 
pirm kartą buvo užvakar ro- 
d o m a k r u ta m i e j i p a v eik s 1 a i 
gyvu žmogaus kūno narveliu,

Persijoj žmonės pilnai įvertina vė
su rūkymą, gaunamą iš’ apkepinto 
tabako; bet nedaugelis amerikiečių 
sutiktų tiek' iėšų ir vargo pakelti, 
kad gaut tokio rūkymo.

Aki užmetus, žmogus galėtum pa
manyt, kad tai koks munšainierio 

i puodas. Persiškoji vandenine pypkė 
arba “hookah,” kaip kad jie ten ją 

liną, susideda iš trijų šmotų: “gal- 
’ tabakui, vandens bonka ir ilgas 

lankstus cibukas, kurį jie vadina žal
čiu. Medinė dūda eina iš “galvos” Į 
vandenį, kurio pripildyta bonka; į 
šią dūdą įkištas cibukas biskclį augš- 
čiau vandens paviršiaus.

Tabakas vandeniu suvilgomas; 
paskui ji išima ir sudeda į pypkę, 
o ant viršaus uždeda žėruojančių 
medinių anglies žarijų, ir šitai]) ta
bakas būna apkepinamas.

Dūmai 
pereidami 
traukiami per ilgą suraitytą cibuką, 
kuris dažnai būna kelių jardų ilgio.

Dabai', žinodami, kiek darbo pri
dedama Persijoj, kad gaut tikrai pui
kų rūkymą iš apkepinto tabako, jūs 
suprasite, kai)) lengvai ir parankiai 
jūs gaunate tuos gerumus kiekvie
ną kartą, kuomet užsirūkote Lucky 
Strike.

“Toasting” (Apkepįnimas) yra žo
dis, vartojamas, kad paženklint ex
tra slaptą procesą, naudojamą dir
bime Lucky Strike cigaretų. Pui
kiausi tabakai—Tabako Derliaus

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaite ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

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

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas scl- 
korų darbkorų, proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetonų ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos ’ ................
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

“Raudonasis Artojas”
’ B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.
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OVER GLOBE CEVERYKU DIRBTUVES UZ DYKA!
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PIRKĘ PORĄ CEVERYKU GAUSITE DIRBTUVES PAVEIKSLĄ 
UŽ DYKA. KRAUTUVININKAI JUOS UŽLAIKO
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Budavojame naujus budinKus ir pertaisome senus, 
ji. moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaicj sime jūsų langus už visai žemą kainą.

kus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą
it ir tinkamai.

.9.

51!

Kas yra žmogaus amžinas priešas
ligas įvaro, bvi ir grabą paguldo.

pu plačią Ameriką pagarsėjusius
(Dildins nuo liaū.io) jokių ia’čių ne- 

ULJAILj UHu bijo už 75c 1JŽ baksą apsiginkluok
nuo savo amžino priešui

centai u*, skrynutę) yra tai kanuolč prie! 
amžiną žmogau!- priešą—vidurių užkieti- 

jimą—-kuris žmogų.' pagamina dau? rfųresčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKI , BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ T£ GALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

Al. iejMiini o.i s5 
prUiųiU URB.VN'Ž 
kaip vartoti.
Varda* ---------------

AMEEICAH-Li IHUANIAN 
CHOOL

PHONE

736 Lex: n g t o n A

Įsteigia 25 m/ lai. i 
Kelią į pasiseki?, 
syti visokių išdir 
cialč.s klasės moterim.-, 
sės dienomis ir vakarai.-

PERS IT j K RINKI T

' ‘ UDKYKLA 3D REPUTACIJA
. • , tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
i k r.fpriguluiingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai- 

n..s per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe- 
Leidimas ir užganėdinim.as užtikrintas. Kla-

AR TURITE TEISINGA ADRESĄ?
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58lh ir C?) th Street* 

New Verk City

r 10.03 LOTAI $10.60
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

os įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
i mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesai? ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^3 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite;
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

Atdara taipgi nedaliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS •
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KRElPKlTfiS I D R. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių- ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijom. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti, 
lukštai.ciai vyrų, ir moterų buvo pasekmingai pa- 

pasisekimais. At- 
Slaptumas užtik- 

8—PRITAIKYTOS

gydyta, su gerais ir pastoviais 
silankvkite pas mane ypatiškai.
rinta. * PRIEINAMOS K UNO 
JUMS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI LR IŠTYRIMAI VŽDYKA

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving P!., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Ncdėlioj v A. M. ibi 4 P. M.
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LIETUVIŲ VALGYKLA ]

417 Lorimer Street

daly-
TAMSTOMS PA-

daug-

ma-1

PAJIEŠKOJIMAI

SPORTAS SALES—PARBAVIMAl

(205-207)

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Ąvenue,

FOR RENT
MATTHEW P. BALLAS i

ir

NAUJA BUČERNE NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

AUTHORIZfD 
DISTRIBUTORS 

r/ 

NATIONAL

New Yorke areštuotas ang- 
: las prigavikas, kuris vadinosi

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

JUOZAS KOMARAS 
BROOKLYNE

JOSEPH LE VANDA 
107 Union Ave., Brooklyn, \. Y.

Telephone Stapg 0783

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

A.
rinkimas ir diskusijos

šydami užtarimo arabams Pa-i 
lestinoje. Sako, žydai sionis-į 
tai, sudarydami Palestinoje į

Prigavikas “Lakūnas”

GRABORIUS 
(Undertaker)

g DAKTARAS IR CHIRURGAS 
^Specialistas del visų ligų ir opera- 
gcijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- 
^Ičs. Naujausi Diagnozo ir Gydy 
gmo būdai.
| 127 East 84th Street
R(Tarp Park ir Lexington Avės.
g NEW YORK CITY 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki
S 8 P. M. Nedeliomis 10 iki 1 P. M.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČ1Ų
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

PA SI RA NDA VOJ A foru i 
! kambarys del vieno vyro, 
■vienas kambarius užlaikau, todėl ne

draugą, kuris

pir-
vie-
bet I daryti gerą pragyvenimą.
ŽU-i

Jūs pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 
užeiga

jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažjstate m ūsų, tai del pa 
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

V' i

: PASIRANDAVGJA Frontinis kam-
1 barys su atskiru įėjimu. Visi mo- 

ir patogumai.
St., Brooklyn, 
tik kaip 6-tą

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

! derniniai įtaisymai
, Mrs. Solo, 345 Grand
I N. Y., galitol matyti

Geo. Shimaitis.
(205-206)

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS

Aido Choras sparčiai 
naši operą “Kornevilio 
pai”; net po 2 pamokas laiko Į 
į savaitę. Aidiečiai per 17 j

<i u o tas 
Aš pats

apsiimtų 
kambarius užlaikyti. Atši

lt 99-227) gaukit darbo dienomi s nuo 6:30 vai.
Adresas: 333 E. 150th St., 

Apt. 26, Bronx, N. Y. 206-207

ir nepaprastai mitriai varto- j

Pasibaigus 
pavažiavus ra- 

pikniko vietą.
Kviečia Lyros Choras.

(205-206)

j Darbą atlieku
l Kreipkitės
! JONAS
I 173 , Bridge St., C. Brooklyn, N. Yt \ _____ ,

taine, 8-tą vai. vakare 
1 svari) i u reikalu.

paskui

Lie
nusipirko del dvieju šeimynų Darbuotė

i namuką ir buvo užsidėjęs 1 l t 1 V « • t 1 *- 1
Buvo ginčų su tūlais

Rp.
**

p

Į' namus 
žmonių 

vietinių, 
Necko ir

susirinko ne- l 
išleisti Joną, 
iš .
kitur.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
antį visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 
231 ’ BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.

5fU

I

i P AJIEŠKAU kukoriaus arba partne
rio į restorano bizni, kur galima 

Kreipki
tės po No. 150 N. 4th St., kampas 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 

206-208

pašelpinės 
A. L. D. L. 
Ridgewoode.' 

skaitytojas, i

Bušai išvažiuos j “Laisvės” 
pikniką Laurel Springs, N. J., 
kurį rengia Philadelphijos ir 
apielinkės darbininkų organi
zacijos. Bušai išvažiuos nuo 
“Laisvės,” Ten Eyck St. ir
kampas Lorimer St. Kelionė i 
j abi pusi $3.00 ypatai. Tuo- 
jaus užsiregistruokite “Lais 
vės” ofise, kurie manote va
žiuoti sykiu su Aido Choru.

i gerai. ir 1
pa-
Jie

Gastonijos streikierių

VIETOS ŽINIOS
Važiuokite Busais j 
Philadelphiją

Jono Širvio Mirtis ir 
laidotuvės

Lietuvių Amalgameitų 
Auka Gastoniečiams

Amalgameitų Kriaučių 
tuvių. 54-tas lok alas paskyrė 
$100 
bylai, mitinge trečiadienio va 
kare, 
elementais, kurie stojo prieš 
aukojimą gastoniečiams. Ta- 
čiaus, darbininkiško nusistaty
mo kriaučiai ne tik dabar au
kojo tam tikslui šimtinę, bet 
yra pasiryžę ir toliaus remti 
gastoniečius kovotojus, dabar 
teisiamus mirčiai bei kator
gai.

A Velička ir P. Siaurys 
Atidaro Valgyklą

Draugai A. Velička ir 
Siaurys nupirko Republic 
Lunch, 475 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Nupirkę jie viską naujai 
pertaiso, pagerina ir padidina 
vietą. Jau kelinta savaitė, 
kaip taisoma ta vieta ir se
kantį antradienį, rugsėjo 3-čią 
jau atsidarys.

Savininkai žada įrodyti, 
jie skaniu pagaminimu 
šviežiu maistu pilniausia 
tenkins savo kostumerius.
prašo Brooklyno lietuvių gerai 
įsitėmyti atidarymo dieną.

Rytoj Visi į 
Kriaučių Pikniką

! vens šiuos skausmus ir toliaus 
darbuosis mūsų tarpe. Mūsų 
pageidavimas, tai daugiau iš- 

' tvermės pergyventi šiuos skau
smus, kurie Stefaniją ir kūdi
kius patiko. Nes kas numirė, 
tas nieko nejaučia, bet liku-

1 siems reikia gyventi, reikia 
; pernešti visokius vargus, ne
smagumus. Todėl savo jėgas 

[reikia taupyti.
V. Paukštys.

Bankų Ex-Superintendentas 
Gavo $150,000 Kyšių

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

. Komunistų Ratifikacijos 
Mitingai

į Amerikos Komunistų Parti
jos kandidatų ir šių rinkimų 
platformos užgyrimo (ratifi-

■ kacijos) mitingai Įvyks rugs. 
[8 d., sekmadienį, 2-rą vai. po 
[ pietų, sekamose vietose : 26-28 
[Union Square, New Yorke; 56 

Ten I Manhattan Ave., Brooklyne, ir 
Ture- i 133,0 Wilkins Ave., Bronxe. 

Vėliaus apleido [Visi komunistai privalo

“Laisvėje” buvo trumpai 
'paminėta apie Jono širvio 
’staigią mirtį. Bet aš čia no- 
; riu truputį plačiau apie .jį pa- 
i rašyti.

Jonas širvis, kaip ir dauge
lis kitų lietuvių, atvyko į šią

.šalį 1913 metais “laimės” jieš- 
koti. žinoma, atvykęs į čia, 
turėjo nemažai vargo pakelti. 
Gyveno New Yorke, 
persikėlė į New arką. 
1916 metais apsivedė.

[jo karčiamą.
, Newarka ir apsigyveno Brook-i vauti. 
lyne. Richmond Hill dalyje i

“bučernę.” Bet negalėdamas 
i iš jos padaryti pragyvenimą,1 
nesenai ją pardavė.

Abelname veikime jis nepa-į 
sižypiėjo, bet atvykęs iš Lie-!

i tuvos buvo prisidėjęs prie so-1 
; cialistų sąjungos; skilus sočia-1 
I listų sąjungai, jis pasiliko nuo-j 
'šaliai, neprisidėjo nei prie so-1 
i cialistų, nei prie komunistų. [
Bet per visą laiką buvo komu-; 
nistų simpatikas ir rėmė atiko-; 
mis. Priklausė Newarke prie . 
Palangos Juzės 
draugijos ir prie 
D. 55-tos kuopos 

' Buvo “Laisvės” 
; šiaip, kaipo žmogus, buvo la-i 
; bai draugiškas, geras. Labai Į 
dailiai sugyvavo su savo drau-;

i ge Stefanija.
Jo mirtis visus nustebino. I 

Jis buvo labai stambaus su-! 
budavojimo, jaunas, 33 metų ; 

i amžiaus, tvirtas, svėrė apie ; 
! 250 svarų. Bet pastaruoju 
[ laiku pradėjo jaustis nelabai 

Vienok, būdamas stip- 
i raus subudavojimo, turėda
mas užtektinai pajėgos, ne- 

! kreipė į tai jokios atydos.Kuo- 
i met jam moteris pasakydavo; 
'nueiti pas gydytoją, tai jis at-; 
'sakydavo, kad nieko tokio nė-;
ra, tik viduriuose gazų susi- 

: daro ir nuo to prastai jaučia
si. Rugpjūčio 22 d.' nuvyko; 
su šeimyna i teatrą, bet jau [ 
negalėjo visą laiką išbūti, uos 
šoną labai pradėjo skaudėti.' 
Atvyko namo, bet jau skaus-j 
mai tokie buvo dideli, kad tą ' 
patį vakarą turėjo išvežti į Ii-i 
goninę. Ligoninėj pripažino i 
aklosios žarnos uždegimą, j 
Ant rytojaus buvo padaryta 

o nedelioj, 25 d. į 
rugpjūčio, jau atvežė iš ligo-, 
nines lavoną. Sakoma, kad 
jau buvo akloji žarna trūkus.

Jonas širvis paėjo iš Lietu-; 
vos nuo Obelių, iš Kalamaniš- 
kių. Lietuvoj pasiliko brolis. KT v t r i • x j • • 
Čia pasiliko dideliame nuliu-lOrko AfcWrJ S^UniaS!

Wės Prieš Žydus

Kriaučiai yra svieto aprėdy- 
tojai; jie iš kuprotų padaro 
tiesius vyrus, o iš tiesių kar
tais padaro kreivus. To bi 
kas negali padaryti, o tik 
kriaučius, pasiūdamas rūbą.

Dabai' tie svieto rėdytojai, 
lyg dailininkai, turės pikniką 
rytoj po pietų Klaščiaus Par- operacija 
ke, Maspethe. Tad kiekvie
no civilizuoto žmogaus prie
dermė pas savo aprėdytojus 
atsilankyti į jų parengimą ir 
parodyti jiems, kad svietas 
ktiaučius paguodoj a.

Piknikas prasidės rytoj. 2- 
rą vai. po pietų, Klaščiaus dime 
Parke, Maspethe, L. I. Muzi- dukrelė 
kantai grieš po vadovyste Re- metų amžiaus ir sūnelis Jonu- 
tikevičiaus puikiausius lietu- kas, 
viškus ir amerikoniškus šo
kius. Įžanga tik 50 centų.

Komitetas.

KRIAUČIŲ 54 SKYRIAUS
2-KAS METINIS

PIKNIKAS
Įvyks sūbatoj

31 d. Rugpjūčio-Aug., 1929
PRADŽIA 2 VA L. PO PIETŲ

KLAŠČIAUS CLINTON 
PARK

Betts ir Maspeth Avs. ir Rust St.
Maspeth, L. 1., N. Y.

Kviečiami visi Brooklyno ir 
apielinkes miestelių lietuviai dar
bininkai atsilankyti j mūsų paren
gimą. Mes esame tikri, kad kiek
vienas bus pilnai patenkintas mū- 
Si parengimu.

uzika po vadovyste Prof. Reti- 
kevičiaus grieš puikiausius šokius.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI \ •

KELRODIS; Iš New Yorko va-/ 
žiuodami, imkite 14th Street sub
way ir persimainykite ant Grand 
St. gatvekario. Flushing ir 
Grand St. karai taipgi daveza.

Betardant šmugelius New ■ 
Yorko valstijos bankų ex-su-; 
perintendento F. H. Warderio 
pasirodė, kad jis mažių ma-i st. 
žiausia buvo ; 
kyšių iš New Yorko City Trust Jų 

[Banko. Imdamas riebius pa-__

PRANEŠIMAI Iš KITUR
kitų, viršininkų, Warderis lei- 

, do jiems milionais dolerių 
I šmugeliuoti depozitorių pasi-1
dėtus taupymui pinigus; ir tuo 
būdu bankas tapo nubankrū-

i luotas.

BROOK LYS, N. Y.
A. P. L. A. 22-ros kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 2-rą rugsėjo, 
i “Laisves” svetainėj, 46 Ten Eyck 

Pradžia 8-tą vai. vakare. Kvie- 
gavęs $150,000 'čia visus draugus atsilankyti ir nau- 

’ - — -- ■ 1 ”1 atsivesti. Komitetas.
(206-207)

; Blaivybes Vykdymas New 
Yorkui Lešuotų $15,000,000

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5-tos kuopos susi 

rinkimas bus pėtnyčioj, 30 rugpjūčio 
J. Kųbio svetainėj, 79 Jackson St.. 
8-tą vai. vakare. Visi nariai ateikit

■ yra svarbių reikalų aptarti. Atsi- 
veskit ir naujų narių.

Organizatorius.

R

Nufotografuoja» 
ir numaliavoja | 
visokius pa-| 
veikslus įvai- ! 
riomis spalvo- į 
mis. Alnau- I 
jina senus ir | 
k ra ja vu s iri 
sudaro s u I 
amerikoniškais | 

gerai Ir pigiai I
šiuo adresu: i
STOKES i

------------------- --------------------------
Tel., Triangle 1450 ?

Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

MONTELLO, MASS.
, A. L. D. L. D. 6-tos kuopos susi-
I rinkimas tampa nukeltas iš 2-ros 
rugsėjo ant 9-tos rugsėjo. Priežas
tis—labai daug susirinkimų supuo-

• la, tat sekantis susirinkimas bus pa- 
nedėli, 9-tą rugsėjo. Visi nariai Įsi-

Maurice Campbell, vyriau
sias Washingtono pastatytas

i blaivybės a d m i n is tratorius i 1
[New Yorke, pareikalavo, kad 
‘šio, miesto majoras Walkeris 
i ir policijos komisionierius

mt)ki-' Whalenas imtų atsakomybę už
V a r-' blaivybes vykdymą ir kovoje 

prieš slaptas mūnšaino smuk
les. Whalenas atsisakė, pa

metu savo gyvavimo neturėjo į aiškindamas, kąd tos pareigos 
tokio sunkaus darbo, kaip da- i pasiėmimas miestui lėšuotų 
bar. ■’ apie $15,000,000 į metus.

SHENANDOAH, PA.i
Lyros Choras rengia puikų pikni- 

Į ką nedelioj, 1-mą rugsėjo, ant šat- 
I rijos kalno. Kviečiame vietos ir 
i apielinkės lietuvius atsilankyti ir 
i smagiai laiką praleisti. Šis piknikas 
1 jau bus paskutinis šį sezoną, tat ne- 
’ praleiskite progos. Atsilankydami 
, parengsite chorą, kuris nuolatos 
linksmina savo dainomis. Kelrodis: 

; Atvažiavę iš kitur, važiuokite N.
Main gatve į kalną ir laikykitės po 

1 tiesiai smaluotu keliu.
smaluotam keliui ir 
šit

Pirmiaus mokydavęs tik 
operetes su mažiau ir lengvo
mis dainelėmis, bet dabar mo
kinasi plačiai pasaulyj žino
mą ir mylimą operą “Korne
vilio Varpai.” Chorui reikia 
išsimokint 26 puslapius komp- armįj0?f majoru Beverly arba, 
likuotų, šešiais balsais dainų.[L q Binghamu ir nudavė! 
Tai tik chorui, o artistams esąs ()riaįvi0 lėkimo didvyris.; 
taipgi yra gražios muzikos so-, i)aįiįai londoniškai pasipuošęs;

I 11 Iiupcip GOKI 
dar" I damas liežuvį, jis darė įspū-i 

džio į Biltmore ir kitų brangių 
viešbučių viršininkus; už vai-[

i gius ir kambarius jie priimda- - būtinai
VO io Čekius; Čekiais jis taip-įkia ir pašalinių; jie irgi turės balsą 

i . * , _ i - i + .r. 1 ir galės kalbėti-diskusuoti.į gi apmokėdavo UZ deimantus, Sek). J Kuncevičius.
I auksus ir kitus brangumynus., (205-206)
i Tuo būdu yra apkirtęs ’ ant, . 
tūkstančių dolerių biznierius 
ne tiktai New Yorke, bet ir 
kituose miestuose. Kiek 
miau jis buvo tarnautojas 
nos agentūros Kanadoj; 
nusprendė, kad tiesiogine 
likystė jam pelningesnė.

lo, duetų ir t. t.
Tai sunkus aidiečiams 

bas, bet mūsų publika, 
nom, mokės pasinaudot šiuo! 
Aido Choro istorišku parengi-i 
mu.

Dar ir tuomi šis parengimas; 
bus minėtinas, kad šią operą i 
vadovaus mergina, B. šalinai- ■ 
te, kuri pasiekus augščiausio 
muzikos mokslo. Ji stengiasi 
kiek galima geriau sumokint! 
chorą.

Choras dainininkais stovi vi
dutiniai. Sugrįžo iš vasarinės 
pertraukos mūsų gerieji dai
nininkai: A. Velička ir Kripai- 
tis. Lošimo praktikose daly
vauja ir iš Lietuvos sugrįžęs 
Juodzevičius. Daugelis cho- 
riečių dar tebėra vakacijose; Į* 
kiti ir taip sau patinginiauja; 
bet dabar • turėtų kiekvienas 

i mest tinginiavimus ir stot į' 
i darbą, turėtų viens kitą pasi-, 
i ragint draugai draugus, tėvai1 
i ar giminės savuosius ir nepra- • 
leist nei vienos pamokos.

Lošimas jau netoli—6 d. 
spalių (Oct.)

Taigi, choriečiai, prie dar
bo, o publika tegul užsiregis
truoja tą dieną.

V. Januška.

4 metu amžiaus.
Laidotuvės įvyko 28 d. rug- į 

pjūčio, be bažnytinių ceremo- i 
nijų. 

. mažai 
Buvo 

! Great 
' tuvės ir laidotuvės buvo labai j 
liūdnos. Našlės Stefanijos 
blaškymasis, dukrelės Vandos 

[šaukimas “Tėtyti,” kiekvie- 
! nam išspaudė iš akių ašaras.

Iš namų į Alyvų Kalno ka
pus lydėjo 16 automobilių.

; Ant kapų draugas L. Prūseika 
pasakė prakalbą, kviesdamas 
našlę Stefaniją laikytis tvir
čiau, stengtis lengviau pergy
venti šiuos skausmus ir savo 

; kūdikius auklėti darbininkiš- 
|koj dvasioj.

Laidotuvėmis rūpinosi gra
borius Juozas Garšva. Nors, 
kaip sakiau, laidotuvės buvo 
labai liūdnos, bet sykiu ir gra-: 
žios. Palaidotas labai gražiai į 
ir gražioj vietoj.

Reikia pažymėti, kad drau
gė Stefanija širvienė priklau
so prie L. D. S. A. 111 kuo
pos, o jos dukrelė Vanda mo
kinosi šokti ir labai gabi šo
kikė. Ji jau kelius sykius pa
tarnavo mūsų parengimuose, 
pasirodydama scenoj. Mes ti
kimės, kad draugė Stefanija 
ir jos dukrelė Vanda pergy-

PITTSTON, PA.
L. D. L. D. 12-tos kuopos susi- 

bus nedelioj, 
1 d. rugsėjo (Sept.), A. Valinčiaus 
svetainėje, 51 Butler Alley. Pra
džia 7-tą vai. vakare. Diskusijose 
dalyvaus M. Žaldokas ir kiti A. L. I). 
L. D. XII Apskričio pildančio komi
teto nariai. Tat, draugės ir draugai, 

i visi atsilankykite. Atsives-

Prūsų Lietuvis Liko Ristikų 
Čampionu

Garsusis lietuvių drūtuolis-i 
i ristikas Juozas Komaras su- 
' grįžo Brooklynan, po ištisų me
tų nebuvimo čionais. Smagu i 

į buvo pasimatyt su tuo geru 
vyru.

Pereitą ipenktadienį, rugp. 
23 d., Komaras nugalėjo į 14 

1 minučių ir 20 sekundų Jack 
Washburna, amerikona risti- ' — 
^JS^^uFSi^iREAL ESTATE: Namai, Žemė 
kur buvo susirinkę apie 30,- 
000 žmonių, kurie sumokėjo 
už įžangos tikietus $67,000.

šiose pat ristynėse Prūsų 
lietuvis Schikat į 1 vai. ir 15 
minučių priplojo prie matraco 
smarkiausią ir, tur būt, gra
žiausią pasaulyj graikų risti- 
ką Džimį Londosą. Kadangi 
iki šiol skaitytasis čampionu 

, . j Sonnenbergas atsisakė persi-.
.tiktai menkę dalelę visų gy- imti su Schikatu, tai SchikatI 
yentojų, nepripažįsta . jokių j liekasi Amerikos ristikų čam- 

i teisių arabams ir visomis pu-1 pionu Sonnenbergas, ‘ beje,1 
■ semis juos engia, nois arabų . nesutj]t0 ristis ir su Komaru.; 
.toje sa yje yia milžiniška di-. Sonnenbergas, kaip žinoma/ 
dziuma gyventojų Leidžiama, nugal6jo strangler Lewisa be-, 

.supias i, kad ne tiek religiniai. veįk vjen ĮUom ka<] j]s fotbo-; 
ginčai, bet nepakenčiamos po-! 
litinės ir ekonominės skriau-1 
dos privertė arabus dabar 
kilti prieš žydus.

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandens, daug laivų 

prieina. Pietus darome del 200 žmo- 
Atvažiuokite laike pietų, tai 

; pamatysite, kad daroma geras biz- 
I nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
: fornišiuoti kambariai. Galima pirk- 
ti atskirai. Pardavimo priežastį su- 

' žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 
West St., near Uth St., New York, 

N. Y. 194-220

Arabų visuomenės veikėjų 
grupė New Yorke per savo 
advokatą Selim Totah, Wool-1 
worth Buildinge, išleido atsi
šaukimus į Anglijos valdžią, į 

Newarko ^omos popiežių, į kardinolą j 
Išleis-5 f1 ayesą ir į Tautų Lygą, pra-1

11,000 Žydi] Susirašė 
Kariaut Prieš Arabus

Jau virš 1,000 žydų pasau- 
‘ linio karo ex-kareivių susirašė
' važiuot į Palestiną mušti ara- 
' bų, jeigu Amerikos karo mi- 
nisteris duos jiems tokį leidi
mą.

Bankininkai Julius Rosen- 
wald ir Felix Warburg davė 
po $25,000 į Palestinos žydų 
sionistų fondą prieš arabus; 
per vieną užvakar dieną į tą 

I fondą surinkta išviso $63,000.

Uoi.vs musų prižiūrėjimas 
ko/.no mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka a u k šė i a u s i e m s gero 
skonio reikalavimams.

Visos musu moderniškų 
šermenų namo imonės visuo
met yra gatavos tamsioms 
patarnauti.”

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

: PARSIDUODA 3-jų šeimynų mūrinis 
namas, geram stovy, yra visi įtai- 

[ symai, šiluma ir šiltas vanduo, arti 
: subway. Mrs. Warnakis, 437-48th 
; St., 2nd floor, Brooklyn, N. Y.

(205-207)
: PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 
I tik 3 menesius vartoti. Parsiduo- 
I da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per i rju surast 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston [ pusiau 
Ave., Kearney, N. J. ("''' ___

vakare.

galva kirto savo opo-j 
i nentui į pilvą; o keno pilvai ■ 

su" [ yra drūtesni ir to trikso nesi-1 
bijo, tai Sonnenbergas tokių' 
vengia.

Kad Schikat yra Prūsų lie- 
! tuvis, tai Komaras patyrė iš 
vokiečių ristikų. Be to, Phila- 
delphijoj Schikat lietuviškai ir 
šnekėjęs su kai kuriais lietu
viais, pas jį atėjusiais.
' Baltįmores pastarajame ris- 
tynių, turnamente Komaras pa
rito į 30 minučių Kochą ir dar 
vieną sunkiasvorį vokietį, 
Schusterį; Komaro gi imtynės 
su plačiai žinomuoju Steinke 
tenai tęsėsi 30 minučių ir iš
ėjo lygiomis.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieK piet; 2-8 po pirt. 
Ketvergais Ir ■ubatomh iki 8 vai. 
Penktadieniais k ukMadienlala tik 
■ulyg autartiea.

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučemę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučemėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
’atarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dienų ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. T.

ko/.no



