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New Orleans Darbinin
kai Reikalauja 

Generalio Streiko

NEW ORLEANS, La. — 
Sekmadienį 40,000 New Or
leans darbininkų susirinko 
į masinį mitingą ant Glai-

ti
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, T i k 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

borne ir Canal gatvių ir rei
kalavo, kad generalis strei
kas būtų paskelbtas išreiš
kimui simpatijos streikuo
jantiems gatvekarių darbi
ninkams. Dar niekad čia 
nebuvo tokio masinio darbi
ninku susirinkimo.

Balti ir ųegrai darbinin
kai stovėjo kartu ir atkar-j 
totinai šaukė už i 
streiką.

Tarp kalbėtojų buvo Dave 
Marcusy, prezidentas New 
Orleans Darbo Unijų Tary-i 
bos; Edward Peyreux, pre
zidentas Carmen Unijos, 
Skyriaus 194; moteris E. 
Pillsbury, dirbtuvių inspek- 
torka; Lousiana Viešosios 
Tarnybos Komisionierius ir 
kiti politikieriai.

Kuomet Dave Marcuąy 
bandė kalbėti, tai darbinin
kai pradėjo ant jo baubti 
už tai, kad balsavo prieš 
skelbimą generalio streiko. 
Darbininkams šaukiant, jis 
negalėjo kalbėti ir buvo pri
verstas pasitraukti.

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją nevažinė
ti streiklaužių operuojamais 
gatvekariais, taipgi atsisa
kyti naudoti Public Service 
Kompanijos elektrą ir ga
zą. Tuo būdu plačiau išsi
vysto darbininkų streikas 
prieš Public Service Kom
paniją.

Jungtinių Valstijų val
džios paskirtas valdininkas 
Loisel turi savo pilnoj prie
žiūroj gatvekarius ir ope
ruoja juos streiklaužiais. 
Tuo būdu per jį federalė 
valdžia laužo streiką.

Kompanija vietos laikraš
čiuose atsišaukia į streikie- 
rius ir ragina juos grįžti 
darban.

Vietos kapitalistiniai laik
raščiai, kad pasitarnauti 
darbdaviams, didžiausiais 
antgalviais parašė, kad vie
noj miesto daly tapo suras
ta “didelė bomba,” kuri ga
lėtų susprogdinti “visą mie- . 
stą.” Aišku, kad provoka
toriai buvo sutaisę tą bom
bą. Sakoma, bomba atrasta 
didžiajame gazo vamzdy.
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Fašistai Įsako Gyventojams 
Kovoti Prieš Plečkaitininkus

No. 173 Telephone, Stagg 3878

SOVIETAI HEATAKIiOJA CHINUA
Komunistų Internacionalas Šaukia Pasau
lio Darbininkus Kovoti Prieš Kapitalistų 

Rengiamą Skerdynę

BALTAGVARDIEČIŲ ARMIJA MANCHU
U MIESTE PASIRENGUS KARIAUTI

Mariampolės ir Alytaus 
karo komendantai išleido 
įsakymą vietos gyvento
jams, kuriame siūloma pa
dėti vyriausybei kovoti su 
“plečkaitininkais,” kurie 
pereina administracinę lini
ją. Draudžiama duoti pa
stogę asmenims, ateinan
tiems iš anapus administra
cinės linijos ir jų pasus pri
valo kontroliuoti.

Per dešimts kilometrų nuo 
administracinės linijos už
drausta vaikščioti ir važiuo
ti nuo 10 v. vakaro iki 3 v. 
ryto.

Nepildą šio įsakymo bau
džiami iki 5000 litų arba 4 
mėnesiais kalėjimo arba vie
na ir kita bausme kartu.

MASKVA.—Komunistų Internacionalas, matydamas 
didėjantį karo pavojų Tolimuose Rytuose, išleido atsi
šaukimą į viso pasaulio darbininkus, ragindamas kuo- 
smarkiausia vesti kovą prieš imperialistų rengiamą sker- 
dynę. Kominternas savo atsišaukime iškelia sekamus 
kovos obalsius:

“Organizuokite griežtą kampaniją kovai prieš kontr
revoliucinę kampaniją, atkreiptą prieš Sovietų Sąjungą!

“Paverskite tarptautinę Raudonąją Dieną (Pirmą 
Rugpjūčio), kuri yra pasaulinės kovos diena prieš impe
rialistinį karą, į kovos demonstracijas prieš rengėjus 
naujos skerdynės.

“Į provokacijas naujo karo atsakykite darbininkų 
spėkų revoliucinėmis demonstracijomis prieš imperialis
tinio karo rengėjus!

“Šalin kontr-revoliucinį Kuomintangą!
“Lai gyvuoja broliška vienybė Chinijos ir Sovietų 

Sąjungos darbininkų!
“Lai gyvuoja pasaulinė socialė revoliucija!”
Raudonojo Darbo Unijų Internacionalo pildantysis 

komitetas atsišaukia į pasaulio darbininkus, tarp kito ko 
pareikšdamas:

“Chinijos militaristai daro žingsnį prieš Sovietų 
Sąjungą pasitarę bendrai su diplomatiniais atstovais 
Amerikos, Anglijos, Francijos ir Japonijos. Visi jie 
trokšta-nukreipti Chinijos darbininkų ir valstiečių domę 
nuo imperialistų machinacijų.”

Raudonasis Darbo Unijų Internacionalas ragina pri
sidėjusias prie jo organizacijas energingai vesti kovą 
prieš karo rengėjus ir jų social-imperialistinius lekajus. 
Viso darbininkų spėkos turi būt sumobilizuotos, kad vi
sam pasauly pareikšti darbininkų masinį protestą prieš 
imperialistų rengiamą naują skerdynę, prieš ' Chinijos 
militaristų kliką.

Imperialistų Bjauri Propaganda Prieš Sovietus
Kapitalistinė spauda visose šalyse pradėjo varyti 

bjaurią propagandą prieš Sovietų Sąjungą.
Kapitalistiniai laikraščiai rašo, būk Sovietų Sąjunga 

pradėjus pulti Chinija. • Tas mat kapitalistams reikalin
ga, kad sukelti minias žmonių prieš Sovietų Sąjungą, 
kad prasidėjus imperialist!} karui prieš Sovietų Sąjungą 
minios darbininkų nepasipriešintų karui.

Vėliausias kapitalistinės spaudos melas, tai vėlai 
sekmadienį paduotas pranešimas, vaduojantis Chang 
Hšueh-liaiįęa, Mandžurijos diktatoriaus, pranešimu Nan
kingo valdžiai, būk “Raudonoji Armija pradėjus atakuo
ti Chiniją 8 vai. ryto prie Suifenho upės, naudodama 
nuodingą gazą.” ,

Pirma negu jie suprato, ko iš jų imperialistai reika
lauja, Chinijos militaristai užginčino pirmesnius prane
šimus apie “susikirtimus” su Sovietų “įsiveržusią” armi
ja Manchuli, Blagovesčenske ir Pogrąničnoj. Dabar jau 
sako, būk Sovietų armija puolanti Chiniją.

Chinijos Valdžia Nusprendė Kreiptis prie Tautų Lygos;
Anglija Pritaria Amerikos Grąsinimui Sovietams

Budapest, Vengrija.—Pra
nešama, kad Italijos fašistų 
vadas Mussolini žada sekam

ais metais atvykti į 'fašis- 
valdomą Vengriją.

Gastonijos Darbininkai 
Varo Organizacijos

Darbą Pirmyn
GASTONIA, N. C.—Na- 

cionalė Tekstilės Darbinin
kų Unija ir Tarptautinis 

1 Darbininkų Apsigynimas iš
leido 18,000 lapelių del šau
kiamos tekstiliečių konfe
rencijos liepos 28 d., Besse
mer mieste, netoli nuo čia. 
Šeštadienį ir sekmadienį tie 
lapeliai tapo plačiai pasklei
sti Gastonia ir Mecklenburg 
apskričiuose tarp tekstilie
čių darbininkų.

Šimtai streikierių dalino 
lapelius. Dešimts ^automobi
lių buvo naudojama išvežio- 
jimui lapelių į tolimesnius

miestelius.
Konferencija šaukiama or

ganizavimui tekstilės darbi
ninkų į Nacionalę Tekstilės 
Darbininkų Uniją. Konfe
rencija įvyks diena prieš 
Gastonijos streikierių teis
mą.

Chinijos Rytinio Gelžkelio 
Manadžerius Sugrįžo 

Maskvon 1
MASKVA.— M. Jemšeno- 

vąs, kuris buvo Sovietų ma- 
nadžeriu prie Chinijos Ryti
nio Gelžkelio, sekmadienį 
sugrįžo į Maskvą. Milžiniš
ka minia darbininkų jį pasi
tiko prie stoties. Su juo 
taipgi sugrįžo grupė darbi
ninkų, kurie’ dirbo prie gelž
kelio.

MUKDENAS, Mandžuri- 
ja.—United Press ir Japoni
jos žinių spaudos korespon
dentai sekmadienį čia pra
nešė sekamą žinią:

“Chinijos valdininkai vi
siškai užginčina, kad Man
chuli, parubežinis punktas 
Rytinio Gelžkelio, tapo So
vietų užimtas. Jie taipgi 
Sako, kad ‘Sovietų armija 
nėra užėmus jokio kito mie
sto.

“Chinijos Viršininkai taip
gi užginčina pranešimus, 
kad gelžkelio tuneliai arba 
tiltai ant rubežiaus tapo su
naikinta.”

United Press korespon
dentas Charbine sekmadie
nį pranešė:

“Visi pranešimai • sako, 
kad rusai nesiveržė į Man
chuli, nors Sovietų kavaleri
jos sargybiniai atvyko neto
li to miesto; iš to matomai 
kilo nepatvirtinti praneši
mai pereitą savaitę, būk 
Sovietai pradėję ataką ant 
Chinijos.

“Aštuoni šimtai Chinijos 
kareivių taipgi atvyko į 
Pograničnają. Rusai aplei
džia šį miestelį; Ussuri gelž
kelio ofisas tapo uždarytas.

“Daugelis japonų aplei
džia šiaurinę Mandžuriją, 
241 išvyko į pietinius punk
tus šį rytą.

“Visi Sovietų viršininkai, 
dirbusieji prie Rytinio Gelž
kelio, apleido Manchuli 
(šis miestelis randasi Man- 
džurijoj, už 10 mylių nuo 
Sovietų rubežiaus).

“Manchuli miestely da
bar chinų kareivių yra 15,- 
000; sugabeno 90 lauko ka- 

i nuolių.”
3,000 Baltagvardiečių 

rengę Kariauti
Oficialiai Japonijos

nešimai sako, kad 3,000 ru
sų baltagvardiečių armija 
randasi' Manchuli mieste; 
jie gerai apginkluoti ir pa
sirengę kariauti prieš Sovie
tų Sąjungą.

Kadangi baltagvardiečiai 
deda visas pastangas, kad 
įvyktų karas tarp Chinijos 
ir Sovietų Sąjungos, tai ant 
rubežiaus gali kilti susikir
timas; baltagvardiečių ar
mija gali išprovokuoti susi
kirtimą. Bet Sovietų armi
ja nesiverš Chinijon. Kapi
talistinė spauda tiksliai 
skleidžia melagingas žinias 
apie Sovietų puolimą ant 
Chinijos, kad sukelti mases 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pasi-

pra-

Chinija Kreipsis Prie Tau
tų Lygos

Pirmadienį Japonijos ži
nių agentūra pranešė iš 
Nankingo, kad Chinijos val
džia nutarė kreiptis prie 
Tautų Lygos del išrišimo 
jos ginčo su Sovietų Sąjun
ga. Bet pranešimas sako, 
kad Chinija apeliuosianti į 
Tautų Lygą tik tuomet,' jei
gu Sovietų Sąjunga “dary
tų aiškų žingsnį sąryšy su 
užgriebimu Rytinio Gelžke
lio.” Nankingo valdžia taip
gi įsakė' savo atstovams 
įvairioe šalyse, kurios pri
klauso prie ' Tautų Lygos, 
informuoti tu šalių valdžia 
apie Sovietų “neteisingą” 
atsinešimą. Chinijos mili
taristai,'‘kurie vykdo impe
rialistų planus, nori parody
ti pasauliui, būk Sovietų 
Sąjunga esanti kalta visa
me kame, o jie tai viską da
ro “teisingai.”

Pekine diplomatiniuose 
rateliuose kalbama, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
svarstanti sudaryti tarptau
tinę arbitracijos komisiją 
svarstymui Chinijos ginčo 
su Sovietais.
Anglija su Amerika Prieš 

Sovietų Sąjungą
Anglijos “socialistinės” 

valdžios "ambasadorius 
Washingtone, ponas Esme 
Howard, sekmadienį prane
šė valstybės sekretoriui 
Stimsonui, kad jis gavo in- Shanghajaus. 
strukcijas nuo Arthur Heų- 
derson (socialisto), Angli
jos užsienio reikalų ministe- 
rio, jog Anglijos valdžia su 
džiaugsmu užgiria .Ameri
kos žingsnį del Chinijos- 
Sovietų susikirtimo, grasi
nant Sovietų Sąjungą prisi
laikyti Kelloggo pakto.

Dabar visos trys imperia
listinės valstybės, Anglija, 
Francija ir Amerika, suda
rė bendrą frontą prieš ’So
vietų Sąjungą po priedanga 
“išvengimo karo” Tolimuose 
Rytuose sulig Kelloggo pak
to. Jos provokuoja karą ir 
tuo pačiu sykiu Sovietams 
primena, kaip “šventas” yra 
Kelloggo paktas, ir jeigu 
Sovietų Sąjunga, Chinijos 
militaristų arba rusų balta
gvardiečių užpulta, bandytų 
smarkų smūgį užduoti už
puolikams, tuomet Anglija, 
Francija ir Amerika pa
reikštų: Mes jus persergė
jome laikytis Kelloggo “tai
koj” pakto. Jūs mūs ne
klausėte. Mes jus dabar 
pamokinsime karu.

Chinijos Reakcionieriai 
“Teisinasi”

Chinijos reakcinė valdžia 
išleido manifestą į pasaulį 
“pasiteisinimui.” Kadangi 
neturi jokių kitų primetimų 
Sovietų Sąjungai, tai per
dėm visam manifeste šaukia 
apie “komunistinę propa
gandą.” Sako, būk Sovietų ■ 
konsulatai ir biznio įstaigos: 
Chinijoj davusios prieglau-! 
dą komunistams; užlaikiuU 
sios komunistinę literatūrą. 
Girdi, Sovietų Sąjunga no
rėjusi nuversti dabartinę 
Chinijos valdžią ir sunai
kinti Chinijos visuomenę. 
Svarbiausia del to Chinijos 
militaristai užgriebė Rytinį 
Gelžkelį ir padarė puolimus 
ant Sovietų įstaigų.

Bet tai, žinoma, Chinij/fsi 
militaristų išsisukinėjimas.! 
Dabar paaiški, kad liepos 9 
d., Pekine, trys Chinijos vai-

Francijos Policija
Trukdo Rengimosi
Prie Rugpjūčio Pirmos

Suareštavo 95 Komunistus

PARYŽIUS. — Francijos 
j darbininkai, po Komunistų 
Partijos vadovybe, rengiasi 

‘prie tarptautinės anti-kari- 
jnės dienos, Rugpjūčio Pir
mos. Tą dieną visam pa
sauly įvyks darbininkų de
monstracijos prieš gręsiantį 
imperialistų karą.

Francijos valdžia deda 
pastangas, kad neprileisti 
darbininkų prje surengimo 
denwiStfaciju.
^Sekmadienį Francijos vi

daus reikalu ministeris 
jTardieu ir Paryžiaus polici
jos viršininkas Chiappe įša
ukė suareštuoti visus vadus, 
1 kurie organizuoja anti-kari-donai, Chiang Kai-shekas,I ul^ UAU..ja 

Chang Hsueh-liang ir 11 <’ demonstraciją.
Wang, turėjo slaptą posėdį, 
kuriame jie svarstė puolimą 
ant Sovietų Sąjungos. Aiš
ku, kad tame susirinkime 
buvo ir imperialistų atsto
vai. Po susirinkimo ant ry
tojaus (liepos 10 d.) Man- 
džurijos militaristai pradė
jo užgriebti Rytinį Gelžke- 
lį, areštuoti Sovietų • pilie
čius ir tt. Ir tą žingsnį jie 
darė Europos ir Amerikos 
imperialistų primokiriti.

Chinija Užginčina žinias 
Apie Sovietų

Paryžiaus priemiesty Vil
leneuve Saint Georges poli
cija užpuolė komunistų susi
rinkimą ir suareštavo 95 as
menis.

Anti-Imnerialistinė Konferen
cija Pasmerkė Chinijos 

Militarishis
FRANKFORT, Vokietija. 

— Sekmadienį čia su masi
niu mitingu įvyko • Anti- 
Imperialistinės Lygos
ggnlinjo konpyso antra, se
si i^^lukstančiai darbinin-

Sekmadienį Nankingo val-jkų dalyvavo susirinkime, 
džia oficialiai užginčino ži-i Masiniame mitinge
nias apie Sovietų kariuome
nės ataką, pasak Interna
tional News Service kores
pondento pranešimo iš

Nei Manchuli, nei Pogra- 
ničnaja miestelių Sovietų 
kariuomenė neužėmė ir ne
bandė užimti. Vienas Nan
kingo valdininkas pareiškė: ■

“Mes gavome pranešimą, 
nuo generolo Changy^Mng-i 
hui, kad rusai nėra pasiren-' 
gę daryti atakos.”

Pranešama, kad 200,000 
Chinijos kareivių, sukoncen
truota Mnndžurijoj palei 
Sibiro rubežiu.

Chiang Kai-shekas išleido 
atsišaukimą į kareivius, kad 
iie visi kaip vienas stotų 
ginti “Chinijos teises” (ge
riau pasakius, imperialistu 
interesus). Savo atsišauki
ame Chiangas vadina Sovie
tų Sąjungą “raudonuoju im
perializmu,” kad tuo būdu 
sukelti kareiviuose “patrio
tinį ūpą.”
Kaizeris šaukia. Kad Rei

kia Gelbėti Chiniją Nuo 
Bolševizmo

Londonas.—Vokietijos bu
vęs kaizeris pareiškė svie
tui savo nuomonę, ką jis

i pa
smerkta Chinijos militaris
tai, kurie provokuoja karą 
prieš Sovietų Sąjungą. 
Taipgi reikalauta, kad Ang
lija tuojaus užmegstų diplo- J 
matinius ^/ryšius su Sovietų 
Sąjunga. L

Kongrese dalyvauja arti 
400 delegatų iš įvairių šalių. 

|Yra keletas delegatų iš A- 
merikos, jų tarpe negrų va

idas William Pickens.
Chiniečiai delegatai pa

reiškė, kad ginkluotas dar- 
binirfkų ir valstiečių sukili
mas dabar rengiamas prieš 
Nankingo režimą. .

Dalyvauja delegacija ir iš 
Sovietų Sąjungos.

Plečkaitininkai Bonkopiis 
Siunčia Literatūrą

Iš Čiobiškio praneša.',kad 
Vilija dažnai matyti plau
kiančios užkimštos bonkos. 
Jų viduje esą pleckaitininkų 
literatūros po 3-8 egz^Per 
dieną praplaukią apie 20*iF—• 
daugiau tokių bonkų.

mano apie Chinijos-So^ietų 
ginčą. Reikia Chinijai pa
dėti kovoti prieš bolševiz-

laisva,” sako buvęs Chinijos 
smaugėjas.
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IR APIE DARBININKUS PRABILO!

Rinkit Delegatus į Darbo streikų prieš bosus. Visose
Unijų Vienybės Konvenciją, šitose kovose mes matome
Įvyksiančią Clevelande Rug
pjūčio 31 ir Rugsėjo 1

Dienomis
ir 2

rūmų steigimui. Tokios or
ganizacijos steigimui prita
ria ne tiktai viršuj suminė
tas “Tautos Kelias,” be’t ir 
visa fašistinė spauda, kuri 
vis labiau prirodinėja, kad 
esą darbininkus reikia ati
traukti nuo marksizmo ir 
prijaukinti prie tos minties, 
jog jie y Va svarbi tos pa
čios tautos dalis ir turi tei
sės dalyvauti “tautos gery
bių” naudojime. Žinoma, 
tai yra bjaurus veidmainia
vimas. Prieš darbininkų 
klasę tautininkų sąjunga ir 
jošTvaldžia vedė ir ves nuož
mią kovą. Ką ji bandys pa
daryti, tai visų pirmiausia 
numesti kiek tiek trupinių 
darbo aristokratijai ir de- 
sėtkui kitam profesionalių 
agitatorių, kad su jų pagel- 
ba suskaldyti klasines dar
bininkų organizacijas, kad 
neduoti įsigalėti darbo uni
joms ir kad pakrikdyti tas 
unijas, kurios jau yra. Su
jungę savo “korporacijas” 
su žvalgyba ir geležiniu vil
ku, jie bandys sufašizuoti 
darbininkų judėjimą. Iš tos 
pusės Lietuvos darbininkų 
klasei gręsia labai didelis 
pavojus. Visi klasiniai susi
pratę darbininkai ir šiaip 
jau tikri fašizmo priešai 
turi susimobilizuoti ir visais 
galimais būdais kovoti su 
tais planais, ardyti ir krik
dyti fašistinius branduolius 
darbininkų klasėje.

Kodėl fašistai ( sukruto 
reikšti savo susirūpinimą

DARBININKAI!
IndustiVjos sąlygos kas

dien vienyhlingai darosi ne-’ 
pakenčiamomis. Algos ma
žinamos. Darbo valandos 
ilginamos. Nežmoniška sku? 
bėjimo (speed-up) sistema 
įvedama į kiekvieną fabri
ką, kiekvieną kasyklą. Bo
sams terūpi vienas: kuo di
džiausia gamyba su mažiau 
išlaidų — didžiausi pelnai.

Kuomet algos ^kapojamos 
10, 20 ir 30 nuošimčiais, bo
sų pelnai auga iki šiol ne
girdėtu greitumu. Kapita
listai šiandien darosi milio- 
nus dolerių, kuomet seniau 
darydavosi tūkstančiais. Tie 
didieji pelnai yra daromi 
jūsų prakaitu

Tautininkų partijos šuva-, 
žiavime (kuris įvyko apie 
vidurį pereito mėnesio Kau
ne) centro valdybos atsto
vas, tarp kitko,-prisiminė ir 

- apie : darbininkus. Štai ką 
jisai 1 pasakė: “Darbininkų 
padėtis taip pat neturi būti 
pamiršta. Ji turi būti ra
cionaliai derinama į viso 
krašto bęndrą ūkišką pade-4 
tį. Gal tiems dalykams tvar
kyti reikėtų įsteigti atskirą 
referentūrą. Tautininkų 
sąjunga nėra luominė orga
nizacija. Ji žiūri į,visus ly
giai. • Pageidaujama steigti 
darbininkų vienybės orga
nizacija” (“Liet. Aidas” No. 
13^. ‘

Dvarponių, kunigų, buo
žių ir spekuliantų valdžia, 
kilusi iš tautininkų sąjun
gos, nutarė . pareikšti, kad 
ir jai darbininkų reikalai 

♦rūpi. Tai jau ne tik melas, 
tai jau idiotizmas. Juk tai 
ta pati valdžia, kuri išgrio
vė beveik Visas unijas, kuri 
ir dfdbar sistematiškai ran
kioja* radikalius elementus

i by kaip pasireiškiančiame 
unijiniame judėjime (unijų 
skeletonai yra tik Kaune ir 
Klaipėdoje)/ kuri net social
demokratus į palėpę varo, 
jau .nekalbant apie mussoli- 
nišką komunistų persekioji-1 
mą. •*'

♦

Tačiaus, tai nebus naujie
na, jei fašistinė klika ban
dys sulipdyti ką nors pana
šaus į tai, ką jie vadina 
“darbininkų vienybės orga
nizacija.” Jie jau senokai 

; . kalba apie taip vadinamus 
| “darbo rūmus,” prie kurių 

turėtų priklausyti ne tiktai 
darbinirikai, bet ir amatnin- 
kai. Modeliu tiems “darbo 
rūmams,” turėtų bū
ti ta organizacija, kurią 
įkūrė Italijos fašistai. Tos 
organizacijos politinis vei- 

I das, be abejonės, būtų tok
sai, kaip ir geležinio vilko,

I šaulių ir tolygių fašistinių 
L zJ>dndU. Tai būtų fašistinio 

dvarę palivarkas.
f Smetonlaižiii 
j- ' “Tautos Kelias” nesenai pa- 
I tiekė planą, kaip tokie rū

mai turėtų būti organizuo- 
| jami: 'darbininkus reikia
l padalinti į korporacijas ar
tį ba cechus
I reikia izoliuoti nuo politinių griovė vis labiau įsigalėja
I partijų ^(žinoma, tik ne fa- Kaune praėjo keli pasek- ,

šistų); tik per korporacijas mingi streikai, t Unijų bran- 
samdytojal gauna darbiniu- duoliai kaip kur pradeda

| kų, tas reiškia, kad prie ne- kurtis ir provincijoje. Pa-
• ’ * ■* ’ •• . ‘.r 1 T . 1 . vmtl VICll MJL11111IYCX1, VOdllLACIl

sirodo, vadinasi, kad jokio- senose Amerikoj Darbo Fe-'

nepaprastai augštai iškilu
sią kovingą darbininkų 
dvasią, pasiryžimą kovoti, 
kad apsaugojus savo reika
lus ir iškovojus iš savo bo
sų geresnes darbo sąlygas.

Turi būt suprantama
kiekvienam darbininkui, 
jog šis bosų puolimas ant 
darbininkų yra taip jau 
nauja faze prisiruošimo 
prie naujų kapitalistinių 
karų — prieš Sovietų Rusi
jos darbininkus ir valstie
čius ir taipo pat tarpe pačių 
kapitalistinių kraštų, ypa
čiai tarpe Jungtinių Valsti
jų finansinių interesų ir. 
Britanijos finansinių inte
resų. Kovojant prieš bosų 
puolimus ant darbininkų al
gų, darbo valandų, ir sąly
gų, kiekvienas darbininkas 
taipo pat privalo sąmonin- 

jūsu prakaitu — ilgesnėmis gai jungti šitas kovas su ko- 
darbo valandomis, mažesnė-j vomis prieš daromus prisi- 
mis algomis, skubesniu dar- ruošimus į naujus imperia- 
bu.

Kaipo pasėka šito baisaus :r, t , _ , .. . .. . -1.. 1 . . . . . , . lidarybe; darbininku umiuskubėjimo, įvairios industn- . V- • i -< -ui vienybe privalo būti musunes nelaimes, ligos ir bedar- 1
bes auga nepaprastai grei
tu spartumu. Darbininkai,, 
turinti tik po 40 metų am- m&sės ypatingai pamatinėse 
žiaus, mėtomi laukan iš fa- industrijose šiandien yra 
brikų. Mat, jie yra jau pen neorganizuotos.^ Amerikos 
silpni gaminti pakankamus | Darbo Federacijos nusista- 
pelnus fabrikų savininkams. į tymas yra priimti savo tei- 
Nauja, ddrba taupinanti ’^ese tiktai labiausiai įšlavin- 
— Milžiniš-

beamačių arba

listinius karus. Reikalinga 
tarptautinė darbininkų so-

siekimu.
Milžiniškos darbininkų

IŠ LAIKRAŠČIU Tuo tarpu pukšnaitis žinojo, 
kad tas choras ne tautininkų 
kontroliuojamas, bet bolševikų 
bei jiems pritariančių žmonių, 
todėl sumanė pasirodyti kuo- 

Darbininkų Judėjimo ""Z8 n-štai kaip pra-

‘ Jinai patieks planus orga
nizavimui naujų unijų. Ji
nai patieks pagrindus ko
voms prieš kapitalistinę ra
cionalizaciją ir bosų daro
mus puolimus ant darbinin
kų algų, valandų ir'bendro 
jų gyvenimo. Jinai kovos 
prieš karo pavojų,, už, 7 va
landų darbo dieną, už padi
dinimą algų ir pagerinimą 
darbo sąlygų.

Nepaprasta dome yra 
kreipiama į organizavimą 
neorganizuotų darbininkų 
ir ypatingai negrų darbi- 
nipkų. Stengdamiesi gauti 
kiek galint daugiausia at
stovų iš senų ir naujų unijų 
ir iš organizuoti! mažumų 
grupių senose unijose, vy
riausias mūs koncentracijos 
taškas turi būt nukreiptas į 
dar neorganizuotus darbi
ninkus. Kiekvienas darbi
ninkas privalo kalbėtis ir 
agituoti darbininkus, dir
bančius toj pačioj dirbtuvėj, 
kad įkūrus dirbtuvės komi
tetą. Šis komitetas privalo 
perskaityti Darbo Unijų 
Švietimo Lygos programą, 
turi skaityti laikraštį “La
bor Unity.” Šis dirbtuvės 
komitetas turi plėsti savo 
veikimą ir išrinkti delega
tus į didžiausią darbininkų 
konvenciją Amerikos darbi
ninkų istorijoj. Dirbtuvės 
komitetas privalo būti orga
nizuota grupe agitatorių už 
Darbo Unijų Vienybės Kon
venciją. Jis turi pradėti 
organizavimą visų darbinin
kų, esamų dirbtuvėje, už ko
vą prieš bosus.

Darbo Unijų Švietimo Ly
ga šaukiasi j visus darbinin
kus, įskaitant negrus darbi
ninkus, — ypatingai į dar
bininkus, dirbančius tokiose 
svarbiose* ir i 

JL.

industrijose, kaip plieno,

Iš Piety Amerikos

Argentiniečių lietuvių darbi
ninkų' savaitraštis “Rytojus” 
(num. 24) rašo:

“Praėjusiame ketvirtadieny,

deda savo atsakymą į užklau
simą apie operetę:

“Vakar gavau jūsų laišką, 
kuris buvo adresuotas į deg
lųjų tvartą ir.> žjųnmą. ilga*’ 
manęs nepasiekė, todėl malo-Argentinos komunistų partijos i gkjte atleisti už’suvgluota at. f' I z « v 4 's • • f ’ • "» f* I z n»1 4- <-» 1 *"C, K. svetainėj “Casa Proleta- 

riado” įvyko didelė konferenci
ja, kurią sušaukė Tautinis kla
sių Susivienijimo Komitetas • 
(Comite National pro Unidad 
Clasista) ir Lotynų Amerikos 
Sindikatų Sąjunga (Confedera
cion Sindical Latino-America- į 
na). Susirinkimas 1 
skaitlingas, kad Casa Prolęta- 
riado pasirodė perankštas. Kai- Sandara f .
bėtojų buvo daug ir visi kalbė- mininką, kuris priklauso prie 
jo organizacijų vienybės tema. I “deglųjų“ 

“Po atidarymui r - j-- - «

pirmu kalbėtoju
Vetto, kaipo nuo tekstilės darbi-’nas Bukšnaitis, tik (tautininkų

sakymą.”
Na, ar negali “Vienybė” di

džiuotis savo draugu, kuris tą 
[įstaigą vadina “deglųjų tvar
tu”? Jeigu ten “deglųjų tvar
tas,” tai visas tas štabas, sa
vaime suprantama, deglosios, 

į o prie jų priklauso ir pats au- 
bu\o taip tGrius ponas Bukšnaitis.

Prolęta- negaiį džiaugtis Tautinė 
, turėdama tokį pir-

i” štabo ir savo lizdą 
susirinkimo ! vadina “deglųjų tvartu”?

pasirodė Ra-. Tokie veidmainiai, kaip po-

ninku atstovas. Antras nuo 
Brazilijos Confederacion Obre- 
ra del Trabajo—Subinelli; tre
čias nuo San Fernando sindika
to—Fernandez. Paskiau iš 
Cordobos provincijos darbinin
kų sąjungos—Peluffo, nuo Cen
tral Obrena, y Compesina de Co
lumbia (Kolumbijos darbininkų 
ir ūkininkų centro)—Mahecha, 
nuo Metalo Sindikato—Greco, 
nuo Francijos Bendrų Darbi
ninkų organizacijų atstovas— 
Ostin ir Lotynų Amerikos kon
federacijos sekretorius—Contre
ras.

tarpė ir gali rastis. Pas juos 
nėra jokios idėjos, jokio pasi
šventimo, tik doleris. Už do
lerį savo lizdą apšauks-“deg
lųjų tvartu,” o draugus deglo
siom. Švenčioniškis.\

P. S. Laiškas, kuriame p. 
Bukšnaitis apkrikština “Vie
nybės” įstaigą “deglųjų tvar- 

randasi mano žinioj ir 
nori, gali persitikrinti.

Šv.

tu,’1 
kas

GREAT NECK, N. Y.
14 d. šio mėnesio Great

rriašin'erija, darbas nuo štu-Uus darbininkus, 
kų, bonų sistema,'ir vis la-! kos mases b^™ 
biau ir labiau intensyvi eks- į pusiauamatinių- darbininkų 
plotacija mažina darbiniu-| negrų 1
kų skaičių fabrikuose. Virš, . . t . ,rt .
trys milionai penki šimtai j ninkių randasi be organiza-1 ninkystcs, chemikalų, mėsos,

__ o_ j darbininkų, . jaunų .automobilių, 
Į darbininkų ir moterų darbi-! gurno

pagrindinėse

geležinkelių, 
tekstilinės, orlaivi-

Lietuvos proletariatu? Jieįšinerija

tūkstančių darbininkų ap
skritai dabar randasi bedar
biais. — jų vietas užima m a-

pamatė, kad darbininkų kla
sėje vis viena vyrauja ka
ringa nuotaika. Visa eilė 
streikų Kaune ir Klaipėdo
je, bandymai kurti unijas, 
bedarbių demonstracijos, 
gegužinė šventė Kaune, del 
kurios net fašistų laikraš
čiai negalėjo pasirodyti/pir
mutiniai žemės ūkio darbi
ninkų streikai, neįveikiamos 
Komunistų Partijos veiki
mas — visa tai verčia vol- 
demariečius keisti savo tak
tiką ir jieškoti Mussolinio 
Italijoj atatinkamų modelių 
darbininkams prijaukinti. 
Kaune jau’ veikia (nors ir 
nuolat persekiojamos)' pen
kios profesinės sąjungos — 

_ tarnautojų, odininkų, mais- 
s; ,tas korporacijas tininkų ir tt. Jose' kairioji

* JOJ, šaukiamo j suvienyti 
visas darbininkų pajęgas. 
Clevelando konvencijoj ne
organizuoti darbiųinkai, ko
vingi darbininkai, esantieji

laikraštis

Šitos sąlygos tačiaus gali
mą pataisyt. Jos šaukia 
mus organizuotis ir kovoti. 
Jos verčia mus kuogreičiau- 
siai atsteigti dirbtuvių ko
mitetus kiekvienam fabri
ke ir kurti galingas indus
trines darbo unijas kiek
vienoj industrijoj. Darbinin
kų klasė turi būt sumobili
zuota. Kovos -privalo būti 
vedamos pakeitimui šitų 
aplinkybių, įsteigimui nau
jų sąlygų dirbtuvėse ir ka
syklose.

Pirmas tikrasis žingsnis 
įvykinimui šitų tikslų, bus gresyvis judėjimas,” vado- 
padaryta Cleveland, Ohio, vaujamaš Mustes ir apga- 
rugpjūčio mėnesio 31 d, iki 
rugsėjo mėnesio 2 d., milži
niškoj DARBO UNIJŲ 

, VIENYBĖS KONyUNjGI-

į prigulmingų darbo ‘unijų 
į (profesinių sąjupgų) prigu

linti darbininkai negautų
f jokio darbo. Korporacijos 
| turėtų išduoti savo nariams 

ištikimybes paliudijimus.
\ / Tas vėlei reiškia, kad visi 

L anti-fašistai darbo tai jau 
| tikrai nėgautų. Susivieniji

mas tokių korporacijų ir su
darytų taip vadinamus I 
-Marbo rūmus.”

“Darbo rūmų” idėjai pri
taria ii* klerikalų valdoma 
Darbo Federacija. Nors su 
jos vadais fašistai kaip ka
da ir pasipeša, bet Federaci
ja via vbna pritaria- tokių

Visi šie kalbėtojai buvo gau- Necko draugijų komitetas bu- 
siai aplodismentuojami ir visi 
vienbalsiai išreiškė prie^>sJ«rtv 
lingą Argentinos ir dalinai vi
sos Pietų Amerikos publiką, 
kad reikia rauti iš darbininkų 
organizacijų reformistinius va
dus, ku|’ie prisispyrę laiko dar
bininkų unijas, kad jos naudin
gos būtų buržuazinėms val
džioms.

Konferencija užsibaigė su 
, vienbalsiu nutarimu—d a r buo- 
tis Lotynų Amerikos darbiniu-1 simokinti keletą gražių daine- 

Į lių. Garbė tėvams, kurie lei
džia dainuoti, lavintis savo, 
kūdikius. Gražiai padeklama
vo Olga Lukauskiūtė. Tai ga- 
ą^'dekįamatcrka. Taipgi drg. • • 

’ F. Abekas pasakė puikią pra
kalbą apie G astenijos streikie- 
rių sunkią kovą, žodžiu sa
kant, autingas pavykb gerai iš 
visų' atžvilgių ir Gastonijos 
streikieriams liko $32.37. Nors 
Great Necko lietuvių kolonija 
nedidelė, bet kiekviename 
svarbiame darbe pasirodo, kad 
ji moka dirbti. Štai kad ir 
Gastonijos kovojantiems strei
kieriams jau surinko ir pasiun- 
tė $65 ir dar turi paskyrę 
Tai gera parama Gastonijos 
streikieriams.

Teko patirti, kad Great 
Necko darbininkai rengiasi 
prie tarptautinės darbininkų 
dienos, pirmos rugpjūčio, tai 
yra, prieš karo pavojų. Yra 
rengiamas tarptautinis mitin
gas ir kiekvienas susipratęs 
darbininkas ir darbininkė turi 

i rengtis, mobilizuotis kovai 
Nematyda artin'antįsi karo pavojų.

,^-mrępges išvažiavima-autip——- 
gą Bayside-Flushing’ Garden 
girioje, naudai Gastonijos 
streikierių. žmonių susirinko 
giežus būrelis ir visi gražiai 
linksminosi. Taipgi ir progra
ma buvo, kurią išpildė vieti
nis lietuvių jaunuolių choras, 
po vadovyste J. Veličkos. Nors 
jaunuolių choras dar jaunutis, 
gyvuoja apie 4 mėnesiai, bet 
į trumpą laiką jau suspėjo iš- 

daine- <
kų organizacijose, kad jas su
vienyti taip, kad visas judėji
mas, visa darbų eiga paeitų 
nuo Centro, kuris jungtų visą 
Lotynų Ameriką. Kad su' pjt, 
gelba šio tveriamo lotyniškų 
kraštų darbininkų organizaci
jų Centro, būt galima tvirčiau 
kovoti prieš savus išnaudoto
jus, o taip pat ir prieš šiaurės 
Amerikos kapitalizmą.”

cijos. Amerikos Darbo Fe-1 etc., kad kuoveikiausiai jie 
deracija neveda darbininkų 1 
į kovą prieš jų išnaudotojus. 
Jinai daro sutartis su bosais 
už pečių pačių darbininkų. 
Amerikos, Darbo Federacija 
skelbia taiką su bosais vie
toj kovos prieš juos. Tik' 
Darbo Unijų švietimo Ly
ga, kairieji karingi darbi
ninkai veda darbininkus į 
militantingą, drąsią kovą, 
panašią, kaip v mainierių 
streikas, streikai tekstilie- ir varymui jos darbų. Tu- 
čių Passaice, New Bedforde, rime sukelti nemažiau $10,- 
Patersone, Gastonijoj: adą-’Į 000.

Organizuokit savo dirbtu
vėje dirbtuvių komitetus ir 
išrinkite delegatus į minėtą 
Konvenciją!

Organizuokite neorgani
zuotus!

Kūrkit naujus skyrius 
Darbo Unijų Švietimo Ly
gos !

Platinkite ir stiprinkite 
“Labor Unity”! A ■

Padėkit sukelti $10,000 
konfencijos fondan!

Visi į bendrą darbą! Kiek- 
! vienas darbininkas ir darbi- 
! ninkė 'padarykime Darbo

organizuotų savo dirbtuvių 
komitetus. Reikia šaukti į 
pasikalbėjimus visus pažįs
tamus ir artimesnius toj 
pačioj dirbtuvėj dirbančius 
draugus ir ten įkurti komi
tetai, kurie turi praplėsti 
savo darbą tarpe visų kitų 
darbininkų už Darbo Unijų 
Vienybės Konvenciją. Be 
to, būtinai reikalingi pini
gai sušaukimui konvencijos Kur Randasi “Deglųjų 

Tvartas”?
ratersone, G astenijoj: ada/ 
tos darbininkų kovos New 
Yorke, Detroite automobi
liu streikas, etc. t. 7

Naujas apgąvingas “pro- __ • . ' •_ _ n—!•!_' ,,  t _

mis baltojo teroro priemo
nėmis f
Lietuvoje kapų tylumos.

Dėlto ir pradėta kalbėti jos 4- įdsi bus suvienyti į 
lapės diplomatijos kalba, naują darbo unijų centrą, 
dek-to ir vedama linija už kuris turės savo tikslu su- 
sutautinimą ir sureliginimą organizavimą ir mobilizavi- 
darbiriinkų klasės.

Mes neabejojam, kad mū 
sų draugai Lietuvoje ir visi 
klasiniai nusistatę darbiniu- tonijoj, Tennessee, Detroite, 
kai padės didžiausių pa- New Yorke, San Francisco, 
stangų, kad neleidus įvykti New Orleans ■— tarpe ang- ir naujas unijas, taipo pat 

fašistinės klikos liakasių ir geležinkelių dar- organizuoti milžimąkas'ma- 
bininkų-r-beveik kiekvienoj sės neorganizuotų darbinin- 

L. Pruseika. ‘ industrijoj reiškiasi bangos kų į vieną bendrą centrą.

negalima įvykinti ^Sai Ęos 1S | dart>o.
. - -, riojo sparno darbininkų uni-1 . (

I mą visų darbininkų kovai 
už pagerinimą jųjų reikalų.

Kiaurai visą šalį — Gas-

vingų j o Schlesingerio sykiu 
su kunigu Norman Thomas 
ir advokatu Hillquitu yra 
vien tik nauja maska'Ame
rikos Darbo“ ^Federacijos, 
kuri; vis labiau ir labiau dis- 
korektuojasi savo parsida
vimais,, puolimai-s ant darbi
ninkų ir taikymos su bo-1 
saiš. 'Ji nori naujų žmonių1 
'VrtrymUi to paties purvino Unijų Vienybės Konvenciją 

(didžiausiu eilinių darbinin
kų susirinkimu Amerikos 

Didžioji Darbo Unijų Vie- darbininkų istorijoj.!
nybės Konferencija, kuri . TT .. x 
bus laikoma Clevelande rug-i^31^'® Unijų švietimo Lyga, 
pjūčio 31 d. yra centru kon
centracijos visų kovojančių 
militantingų darbininkų iš 
visų industrijų ir šalies 
kampų. Jinai priims kovos 
programą už kovą 'ir vieny
bę visų darbininkų į senas

naujiems 
pasimojimams.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Liepos 23 d.:
—Dalis Pirmosios išvaikytos 

Dūmos atstovų išleido • atsišau
kimą į liaudį: “Neduot caro 
valdžiaU kareivių ir nemoket
mokesčiu,” 1906.

Neseni tie laikai, kuojmet 
ponas Bukšnaitis buvo pradė
jęs gerintis prie pažangiųjų 
chorų. Paslaptį jo gerinimosi 
kiekvienas galėjo suprasti. Bū
damas “vienybiniu,” tarnau
damas Sirvydų dinastijai, ne
galėjo pasidaryti sau nei poli
tinio, nei materialių kapitalo. 
Turėjo išvertęs keletą opere- 

! čių, bet tautininkai jų nega
lėjo sunaudoti, 
mas pas tautininkus nieko ge- į 
ro, pradėjo “gerintis” prie Ai- į 
do Choro. Įsipiršus aidiečiams 
su operete, tuojaus išsigarsino 
ir neblogai- uždirbo. Tas jį 
paskatino dar labiau “pasige
rinti” ir jau kai kurie manė,-' 
kad Bukšnaitis atvirsta prie J 
bolševikų. <(

Bųkšnaitjs mokėjo veidmai
niauti ir kai kuriuos i 
draugus net buvo suklaidinęs.! 
Vienok jis su dūšia ir kūnu į L. D? S. A. 8-tos kuopos "f i- 
buvo atsidavęs Sirvydų dinas- nansų sekretorė ir buvusi A. 
tijai. (ž. V. D. chorelio mokytoja.

Pasirodžius mūsų spaudoj i Draugai ir draugės, atlankyki- 
apie Bukšnaitį ir jo operetes;te ją. 
žinių, vienas chicagiečių, cho
ro įgaliotas, kreipėsi laišku 
pas jį, užklausdamas/^ąlygų 
apie perstątymą m^operetės.. 
Laišką adresavo į' “Vienybės” ; 
redakciją, nes jo namų antra-!
so neturėjo, bet gerai žinojo, Klauskit Julia Boston. \ 
kad Bukšnaitis yra vienybinis. i j. J. Potie

PHILADELPHIA. PA.
Sužeista d. Basanavičiūte^-^
17 d. liepos, apie 7 vai. va-2s** 

kąi£j_ d. J. BasanŽhsčįūtė 'su 
piano konservatorijos mdkyto- 

■ ju važiavo automobiliu ir kv 
tas automobilius smogė į Šbną\ 

'automobilio, kur d. J. B. sė- \ 
dėjo ir tapo labai sužeistiT***- 

mūsų • stiklais.
- I Drg. J. Basanavičiūtė yra

Ji randasi Jewish Hospital 
York and Tabor roads.

Galima matyt trečiadieniais, 
šeštadieniais nuo 2-4 vai. po 
piet ir nuo 6:30—7:30 vai. 

į vakare; sekmadieniais— nu 
12-4 po piet, ant 3-čio augs4
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

Songs for Workers’ Children 
THAT WHOLE CAPITALIST 

SYSTEM
The whole capitalist system,
The whole capitalist system,
The whole capitalist system 

not good enough for me.
It’s
It’s
It’s
But

Sireiką
29 Philadelphia, Pa., per 

Galkų

50.00

13.58

Is

Viso

Viso per tris men. įplaukė 
Balansas kovo mėn.

$96.58

$355.38
816.55

STREET CARMEN STRIKE
IN NEW ORLEANS

latest of a series of 
that have broken out 
South is the

I The Communist Party was 
the first to endorse the chil
dren’s delegation in a statement 
by .the Central Committee of 
the Party. It points out the 
role of the children in the 
struggles of the workers and 

; urges all workers to support 
i the delegation. Other organiz
ations that fully support the

Chinese Militarists
Attack Soviet Union, 

Workers’ Fatherland

good for red hot mammas, 
good for Hebrew Schamas, 
good for Nornjan Thomas, 
it ain’t good enough fof me.

CHORUS:
good for Jesus’ quackers,

For snappy Jimmy Walkers,
For Cal the silent talker,
But ain’t gooct enough for me.

CHORUS:
It’s good for all strikebreakers,
For Wall St. speculators, 
For all the labor fakers, 
But ain’t good enough for me.

Sykiu $1,171.93

It’s

Bal.
29

IŠLAIDOS.
Kam išmokėta.

Komitetui Šelpimui 
vos Baduolių
P. V. Žalpiui už kelionę į 
Tarptautinį Kongresą 
Už spaudos darbus 
Telegrama į Vokietiją 
Centro Sekr. J. Weiss 
štampas ir popierą

Suma. 
Lietu-

■ $200.00

už

76.75
10.75
3.75

3.20

strike of,
New Or-' 
workers!

C?m.L.any delegation are the Young Com- 
wolkers> Į munist League of the United 

no street. gfatcs> the Trade Union Edu- 
on the i cational League, The National

The 
strikes 
in the 
the street carmen in
leans. Here the 
struck because the 
fired a number of 
and for many days 
car could be seen 
streets, due to the militant’ Textile Workers’Union, the Na- 
picketing of the workers. |tional Miners Union, the Needle

One day the police shot in-,Trades Union and many other 
to a crowd of strikers, killing organizations, which have also 
two and wounding many oth-! donated money for'the delega- 
ers. Then the bosses got out;tion. 
an injunction with the help of 
the courts, their tools.

The New York Pioneers are 
This planning to hold a big demonst- 

injunction forbid the workers ration 
to picket and 300 thugs were 
enlisted as “marshals” to help 
break the strike.

The workers themselves are 
putting up a real fight against 
the bosses, but their leaders 
(officials of the American

Last week, the government 
of Manchuria seized the Chi
nese Eastern Railway, which 
is owned half by Soviet Rus
sia and deported over 400 
Russian officials and workers 
on the road.

This action is part of a 
world-wide campaign to pro
voke Soviet Russia, so that all 
the bosses of the world will; 
have an excuse to start a war 

į on Russia. The government 
of Manchuria which deported 
the Soviet workers is backed 
by the bosses of the United 
States and Great Britain.

Many of the Chinese work
ers have

I ATSKAITA
Amerikos Lietuvių Organizacijų

Priešfašistinio Susivienijimo Cen
tro Komiteto Įplaukų ir Išlaidų Už 
Balandžio. Gegužės ir Birželio Mė
nesius, 1929

ĮPLAUKOS:
Bal. Iš kur ir kas prisiuntė.

3 Great Neck, N. Y., per, K
Suma.

I ukauską $12.20
Brooklyn, N. Y., per K.
Bekešių j 1.00
Bethlehem, Pa., per J.
Stankų 3.00

Waterbury, Conn., per J.

M. šim-
J.OO

federation of Labor) are al-i , y+ ^J^he workeready trying to sell out the 
strike.

All the workers of New 
Orleans are striking for the 
carmen, and they even voted 
to call a general strike; but 
their corrupt leaders kept 
them from carrying out this 
plan. The workers are begin
ning to learn that if they put 
up a real fight against the 
bosses,\ with a real honest! 
workersX union, they will be 
°b1'' to win their demands.

when the delegation 
leaves, and they have invited 
all workers to be at the meeting 
at the pier.

All workers* children support [the action of the government 
’ shown their solidar

ity with the Russian workers. 
Thousands of workers in Rus
sia and all parts of Europe 
are demonstrating against the 
attack of these Chinese war

protested against

Geg.
7 ”

30'

Viso $294.45

Už spaudos darbus
Metinė mokestis į Priešfa- 
šistinę I?ederaciją, per A. 
Markoff
Už persiuntirpą pinigų Žal- 
piui ir Markoff

25.00

2.25

$31.00
Birž.
30' Tarpt. Darbininkų Apsigy

nimui 10.00
Gastonijos streikieriams 10.00
Pasiuntimas .20

užsmaugt darbininkų judėji
mą,—‘taigi čekius arba money 
orderius išrašykite kasieriaus 
vardu J. Miliauskas, o siųskite 
fin. sekretoriui: J. Urbonas, 
1911 Edgebrook Ave., Brook
line, Pa. Siųsdami aukas, siųs
kite dabartiniu nurodomu ant
rašu, nenaudokite pirmiau til
pusių antrašų, nes tai praeitų 
metų komiteto antrašai. Taip
gi yra išrinkta ir kolonijų at
stovai darbuotis savo koloni
jose. 'Draugai, kurie sutikote 
laike konferencijos darbuotis 
užkirtimai kelio fašizmui, tai 
malonėkite pasidarbuoti, kiek 
galint parinkti aukų arba su-I 
rengt kokius parengimus tam ! 
tikslui.

Priešfašistinio Susivienijimo 
Komiteto sekretorė— *.

A/ K. Sliekienfc*^

‘GERAI PATAIKO!’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. "GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne 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.’’

M. J. J. Urbszo, 

187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką Šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S. 

Schuylkill Avenue,
John Naujokas

Reikauskas, 214
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 
tSuįs parsitraukia ir pasekmingai 

’—’ kiti

Viso

Viso
Viso

Viso 20.20
išmokėta per tris mėn. $345.65

įplaukų $1,171.93
išlaidų 345.65

mieSLUOkė '"^arduoua, M
Brooklyne ir kituose miestuose, 

__  yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
i bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose l*ei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Heidelberg, Vokietija. — 
Čia sekmadienį tapo padary
ta ant tulžies operacija Vo
kietijos kancleriui Herman 
Mueller, socialdemokratui. 
Dabar jis randasi kritiškoj 
padėty.

30 d. birželio ižde buvo $826.28

10 per M.

E. Zda-
10.00

A.L.O.P.S. Centro Sekr. J. WEISS, 
A.L.O.P.S. Centro Ižd. J. A LĖK ŠIS.

Pittsburgho ir Apielinkės 
Priešfašistinio Susivienijimo 

Antrašai:

per K.All workers* children support \ actioi 
the children's delegation to the and have 
USSR!

Demonstrate on International 
Red Day, August First with all 

■rs against the, bosses 
attack upon the Soviet Union!

Stand ready to defend the,■ lords upon the Soviet Union. 
Soviet Union, the Fatherland of I The workers of the United 

States are also holding large 
protest meetings, expressing 
their solidarity with the Rus
sian workers.

The Soviet Government has 
issued a statement to the Chi
nese, showing that Russia is 
the only country that does not 
exploit the Chinese workers 
and * peasants and that it is 
willing to settle this matter 
peacefully. 4

The workers’ children must 
answer the plan of the bosses 
to destroy the Soviet Union. 
We must show that we will (< 
defend the Soviet Union and 
fight against all attempts to 
attack our fatherland.

JOIN THE INTERNATION
AL RED DAY DĖMONSTRA- 
TIONS! SUPPORT THE CHfL- 
DREN’S DELEGATION TO 
THE USSR, WHICH IS 
BRINGING A MESSAGE OF 
SOLIDARITY TO THE RUS
SIAN WORKERS. JOIN THE 
YOUNG PIONEERS OF

THE ONLY | 
CHILDREN’S

Jeselevičių
Cincinnati, O., per 
kiūtę

Pittsburgh, Pa.,
Breinzenę

1 Alta, Canada, per 
novski
Brooklyn, N. Y.,
Kaulinį

15 Highland Park, Phila., Pa.,
per M. White

Chester, Pa., per P. P.
Šlajų

Worcester, Mass., per M. 
šupienienę

Herrin, Ill., per J. Simo- 
katj

Grand Rapids, Mich., per
J. Urboną

10

20

1.00

10.00

10.90

29.17

11.55

17.25

CASTON ROPSEVICH

the Workers* Children 
world over!

the

Defend the Frained-up 
Gastonia Strikers!

I Many strikes have broken 
1 out in the South. Most of them 
; are in the textile mills, where 
the conditions of the workers 
are terrible. This part of the 
country has never been entered 
by the American Federation of 
Labor except when it was to 
sell out or break a strike. 
These Southern workers, exploit
ed by 'the bosses, are now re
volting against the speed-up sys
tem of the bosses, and want to 
organize into real workers’ 
unions, which will fight for 
______o_______  _____ The 

legation is sailing at a time workers of Gastonia in North 
when the Imperialists all over Carolina went out on strike 
the world are itching to attack against the miserable condi- 
the Soviet Union, and when the tions, the low wages and the 
yrar lords of China, backed by Speed-up system, and for the

Hail Children’s Delegation 
To the U. S. S. R.

DEFEAT BOSSES’ 
WAR PLANS!

Am-On July 23rd the first 
erican Workers Children’s del
egation to the Soviet Union will 
sail from New York. This de- them against the bosses.

the British and American Bos
ses are openly attacking the 
Soviets.

This delegation will pledge 
the solidarity of the American 
workers’ children to the Rus
sian children, and this, shows 
that the American children are 
mobilizing for the defense of 
the Soviet Union, the 'father- 
land of the working class.

international campaign against 
imperialist war, against which 
all the workers will demonst
rate on August į 1st, on which 
day the Communist Party is 
calling a general strike. The 
children, by sending this deleg
ation, are taking part in the 
international campaign against 
imperialist war. ,

Attend Pioneer Congress 
The delegation will attend 

Jthe All-Union congress of the 
Russian Pioneers, which will be 
an answer to the Boy Scout 
Jamboree, which the bosses are 
holding in England to prepare 
the children of the working 
class for future wars and 
pecially for an attack on 
Soviet Union.

The children who make 
the delegation , represent 
most 'important industries
the country. A child from Gas
tonia, from the Needle Trades, 
a miner’s child, and auto work
er’s child, a Negro boy and a 
child from Canada will be the 
members of the delegation. A 
member of the national Pioneer

^Bureau will be 
the delegation.

es- 
the

up 
the 
of

recognition of the National A M J-J K 1 G 
Textile Workers’ Union. The'WORKERS’ 
Police attacked the Union head- ORGANIZATION THAT IS 
quarters and arrested hun- FIGHTING FOR THE DE- 
dreds of workers when the FENSE 
Chief of Police Aderholdt was I UNION, 
killed in the struggle of the 
workers to defend their Union 
headquarters.

23 strikers and organizers, 
15 of them charged with mur
der are in danger of being rail
roaded to jail for many years 
and to the electric chair. Among 
the arrested were Edith Saund
ers and Sophie Melvin, who 
were helping to organize the 
children during the strike. 

. In this strike the workers’ 
children went on the picket 
lines, sang their songs and 
showed a real fighting spirit. 
At a recent children’s meeting, 
the children decided to or
ganize a “guard” to keep the 
grounds clean around the tent, 
where many workers, thrown 
out of their homes by the boss
es, are now living.

The Young Pioneers 
leading the children of 
South in all their work, 
as they lead the workers’ chil
dren in other sections of the 
country.

OF THE SOVIET

Viso 
Geg.7 -- —

$10^32

per T.Montello, Mass.,
Bartkų
Linden, N. J., per L. Bart
kienę

Detroit, Mich.,
zienę
Portland, Me.,
tarą

Easthampton,
F. Balch

Brooklyn, N.
Dambrauską

Viso
Birž.

7

82.48

5.00
15

20

per K. Ter

per A. Lik-

Mass., per

Pa.,

per

perMonongahela,
Adomaitį
Streetsville, Canada, per 
Kiškį

McKees Rocks, Pa., per 
Miliauską
Pt. Washington, 
per D. Zurli

Brooklyn, N. Y., 
Baltaitį 
Rochester/ N. Y.,

N.

per

per

S.

45.00

15.00

2.00

1.00

$150.48

2.00
P.

J.
1.00

26.00

2.00

2.00

are 
the 

just

Pirm. F. Rodgers, 312 Ore
gon St., Pittsburgh, Pa.

Vice-pirm. J. D. Sliekas, 
3121 Elroy Ave., Brentwood, 
Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 
3121 Elroy Ave., Brentwood,

Kasierius J. Miliauskas, 626 
Woodward Ave., McKee 
flocks, Pa.

Finansų sekr. J. Urbonas, 
1911 Edgebrook Ave., Brook
line, Pa.

šiuomi pranešu visiem Pitts- 
burgho ir priemiesčių drau
gam darbininkam, kurie sių
site pinigus pagelbai del ko
vojimo su juodu fašizmu, ku
ris visu smarkumu puolą (Lie- 
tuvos nekaltus darbininkus ir 
plečiasi po visą pasaulį, tikė
damas savo kruvinais nagais

Baigęs Philadelphijos 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. 10th St., Camden, N. JT”

Wilkes-Barre, Pa. Wilkes-Barre, X.
LIETUVIS GRAB0R1US

the leader of

In a week or two the Young 
Comrade Comers will begin to 
publish puzzles, questions and all 
sorts of games. We’re going to 
have lots of prizes too, and a sto
ry about the Russian Pioneers. 
Don’t miss the next issue in 
which we. shall also have some at
tractive features.

LETTER BOX
LETTER FROM A WORKER’S 

CHILD OF NEW YORK 
Dear Young Comrade Corner:

Last Sunday* I was at the nom
inating convention of the New York 
Communist Party. It was a very 
big meeting, with hundreds of work
ers from the factories coming as 
delegates.

The speakers told how the bosses’ 1 
parties, the Demoncratic Party, the 
Republican and Socialist are all 
against the workers and workers’ 
children. The convention adopted 
a program and in one place it says 
that the Communist Party is fight
ing against child labor and for bet
ter school conditions for the work
ers’ children.

There were a bunch of Pioneers 
at the convention and we sure did 
cheer and yell as the candidates were 
chosen. There was a Pioneer speak
er, too, who spoke on the children’s 
delegation to the USSR. The New 
Y6rk Pioneers are planning to help 
the election campaign of the Com
munist Party, for we know that it 
is the only party that is really fight- 

• ing for the workers and the work- 
! ers’ children. I think that all work
ers’ children should join us and help 
in the coming elections.

Comradely yours,
I. T., NEW YORK PIONEER.

Dear Young Comrade Comer:
I arrived safely at camp and am 

feeling fine. .We go swimming every 
day when it doesn’t rain and we 
have a grejit, big sports field where 
we have lots of fun.

i Every day we have inspection of 
tents after we clean them. I could 
not write any more, ’cause I’ve got 
to go to the sports field show now. 
Give my regards to all the rest of 
the comrades.

Your Comrade,
HERMAN KAVIT.

Kietuosius anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

UISVtS- ŠAUDAI

PIKNIKĄ
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

25 Rugpjučio-Aug., 1929
Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje 

vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE
INKERMAN, PA.

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro
oklyn© Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas “Laisvės” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

Dalyvaus darbininkų chorai iš: Brooklyno, Phila
delphijos, Shenandoahrio, Binghamtono ir Wilkes- 
Barre, Pa. " a,

šiame piknike pasimatysime su draugais iš Brook
lyno, Philadelphijos, Binghamtono, Shenandoahrio, 
Scrantono, Wilkes-Barre ir visos plačiosios kietosios 
anglies apielinkės.

* Rengėjai jau gavo nupiginimą bilietų iš geležinke
lių kompanijų važiuojantiems į “L.” pikniką iš 
Scrantono ir iš Wilkes-Barre, Pa. Jie mano gauti 
nupiginimą net iš Brooklyno ir Philadelphijo

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

Residencija: !
13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. •

SOUTH BOSTON, MASS. !

Tel., So. Boston 0304-W. »

j MATHEW P. BELLAS
i (BIELIAUSKAS)

I UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų? 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemaM 

nenoro valgyt strėnų ir pečių 
skaiimy'nnrMMitffiViiiio, t'lilUl'lllu «»*b- 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisrt- 
žolių, kurios jums sugražins sveika 
ta. nanaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvo* 
skausmus, užima ausyse, nuomarą 
širdies liga, tai atsiusk RRc. o gan 
si mūsų gausius vaistus, tain 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 mūsą 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarųės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sdcTctai 
(KAINOS YRA PRIEINAMOS)

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. T I NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

110 East 16th Street, N. Y. 
Tarpe 4th Avė. ir Irving Pi. 

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

lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU TR NUMA- z 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS ____ __

Studija *f3ara~r lėk vien, dieną Ir nedJUo- 
n>i« nuo 9:80 Iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE

WILKES-BARRE, PA.
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A. L. D. L. D. ŽINIOS 236 Park

16 Bi*9E Cedar

481 Hud-

IR

DARBININKAI STOKITE
t

priežasčių negavote, tariame širdingai
c

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitęjos mūsų senų knygų, net;JVM J V£ J - - X_/ K/ r

keleto šimtų kopijų. Patsai nukreipus 
, rvi i tt -j i______ .i_.. nnn nrcrn

St.

St.

Keturi Skyriai Pomirtines:

iD.

SKAS
McKees Rocks, Pa. 've

Is ar i

Nau

į

N

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Avė.,

246,

St.,

West 

Ave.,
Chi-

St,, Shamo-

209, Harris-
568, Castle

Brpokivn.

Grove Si

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
J. ALEKŠIS, Sekretorius, 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y. 
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

o.
Ten

Budavojame n 
ji, moderniški, 
Mes pertaisysi

M a ba vopifrH

114

p.

p.

Addison
Box

Eyck

Ave.,

Pirmininkė E, Beniulienė, 
ker Avė.; Pirm. Pagelbininkė 
Turskienė, 79 Vine St.; Protok< 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main S 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 

!Lansdowne St.; Iždininkė M. Kliu

5768

p.

46

‘Norwich

307 Plymouth
Halstcd St.,

, šią organizatorę audėjų tarpe.
Girdi, “jei mes turėtum daug 
tokių organizatorių, tai būtų 
pasekmės.” Kokios? Ogi to
kios, tariant jos pačios žo-

MASr 
/’

Krasnauskas, 1529

MOTERŲ I’AšELPlNfi DRAUG 
Tfi BIRUTĖ, MONTELLO, '

Valdybos Adresai:
N. Vino

Box

Box

253, West Frank-
Collins-

St.,

Juos išdirba

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

Tel. Greenpoint 9682

K. M. S

A. P. L. A. ir kalbin-
čias kuopas.

c dovanų.

Puslapis Ketvirtas

A I D I D f Antro yra sužymSta visi mūSLJ• U. 1/. • V. vv! U įleidimai ir tos knygos, ku- 
Knygiaus Pranešimai rios jau išsibaigė, ir ten 

;kaip tik surasite, kad mina
mos knygos jau Centre vi
siškai nesiranda. Būtų ne 
pro šalį, jeigu kuris pavie
nis narys bei kuopa turite 
atliekamų knygų “Vakarų 
Europos Literatūros Istori
ja,” kad prisiųstumėt į Cen-

Su dvylikta diena šio mė
nesio užbaigta antra eks
pedicija pirmutinės šių me
tų knygos, V. Kapsuko “Ca
ro Kalėjimuos.”. i 
kurios del vienokių ar ki-

kreipkitės į Centrą.
Padarius palyginimą su 

pereitų metų pirmutine eks- munistų Centro Biuras rei- 
pedicija, tai pasirodo tiek kalauja iš mūsų organizaci- 
pat, kaip ir pereitais me
tais. Tik turime prisiminti, 
kad šiais metais anksčiau 
knygos, gautos, ir kada pri
eis laikas, kuomet pereitais 
metais padaryta ekspedici
ja, tad, tikiu, bus daugiaus 
narių, negu pereitais me
tais.

iš kalno ačiū. ”
Baltgudijos Lietuvių Ko

187 kuopos Chicago, Ilk, 
knygos sugrįžo, ir tas duo
da suprasti, kad sekreto
riaus antrašas nėra geras, 
arba jis persikėlė gyventi į 
kitą vietą, nepranešdamas 
Centrui.

Yra draugų bei kuopų, 
kurie reikalauja knygos 
“Vakarų Europos Literatū
ros Istorijos.” Tie draugai 
ir kuopų komitetai, pirma 
negu siunčiate užsakymus 
bei reikalaujatę bent kokių 
knygų, turėtumėt pasižiūrė- 
ti į bile vieną mūsų organi- ir šiais metais'taip bus.
žacijos išleistą knygą, kur

siduoda, kad'ir baisiausiam iš
naudojimui. Tai kam tas mal
davimas reikalingas Ve kam, 
brangūs draugai: 1930 metais 
pasibaigia penkių metų kon
traktas. Noroms nenoroms 
mainieriai bus priversti kovo
ti už geresnes algas ir darbo 
sąlygas. Dar daugiau. Pas
taruoju laiku . kompanijos ir 
unija veda agitaciją visais 
frontais, kad streiko nebus ir 
mainieriai turės priimti mažes
nes algas ir daugiaus paga
minti anglių del kompanijų, 
negu iki šiol. Ir dabar kom
panijos visu smarkumu, viena 
paskui kitą, kapoja algas mai
nieriams ir blogina sąlygas. Iš 
kitos pusės, eiliniai mainieriai, 
vadovaujami Nacionalės Mai
nierių Unijos, organizuoja sa
vo spėkas kovai prieš algų ka
pojimą, prieš bloginimą darbo 
sąlygų. Tatai žino visi darbi
ninkų mulkintojai, žino ir 
Hart. žino, kad ateinantis 
streikas bus karingas. Kad 

; mainierių mintis 
nuo organizavimosi į N- M. 
U., nuo ruošimosi prie streiko, 
skelbia taiką. Toliaus, Hart 
nori pasirodyti, kad jis yra 
geras prietelius mainierių, 
kad ateinančiam streike galė
tų plukdyti mainierius jų pa
čių kraujuose už duonos ir 
druskos šmotelį.

j Kalba moteris (kurios var- 
o nenugirdau), varde audė- 

*Ji savo kalboje išgiria

34—J. Audiejaitis, Box 113. Royalton, Ill. 
85—K. Bagdonas, 

kln, Pa,
36— K. Vaičiūnas, 

burg, Iii.
37— L. Aimanas, 

Shanon, Pa.
fort, Iii.

Vandalia St., 
ville, Ill.

Andriuškevičius, 172 Gertrude 
Akron, Ohio. 

Guzevičienč, Box 400, Benld, Ill. 
Miller, Box 264, Buckner, Ill. 
Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich. 
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, Ill. 
V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa. 

Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
Malinauskas, 

Minersville, Pa. 
Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y. 
Urmoniūtė, 37 

View, Pa. 
Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa. 
Linkus, 3116 So. 

cago, III. 
■J. 437 Elm St., Tamaqua,
Pa.

o.
o.

38— B. YuSkauskas, Box 
fort, Ill.

39— J. Chiplish, 611
40— M?

41— J.
42— F.
43— K.
44— L.
45 -Ik
46— 1).
47— J.

r_

48— A.
r::

49— A.
r.

50— M.

T* ••

52—V.

Hamilton Ave.
Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 

159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, seklų 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11th St.

Svetainės nuomuotojas A, Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą, utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St.
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St.
Prot. .Rašt. B. BARKAUSKIS, 255

Pine St.
Fin. Rašt.- A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Avė., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St. j

Organo Raštininkas J. KENT-RUS, I

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4 th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

j Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline, III.

i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD. CONN. 

Valdybos Adresai:' 
Pirmininkas P. Kriščius, 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka,

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour1

Ave., W. Hartford, Conn. j_________
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. ' vičiene, 31 ciarence Št.; Kasos G 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. bejos: V. Baronienė, 736 N. MonU 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, st., M. Dobienė, 221 Ames St.;

481 Hudson St. 'Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligoi
Susirinkimai atsibūna kas antrą I ra§tininkė M.. Potsus, 184 Ames S 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor Maršalka J. Šimanskienė, 88 V; 
Lyceum, ,29 Lawrence St., Hartford, į st. Visos Montello, Mass.
Conn., 7:30 vai. vakare.

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

i DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKš- 
1 ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
"‘20IE. wė°stfiėlFAve.; RoseltePaTk,' Naujos. Valdybos Vardai ir Adresai: j 11 Pirmmml/nc’ U 1\1 n^iliniinlrnn

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad- ' 
way. |

“VIEN 'y^Š^RAŪGYŠTėŠ~VAL- 
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko T 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta-Į 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 r 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li-1 
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bojai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

’ , Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10 

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
v . 128 W. 49th

Finansų Sek. A. Arasimavičius, 
625 Boulevard 

Pagelbininkas^ K. Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,, 
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
167 W.. 20 St.

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Centro Pild. Komitetas dar 
nėra taręs savo žodžio tuo 
klausimu, bet esu tikras, 
kad Komitetas sutiks jas pa
siųsti, ir jos bus pasiųstos.

Kanados ribose eina šiuo 
tarpu mūsų organizacijos 
vajus. . *
minimo vajaus, 
žinių. Turiu priminti ir te- jų. 
ko patirti, darant ekspedi- Mary Kelleher, kaipo geriau- 
ciją, kad nelabai kokios, ir 
šis vajus, kaipo pirmutinis 
Canados ribose, turėtų būt 
sėkmingesnis.

Geriausia užsimokėjusios 
ku’opos tai Antro Apskričio 
ribose. Žinoma, kad Chi- 
cąga ir pereitais metais su 
pirma ekspedicija buvo atsi-r tų, kaip Wilkes-Barre 
likusi, bet pasitaisė SU ant-yasielgta. Apie Wilkes-Barre 
rąja ir galima tikėtis, kad streiką atskirai pakal

bėsiu. Toliau ji kalbėjo apie 
.Gastonijos streiką, kad, girdi,' 
ten reikalinga parama. Iki 
kol kas, U. T. U. ir A. D. F. 
vadai dėjo visas pastangas, 
kad sulaužius Gastonijos strei
ką, bet svietui kalba, kad jie 
gelbsti streikieriamš.

Paskyrus įvairias komisijas, 
konferencija užsidarė iki ant
radienio rytui. Apie sekan
čias sesijas pranešiu vėliau.

. M. Žaldokas.

šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Kokios pasekmes I 
va j aus, tai trūksta CI<

Knygius.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybės Adresai

džiais, kad niekur darbininkai,cias«rJa’ . . ... .| Ave., N. W. Tol. 72073.
negalėtų susiorganizuoti į uni-, Viee-pirm. A. Krasnauskas, ( 1568 
ją, jos pagelbėtų savininkams Q.uarGlĄye. _ n
C’ . 7 , .. . i v ..'Tarimų Rast. K. Rasikas, R. R. 9, šilko industrijoj sulaužyti Box 117.
streiką, jei jis kur apsireikš-. Finansų Rast. A. Garbanauskas, 1108 

‘ ri Elizabeth Ave.
11KOS1 'iždininkas D.

II M W 0F AIMFRIf A His vieną svarbli dalyką pažy- 
U. 1U. IT. VI rilTlLlllvrl lmėj0 savo kalboj, ką unijos 

viršininkai niekad nedrįsta pa
sakyti. Sako: “Aš gavau in
formacijas nuo vieno žymaus 
anglių savininko, kuris man 
pareiškė, kad anglių savinin
kai yra kaltininkai del prara
dimo rinkų, nes perdaug ak
menų išsiunčia su anglimis, o 
ne U. M. W. of A. unija.” čia i 
reikia pasakyti, kad kalba | 
anglių viešpačių bernas, ir jis 
daugiau-mažiau teisingai kal
ba. Gi mainierių unijos vir
šininkai, .kurie vadinasi mai
nierių prieteliais, visados kal
bėjo ir kalba, kad praradimo 
kietųjų anglių rinkų yra svar
biausia priežastis, tai perbran- 
gi anglis, o perbrangi anglis, 
kad brangios mainierių algos. 
O kad padarius daugiaus dar
bo del mainierių, turės dirbti 
už pigesnę algą.

Ir dabar daugelis mainierių 
dirba, ir gana sunkiai, už vie
ną dolerį per dieną 8 valan
das. Vienok Boylanai drįsta 
'kalbėti mainieriams, kad al- 

Taipgi majoras

PIRMO DISTRIKTO 
KONFERENCIJA

WILKES-BARRE, Pa.—Dvi- 
metinė konferencija prasidėjo 
liepos 15 diem£ Y. M. C. A.

• svetainėj, N. Main St.
Ši konferencija bus viena iš 

svarbesnių ne dėlto, kad joje 
būtų kas kalbama del mainie- 
rių gerovės, bet deltp, kad 

' joje bus vienas iš miausių 
pasitarnavimų ang viešpa
čiams pagelbėti sulaužyti bū-

• siantį streiką 1930 metais. 
Prie to rengėsi gana tvirtai 
visa Boylano ' mašinerija ir 
kompanijos. Visokia agitaci
ja yra skleidžiama, kad tik 
apdūmus mainieriams akis, 
kad jie nesiorganizuotų pasi
priešinti savo ponams ir utiijos 
biurokratijai..

Konferenciją atidarė Boyla- 
nas, pasakydamas prakalbą 
•apie nepasekmes distrikte ir 
buvusią McGarry’o uniją. Kaip gos didelės.

•ir. visados, taip ir šį kartą se- Hart pareiškė, kad miestas ne- 
kė visa eilė visokių mekliorių Isiuntė policijos į svetainę, tad 
kalbos. (mainieriai gali reikalauti jos

Pirmas iš kalbėtojų %buvo i.prasišalinimo.
perstatytas Wilkes-Barre ma- j Majoras maldavo, kad mai- 
joras Hart. Jis buvo perstaty- *nieriai būtų gori, kad sugy
ląs geriausiu mainierių priete- ventų gerai su anglių viešpa- 
lium. Pirma negu majoras bu- čiais ir tt. Ir nuo jo ko kito 
vo perstatytas kalbėti, vienas negalima nei tikėtis, jis yra 
iš delegatų davė įnešimą, kad 'agentas anglių savininkų. Kuo- 
policija būtų prašalinta iš kon- met jis savo kalboj maldavo, 
ferencijos, nes, girdi, mes susi- kad mainieriai sugyventų san- 
rinkom čia apkalbėti mainie-j taikoj su anglių viešpačiais, 
rių padėtį, tad policija visai i man mintis dilgstelėjo: Tu 
nereikalinga. Ir daugiau de- gudriai maldauji, kad mainie- 
legatų to paties reikalavo. Bet' riai sugyventų su aršiausiais 
Boylanas neleido balsavimui skriaudikais, 
įnešimą, 
viršininkų baimė.
gatai visi jų rinktiniai, vienok 
ir saviesiems nepasitiki, ir sa
vieji gali sukelti “revoliuciją” 
prieš ponus, del vietų nepasi
dalinimo. Kalba majoras Hart.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Vakar šis skyrius per neapsižiūrė
jimą. buvo įdėtas su neištaisytomis 
zecerinėmis klaidomis. šiandien jį 
pakartajame ištaisė.
APLA CENTRO KOMITETO

i ANTRAŠAI
Pirmininkas—F. RODGERS,

312 Oregon St., Pittsburgh, Pa. (Cor- 
lis Stft.)

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS,
Box 655, New Kensington, Pa. 

Sekretorius—J. MILIAUSKAS.
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa. 

Iždininkas- K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa. 

Turtų Kontr.:
URBONAS.
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
2321—5th Ave., Pittsburgh, Pii. 
URBONAS.
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

A.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2— P. Franckevičius, 3409 W. Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

3— J. Siurmaičiūtė, 315 Carothers Avė., 
Carnegie, Pa.

4— P. Grabauskas, 66 Swalara Rd., Shenan
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo, 
Pa.

6— M. E. Custėrienė, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland.. Ohio

7— J. D. .Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent
wood. Pittsburgh. Pa.

8— W. Stačihskas, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, New Kensing
ton, Pa.

10—J. Aibauskis.
Chicago Heights, Ill.

U—J. BarSkietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 439
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F.
Landing, Pa.

14— G. Urbonas, 434 Library St., 
Pa.

1?—P. Kavaliauskas, 300 Todd 
quippa, Pa. .

17—K. Levine, 242 Penn Ave., 
Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikfia, Box 201, Minden, W. Va.
20— A. Botyflus, Box 237, Burgettstown, Pa.

Court, Mas-

Samuel St.,

Division St.,

Mahanoy Ave.,

1503 Wentworth Ave., 
Box 441, Courtney, 

Maplewood 
D. No.

Ave.,

42, Rices 

Braddock, 

St.. AIL 
Exton.

kurie diena iš
Tas parodo, kokia dienos ne tik atima sveikatą iš 

Nors dele- mainierių, bet ir gyvastis' jų 
paguldo, paliegėliais lieka vi
sam ąmžiui, o šeimynos lieka 
bado aukomis. * Vienok mai
nieriai visados gyvena Santai
koj su išnaudotojais. Jie pa-

22—P. Cibulskis, 7042 Link 
peth, N. Y.

24—-J. Kasparavičius, ■' 636
Youngstown, Ohio. •> '

2Q—M. Garrison, 317 So.
I Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E.
Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville. Ill.
30—J. Leonaitis, 107. N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa.
33—A. B. Shatkus. 1256 Scribner Ave., 

Grand Rah Ids, Mich.

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

' Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rast. J. Overaitis, 4689 Bran- 
1564 Turner j done Ave.
272. Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton.

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

DIENOS ANT MARIŲ

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais voliečiy laivais

ĖS2EM1EM « EIJMPA
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ

Nupigintos į abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 
gelžkclių susijungimai j by kurį kraštą Europos

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
riškais Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokiu, informacijų klaus- . 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

NOKTU OERA4AN
LL (Al

57 BROADWAY, NEW YORK

“LAISVE
llllllllllllllllillllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIN

Greitai ir Pigiai Persiunčia

PINIGUS j LIETUVĄ
50 Litų

100 Litų
200 Litų
300 Litų
400 Litų

uz
uz
uz
uz

s/uz

5.50 500
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

600
700
800

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
uz
uz
uz

51.75
62.00
72.25
82.50

900
už 103.00

u 92.75

materialiąi. pagelbėti sa^p gimjnems ar 
ami pasiųs-

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, no r
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuo 
kite lietuvius rašytis į jau g 
Už prikalbinimą naujo nario duodama

NAUJA CENTRO VALDYBA UŽIMA VO 
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS (JULY), 1929.

Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. reikalais 
kreipkitės į naują Centro. Sekretorių:

626 Woodwar

LIET VISKI KONTRAKTORIAl
jus budinkus ir pertaisome senus, 
autuvių langai pakelia kiekviena

* jūsų langus už visai žema kaina
būduik u*>

644

• i>aiiAk,i (HiškMih kr-HipKnes

K M S •
Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 2l>8

Tai Tie Švelnūs Cigarai. 
Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO
Padirbti iš su 

 

Havanos Tabakų 

 

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi b 
per pašta išsiuntinėjama, kaipo 

užsakymus (orderius).



S

i

Antradien., Liepos 23, 1929

padėjo

kad kaip tik pamatė

ir

WORCESTER, MASS
ROCHESTER, N. Y

Krutainųjų Paveikslų Žvaigždė

VIETOS ŽINIOS

iš

Levuko1 
moky- piknike.

par- 
sky-

Kad palaikyt laibą figūrą, 
nieks negali užginčyti 
teisingumą to patarimo:

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba, rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y.

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, daiiydžių ir darbiainkų prie cemento.

kas tik yra j 
įvežama iš. užsienio, labai 1

Pinigus persiunčiam grei- \ 
tai ir žemomis ratoinis

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

Hamburg-American Line
N BBOADWAT, NEW YOBK

Daugelis atskirų “Laisvės

žmonelių Lietuvoj.”
Jaunuolių Draugas

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų.
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

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

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

Užpuolė Lapelių Dalintojus
Ryte, 7:30 valandą, einu į 

ran- darbą. Prie kriaučių dirbtu- 
ar vės Levy ir Adler, kurioj ir aš n’s toasted

i II7TIIVIfiK’A Mes išmokiname taisyti ir valdyti
LILI U VISKĄ automobilius į trumpiausj laiką“.

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA Mes garantuojam laisnhis ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2) vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
B. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 

2nd Ave., cor. 14 St- N.

Puslapis Penktas

WILKES-BARRE, PA.
Pavyzdingos Sukaktuves

Birželio 30 d. drg. Ig. Le- 
vanas buvo surengęs netikėtą 
pramogėlę delei savo draugės, 
A. Levanienės, kaipo paminė
jimą 16-kos metų nuo-jųjų su- 
sižiedavimo ir sykiu paminėti 
savo vyriausio sūnaus 
užbaigimą augštesnės 
klos.

Drg. Levanas daug

Ką Kalba Mainieriai apie 
Rugpjūčio 25 d.

Dar niekad taip energingai: 
nesirengė mainieriai nei prie1 
prie vieno parengimo, kaip’ 
dabar ruošiasi prie rugpjūčio1 
25 d. “Laisvės” pikniko. Visi 
išanksto ruošiasi ir kitus agi-Į 
tuoja dalyvauti “Laisvės” i 

Wilkes-Barre apie- 
linkės visi “Laisvės” skaityto
jai ir rėmėjai dalyvaus minė-

“SIEK LUCKY VIETOJ

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKA1-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7645

A, F. STANKUS

triūso surengdamas tokį va- tame piknike. Jie žino, kad tai 
karėlį, kur buvo užsikvietęs vienintelis laikraštis, kuris gi

na darbininkų reikalus ir ve- 
i da kovą su visais išnaudoto- 
jjais. Tai kad pasitarnavus 
i “Laisvei” visi dalyvaus pikni-

apie 50 svečių ir prirengė pui
kią vakarienę su gražia pro
grama.

Čia programos dalyvių ne
minėsiu, tik pažymėsiu, kuo- 
met man prisiėjo pasakyti ke- 
lėtą žodžių apie skirtingumą skaitytojų man y^atiškai pa- 
buržuazinio mokslo nuo prole- reiškė 
tarinio, tai pabaigoje prisimi-; garsinimą “Laisvėje,” kad yra 
niau ir apie mūsų spaudą, ku-1 rangiamas piknikas del “Lai- 
riai reikia paramos. Ir kad | Svės,” išanksto nusprendė bū- 
padaryti drg. Levanamas ne-(tinai dalyvauti piknike. Tai 
užmirštiną atmintį, tai visi su-ltik tiek apie Wilkes-Barre, 
tiko paaukoti “Laisvei,” “Vii-1 - —
niai” ir “Darbininkių Balsui.” 
Aukojo sekamos ypatos. Po 
$2.00—šimkai ir Levanai; po 
$1.00—Bušai, Saviai, P. Ru- 
fas, J. D. Davis, K. Levišauc- 
kas, M. Pūkis ir V. Shultz; 
po 50c—U. Deivienė, O. Žiau- 
nienė, J. Babičius, A. Bitau- 
tas ir Bitautienė; B. Linge 75 
c; Jezelskienė 25c ir. J. Pūkis 
20c. Dar O. Pukienė pridėjo 
30c, tai viso pasidaro $15.00. 
Tai kožnam laikraščiui išpuo
la po $5.00, kurie tapo pa- 

’ siųsti. Nors nedidelė, bet 
reikšminga parama bus mūsų 
darbininkiškai spaudai. Var
de mūsų spaudos visiems auko
tojams tariu ačiū. Tai., buvo 
pavyzdingos sukaktuvės 
smagu jas buvo minėti.

M. Pūkis.

Drg. Ch. Globičius iš Mc-j 
' Adoo man pranešė, kad jis 
jau turi suorganizavęs auto
mobilių ir kitą organizuoja 
būti “Laisvės” piknike. Bet 
kadangi jis sako nedaugelis 
čia turi automobilius, tai gal 
prisieisią važiuoti busu. Iš 
Shenandoah pranešė, kad pen
ki automobiliai bu.'s “Laisvės” 
piknike. Bet tai daV ne vis
kas. • Jš Shenadoah vietos cho
ras dalyvaus piknike. Laigo- 
nis iš Coaldale man davė žo
dį, kad jis dės pastangas, kad 
kuo daugiausia pribūtų ir jis 
bus “Laisvės” piknike. Tai tik 
tiek iš kolonijų.

Nors čia kelios žinutės, bet 
džiuginančios, kad taip ener
gingai draugai ruošiasi daly
vauti piknike. Aš neturiu nei 
mažiausios abejonės, kad iš vi
sų kolonijų dalyvaus mainie
riai ir visi “Laisvės” skaityto
jai ir rėmėjai. M. Ž.

to

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

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas

KAINA $1.25 
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Graborius-Undertaker

Mūsų Reikalai

Liepos 13 d., Olympia 
ke, Komunistų Partijos 
riaus sekretorius, surašą 
koje turėdamas, klausia,
jau užsimokėjai dienos uždar- dirbu, du jauni vyrukai dalina 

darbininkams lapelius, išleistu^ 
vietos Darbo Unijų švietimo 
Lygos skyriaus. Kokios tautos 
lapelių dalintojai buvo, nepa
tyriau. Bet štai išbėga iš dirb
tuvės du šapos čermanai ir du 
paprasti darbininkai, visi ketu-

1 ri žydų tautos, ir visu smar
kumu puola mušti lapelių da
lintojus. Bet čia jie atkanda 
dantį,- nes lapelių dalintojai 
duoda jiems grąžos ir dar su 
nuošimčiais. Atsiranda iš su
sirinkusių ir lapelių simpatikų 
ir pradeda užpuolikus kumš
čiais vaišinti. Jeigu nebūtų 
pribuvus policija, tai užpuoli
kams būtų buvę riestai, bet 
policija išgelbėjo jų kailį.

P. Z.

bį del “Daily Worker?” Sa- 
Jcau taip. Ar jau kiti užsimo
kėjo? Surašą perbėgus, buvo 
matyti lietuviai rūpestingiau
si. Todėl man atėjo mintis, 
kad komunistai turi pakloti 
vienos dienos uždarbį del dar
bininkiško laikraščio, tai yra, 
del agitacijos, del propagan
dos, del išlaikymo vienintelio 
anglų kalba darbininkų klasės 
dienraščio. • O čia tik aną die
ną Lietuvių Sekcijas -Centro 
Biuras atsišaukė per “Lais
vę” ant pirmo puslapio, kad 
paremti bei neužmiršti Agita
cijos Fondo. Todėl aš čia ir 
noriu priminti visiems komu
nistų simpatikams ir pritarė
jams, kad jūs, draugai, dau
gumas pusėtinai gerai gyveni-! 
me pasilaikote, nepasilikte ■ 
neatlikę tos proporcijos aukos- 
—dienos uždarbį paaukokite■ 
į Agitacijos Fondą dabar^Tai Į 
bus puikus šūvis ir mes, wor- 
cesteriečiai, būkime pirmuti-[ 
niai su tokia mada.

“Kolčakiekas” Drąsuolis.

Maskeradai
prigauna tiktai nedaugelį rūky 
tojų — mažiausia gi visus tuos 
kurie yra paragavę džiaugsmo iš 
Lucky Strikes—vienintelių apke
pintų cigaretų. Šiandieną Lucky 
Strike naudojasi puikiausia išrai
ška visuomenes užgyrimo. Jie yra 
priimti plačiai-pasauliniai. Tai 
yra, ištikrųjų, garbe Lucky Strike 
cigaretams, kurių tabakai atydžiai 
parinkti ir suderinti, kurių slaptas 
apkepinimo procesas ištraukia 
laukan visokį kartumą bei liežuvio 
ar lūpų kirpimą ir, kaip mano 
20.679*^ daktarai, padaro juos 
mažiau erzinančiais gerklę.

(PASIRIŠO) 
Včia paduodamas 
skaitlinei patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiaLSkaitmenų 
Patikrintojai ir 
Auditoriai.

The American Tobacco Company, Incorporated

Prezidentu,

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau kiek 
yieną sukatos vakarą skleis savo muziką, nuo vieno 

vandenyno iki kito, per N. B. C. radio tinklą.

VIETOJ SALDUMYNO”
M

“SIEK LUCKY

“It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

© 1929. The American Tobacco Co., Manufacturers

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirkaite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

Greątneckiečiams - Svarbios 
| Prakalbos, Rugpjūčio 1 D.

Rengia Tarptautinio Darbi-. 
| ninku Apsigynimo 48-ta kp., 
i ketverge, 1 d. rugpjūčio (Au
gust), J. Tankaus svetainėje,) 
139 Steamboat Rd., Great 
Neck’e, N. Y. Pradžia 7:30 į 
vai. vakare. Kalbės trys žy-| 

SUS® Y'BrooMymečiui Laiškas iŠ 
Apart kalbėtojų, dainuos vie
tinis Jaunuolių Choras.

Draugai ir draugės! Rug
pjūčio 1 d. šių metų sukanka 
15 metų nuo prasidėjimo pa
saulinio karo, kuris atnešė ne
girdėtą skurdą, vargą ir aša
ras. Milionai darbininkų bu
vo išžudyta ir sužeista. Kiek 
kraujo ir ašarų pralieta, sun
ku ir įsivaizdinti. Būdami liū- 
^‘“praeitT pTsauHniT"“karo’; ”kta. P0..,1?0 hektar« žemS 
turime rengtis kovai prieš at- Multal <,,dziaus’ 
einančio karo pavojų. Visos 1 
kapitalistinės valstybės gink
luojasi—apsiginklavę naujau-'[ 
sios technikos ginklais, rengia
si į naują karą. Su pagelba 
savo parsidavusių Tarnų Chi- 
nijoj, provbkuoja .karą prieš 
Sovietų Rusiją.

Mes, darbininkai, turime pa-

s< šalin imperialistiniai 
karai. Todėl mes kviečiame 
jus atsilankyti Į šias prakal
bas, o išgirsite, ko dar nesate 
girdėję.
Kviečia Rengimo Komisija.

Lietuvos
Gavau nuo brolio, laišką 

Tauragės aps. Jis yra viduti
niškas ūkininkas ir seninus bu
vęs veiklus liaudininkas. Tarp 
kitko jis man rašo sekamai: 
“Dabar kas link valdžios.' E- 
same taip laisvėj suvaržyti, 
pikčiau kaip prie caro kad bu
vo. Dvarininkams nekuriems

brangu, o kas “mūsų,” tai kiek 
pigiau. Valdininkams algos 
ir laisvė yra duotos didelės.i 
Šauliai ir savanoriai yra ger-| 
biami, nes tai “patriotai,” o 
darbininkai ir plecininkai— 

.mažažemiai visai kaip be var-[ 
do, ’’ Susirinkimai ir afivaikš-j 
ęiojimai visiems draudžiami, 
kurie jiems nepatinka. Kas 
tik kiek prieš valdžią, tai prie-j 
šas; tą tuojaus reikia sušau-! 
dyti. Komunistams, galima1 
sakyti, visai nėra gyvenimo. |

Užsigyvenę pasiturį žmonės 
gali gyventi, bet biedniems 
žmonėms visai blogas gyveni- į 
mas; uždarbių labai mažai, ir 
pigų tegauna atlyginimą, o 
pragyvenimas brangus. Tuo-1KU J.J. įUA V lit JLJ UV4C4JUI tlU . . 1*4* i’' * <VO J ’ & *

dininkais tos baisios katastro- K^zlIia c .įj1’118; ? kitiems pa- mi a ]a^aį daug vargstančių
> i Iri n n r\ 1 F» I1 hokrnrn v n m ra c .. _ . . ...

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHO'N, Aptiekorius Savininkas
8701 .^O^.V.CĄ^PAP Ąyiį.,.... .ę^ENEj. STo a

Išbahuųnuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapiniin tie Ii 

o'ir už žemą 
ūliūdimo valandoje šauki

tės pas . Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA. PA.

eriauši
ainą,

SKAITYKIT “LAISVĘ”

H TOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORTITS

IR BALZA M UOTO J AN .
•'ttikrinu. kad mano patarnavimai 
»nip atatinkamiausias ir už prieinam* 
Kainą Nuliūdimo valandoje praftau 
• roiptie prie manės

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____________ Main 9669
Bell— —Oregon 5136

____________________»]JHdllMlJ®llIHn!dnE__________DIDŽIAUSIA LIEtUVly APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoj* 
po plačią Ameriką pagarsėjusius 

I

IMian’c CnlH (Miltelius nuo ialčio) jokią ialčią ne-UIUdH d VU1U ruwueid bij0> Už 75c už baksą apsiginkluok 
» nuo savo amžino priešo!

> » i

IIr 11 n I A Y Tah^ centai Skrynutę) yra tai kanuolė prie# 
UI BU LdA *<WokĮtą amžiną Žmogaus priešą—vidurių užkiet* 
jimą—kuris žmogui pagamina daug* rūpesčių ir sunkių ligą

LIETUVIŠKU BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS

iifsiiioiiiBiiiBiiiamBiiioiiiaiiiOHisiiiaiiii motu iiioiiiain

PAS—

151 Avenue6102 Grand 
Maspeth, L.

Kampui Clermont Avenue 
TELEPHONE i JUNIPER »7»»

PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 141)

FRANK A. URBAN’S 
151 Metropolitan Avenue,

_______________  ORDER BLANK ____________________  
Siųsdami pinigui iu savo adresu, užrašykite:

Ai, žemiau paiirafięi, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur] malonėkit man 
prisiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visaii nurodymais, 
kaip vartoti. 
Vardas ___

No.

Miestas

_______ St. or

Slates— ----------- .

1 
i

2i

i
1
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKL(A su REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą jkainą. Spe
cialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ7
{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $160 ir augšČiau. Van
duo, gesas 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 $2960 ant mėnesi*
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Puslapis šeštas ' " ’ , L A I S V »

VIETOS ŽINIOS
\

Didelės Minios Dalyvavo 
.Demonstracijose prieš Karą

šv. Jono kapinėse. Laidotu
ves prižiūri graborius Matt
hew P. Ballas-Bieliauskas.

25,000 darbininkų pereitą 
penktadienį vakare dalyvavo 
prieškariniuose protesto mitin
guose, atvirame ore, New Yor
ke, Brooklyne ir priemiesčiuo-Į 
se, pasmerkdami imperialistus 
ir jų lekajus Chinijos milita- 
ristus, kurie daro kariškas pro
vokacijas prieš Sovietų Sąjun
gą.

110th St. ir 5th Avė., Harl- 
leme, į demonstracinį protesto 
mitingą susirinko 510 
•įlinkų, juodų ir baltų 
gą ties Whitehall St. ir South 
Ferry, New Yorke, suėjo pora 
tūkstančių laivakrovių ir jūri
ninkų, kuriems kalbėjo drg. 
^Engdahl, “Daily Workerio” 
redaktorius, ir kt. Susirinku
sieji triukšmingai sveikino o- 
balsį: “Apginkime Sovietų Są
jungą.” Policija bandė suar
dyti mitingą, bet nepavyko. 
Jaunoji pionierė Rutha You- 
kelsonaitė Astorijoj, L. L, kal
bėjo kokiems pustrečio tūks
tančio darbininkų. Amerikos 
legionieriai čia visuomet kėsin
davosi išardyt revoliucinių dar
bininkų susirinkimus. Bet da
bar jie neišdrįso, matydami 
'Karštai kovingą publikos ūpą, 
nors legionierių centras buvo 
tiktai už vieno bloko nuo 
tingo vietos.

Socialistų Smurtas už 
Bolševiko Klausimus

Brooklyne, Grand St. 
tension, ties Havemeyer 
apie 2,000 žmonių klausėsi 
prakalbų drg. J. Siurbos, drg. 
Daktaro M. Hofferio ir kitų. 
Arti šios vietos socialistai tu
rėjo savo mitingą šmeižimui

Visos Darbininku Draugijos, 
Siųskite Delegatus i 29 d.
Liepos Konferenciją!

0 darbi’ 
j mitin-

mi-

st.,

Kiekviena darbininkiška 
ganizacija bei kuopa turi 
rinkt ir pasiųst po 3 iki 5 
legatų į Priešimperialistinės 
Dienos Konferenciją, kuri bus 
šio ketvirtadienio vakare, lie
pos (July) 25 d. Konferen
cija šaukiama, idant kaip ga
lint geriau spėkas sumobili- 
zuot, besirengiant prie Tarp
tautinės Raudonosios Dienos, 
Pirmosios Rugpjūčio, demonst
racijų.

Kriaučių lokalas 54-tas irgi 
turėtų pasiųst ten savo dele
gatus.

or- 
iš- 

de-

Lietuviški Šnipai įskundė 
Mūs Išvažiavimo Kalbėtojus

Lietuvių patriotai įskundė, 
vyriausybei pereito sekmadie
nio išvažiavimą A. L. D. L. D. 
1 ir L. D. S. A. 1 kuopų Fo
rest Parke,- kad bolševikai ja
me sakysią baisias prakalbas 
prieš Amerikos valdžią. Be
sakant drg. J. Siurbai prakal-

akcionieriams, kada tokiai di
delei miniai publikos pradėjo 
kalbėti J. Siurba. Viena, tai 
tautininkams ir klerikalams 
biznis lieka nukirstas, o kita, 
juk baugu, kad jų pasekėjai 
išgirs darbininkišką teisybės 
žodį apie politiką ir darbinin
kų judėjimo reikalus.

Jie manė, jog kuomet poli
cija pasirodys, tai žmonės iš- 
lakstysią nuo bolševikiško pa
rengimo ir sugužėsią pas juo
sius, bet apsiriko. Policijai 
pasirodžius, dar daugiau svie
to suplaukė pas bolševikus ir 
didžiumoje laikėsi šiame būry
je iki galo.

Vadinasi, visais atžvilgiais 
priešai apsisvilino nagus. Jie, 
beje, patys sau užsidavė ir mo- 
ralį smūgį. Nes kilo pasipik
tinimas skundikais ir tarp dar
bininkų, atėjusių nuo tautinin
kų ir klerikalų stalų. Žmonės 
tarp savęs kalbėjosi: Tas vai
kinas taip gerai kalbėjo; kam 
gi reikėjo trukdyti?

O kai del Prūseikos, kuriam 
policija iš pat sykio užčiaupė 
burną, tai tie patys žmoneliai 
šnekėjosi: Dabar artinasi Vai
na? Tai kur tau policija leis 
sakyti prakalbą tokiam žy
miam žmogui, kaip Prūseika? 
Jį valdžia perdaug gerai pa
žįsta, kaipo darbininkų veikė
ja.'

A. 1 kuopų išvažiavime buvo 
tiek, žmonių, kaip, rodos, nie
kuomet toje vietoje dar nebu
vo jokiame lietuviškame išva
žiavime. <

8 Darbininkai Nubausti už
bėię, daugiausia apie dabartį- Demonstraciją prieš Chinus 
nę Chinų ir imperialistų pro-1 
vokaciją prieš Sovietų Sąjun
gą, vienas toks šnipiškas gai
valas net už skvernų tempė 
policmanus, kad /sustabdytų. 
Drg. Siurba jau buvo pakal
bėjęs apie pusvalandį, kuomet 
atsismeigė keli policmanai ir 
įsakė sustot. Po jo buvo be-.

Už penktadienio demonstra
ciją prieš Chinijos konsulatą, 
13° Astor Place, New Yorke,

Resnikoffaitę. Kitą jaunuolį šįnerija dirbo stebėtinai sklan- 
demonstrantą, Ch. Cohną, taip džiai. “Bremen” pilnai užsi- 
sumušė, kad reikėjo' daktaro tarnauja vardą naujos “Jūrų
aptaisyti žaizdas^

Pionierių bylą, kaip ir visas 
kitas bylas sąryšyje su pasku
tinių dienų priešimperlalistinė- 
mis demonstracijomis veda 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas.) p
| Tarp. Darb. Apsig. Pikniką!

Kad suteikti tai organizaci
jai reikiamos paspirties, kad 
ji turėtų iš ko vesti ne tik šias, 
bet ir šimtus kitų bylų, apgin
dama darbininkus, tai kiekvie
no proletaro'pareiga yra daly
vauti Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo didžiajame išva
žiavime ir piknike, kuris įvyks 
liepos 27 d., šeštadienį, Pleas
ant Bay Parke, Bronxe.

Visi j Kriaučių Pikniką!
Kiekvienas Brooklyn© lietu

vis darbininkas ir jiems prita
rėjas turi atsilankyti į kriau
čių 54-to skyriaus antrą-mėtinį 
pikniką, kuris bus 3 d. rugpjū
čio (August), subatoje, Klaš- 
čiaus parke.

Kriaučiai į savo skyrių tan
kiai priglaudžia tokius darbi
ninkus, kurie jau anglies ka
syklose, ar geležies liejyklose 
sveikatos neteko, tad pas 
kriaučius prisiglaudžia ir da
ro sau pragyvenimą. Kartais 
koks vertelga susibankrūtūoja, 
ir tas gauna kriaučiuose vie
tą, pasidaro pragyvenimą. 
Kriaučiai ir taip įvairiems dar
bininkiškiems tikslams išmeta 
šimtą kitą ir patys tankiai sa
vo narius sušelpia, esančius 
sunkioje padėtyje.

Apart įvairių labdarybės 
darbų, kriaučiai, kaipo viena 
iš aktingiausių Brooklyn© lie
tuvių darbininkiškų organiza
cijų, visur su savo nariais da- 

, ir pagelbsti’ draugi- 
kliubams atsistoti ant

Karalėš.”

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PRANEŠIMAI Iš KITUR
A.L.D.L.D. XII APSKR. KUOPOMS

Sulyg Pild. Komiteto nutarimo, 
pusmetine konferencija įvyks nedė- 
lioj, 28 liepos, svetainėj 317 Clinton 
St., Binghamton, N. Y. Prasidės 11 
vai. ryte. Visų kuopų pareiga pri
siųsti delegatus, kad galėtume pa
sekmingai apsvarstyti draugijos rei
kalus, 
laiku.

Delegatai pasistengkite būti 
Sekr. J. Vitkūnas.

COURTNEY, PA.
A. L, D. L. D. 61 kuopa 

šaunų pikniką, nekėlioj, 28 
Star Mine giraitėj, Courtney, 
Prasidės 12 vai. dieną, j. Bus pro
grama, įvairių žaidimų, skanių už
kandžių ir gėrimų. Kviečiame visos 
apielinkes darbininkus- atsilankyti ir 
sykiu smagiai laiką praleisti. Ren
gėjai. 172-73

TORONTO, CANADA -
A. L. D. L. D. 162 kuopos pusme

tinis susirinkimas bus antradienį, 30 
liepos, Ukrainų Svetainėj, 300 Bath
urst St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame visus narius ir simpatikus 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes tu
rime daug svarbių reikalų, kurie 
b.ūtinai reikia aptarti. Ątsiveskite ir 
naujų narių, nes dabar galima įsto- 
tik už $1. Org. J. Kiaušas. 172-73

■

171-73

rengia 
liepos, 

Pa.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius del 8 Šei- 

myno namo. Gaus 4 kambarius ir 
šihimą. A. Klimas, 266 Keap St., 
Brooklyn, N. Y. 172-77

REIKALINGA veiterka ir kukorius 
ar kukorka. Jei kuris panorėti), 

galėtų eiti į biznį, kaipo pusininkas. 
Atsišaukite: Restaurant, 443 W. 17th 
St., New York, N. Y. 171-73

Antradien., Liepos 23, 1929

AUTHORIZED 
IKTUIBUTOR 

f/ 
NATIONAL
CASKETS

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

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

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

“TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau šiem s gero 
skonio reikalavimams.

Visos musų moderniškų 
šermenų namo imonės visuo
met yra gatavos tamstoms 
patarnauti.”

1416

Telephone, Stagg 4409.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y

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

Telephone Stagg 0783

J. GARŠV/A

Tel., Triangle 1450 »
Lietuvis Fotografas j 

IR MAUORIUS

Jumper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.
Graborius -AJndertaker
LAIDOTUVIŲ IHltBkTCUįįUS^ 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karieta? veselijoms, 

 

krikštynoms ir pasivžiįnėjimams.

231 BEDFORD A UE
Brooklyn, N. Y.

264 FRONT STREET
Central Brooklyn, N. Y.

FOR RENTmagistratas Hyman Bushel še- ] yvauja 
šis darbininkus pasiuntė dviem |joms> 
dienom kalėjiman, o du pen- ■ tvirtesnių kojų jų parengimuo- 
kiom dienom. Tarp areštuotų 1 se

ibuvo ir drg. W. W. Weinstone, i Kriaučiai 'rengia antra-me- 
tinį • pikniką, kuris bus subatos 

, 3 d. rugpjūčio, Klaš-
komunistų ir Sovietų Sąjungos. bandąs drg. Prūseika kalbėt, : Komunistų Partijos Antro Dis- tini nih 

. - Hoffer nuėjęs) bet policmanas šoko ant jo,) trikto' organizatorius, kandida-1
inn IrlmiRima ktnn katinas ir snst.ahda nnrs L.. 2 _ • . •

Kuomet drg. . 
pastatė nemalonų klausimą 
socialistų šaikai apie pardavi- 
ki|ką partijos politiką, tai so 
cialistai prišoko mušt I 
ją ir sudaužė jam akinius.

Rusų komunistų mitingan tą 
vakarą Manhattan Lyceum, 
svetainėn suplaukė tiek žmo
nių, kad! negalėjo nei sutilpti.

Kiekvienam mitinge viduti
niai gauta- po. apie $50 para
mos Daily Workeriui; kiek
viename gauta ir nemažai ap
likacijų nuo darbininkų, norin
čių įstoti į Amerikos Komunis
tų Partiją.

Tų mitingų pasekmėje labai 
pakilo darbininkų ūpas—mest 
darbą nuo 4 vai. rugpjūčio 1 
d. ir traukt į tos Tarptautinės 
Raudonosios Dienos masines 
demonstracijas.

PARSIDUODA Restoranas geroj vie
toj, biznis Įdirbtas per ilgus me

tus. Gera proga pirkti. Kreipkitės 
po No. 398 West St., New York, 
N. Y. 173-175

Mirė

kaip katinas, ir sustabdė, nors!tas ; mi°to mai ’ ateinan i į’. f, ’ t 7dJ u™ „iSVinn i„<, 1 “Y6. . ° n?ajoru,s ateinan- člaus park6) Maspethe, L. I.
tai so- kalbės vien/ 
klausė- ganizacijasį’

k Jjilia Verpečinskiūtė, 20 me
tų amžiaus, 1510 Jefferson 

"St., Brooklyn, N. Y., mirė lie
pos 19 d., bus laidota 23 d.,

drg. Prūseika jam aiškino, jog 
tik apie mūsų or- 
daugiau nieko.

Atžagareiviai, matyt, buvo 
priburbę policijai visokių 
“strošnų” pasakų, kad net tu
zinas policmanų buvo atsiųsta, 
lyg kokių riaušių gesinimui.

Tautininkai ir klerikalai jau 
nuo senai griežė dantį ant bol
ševikų ir jiems pritariančių or
ganizacijų, laikančių išvažiavi
mus Forest Parke. Mat, šios 
organizacijos visuomet prie 
savo būrio pritraukia daug 
publikos iš klerikališkų ir tau
tiškų išvažiavimų toje pat gi
rioje.

Į minėtą išvažiavimą mūsų 
Literatūros Draugijos ir Dar
bininkių Susivienijimo kuopų 
buvo jau ir taip suvažiavę ko
kie penki šimtai ar daugiau 
publikos, kuomet prasidėjo 
programa. Susiorganizavus gi 
Aido Choro^ nariams ir pradė
jus dainuoti, mažne visi žmo
nės nuo tautiškų ir klerikališ
kų stalų suplaukė į bolševikų 
vietą. Galima suprasti, koks 
pavydas ir apmaudas buvo re-

tiems rinkimams. Jam Bush- 
elis suspendavo bausmę. Drg. 
Weinstdne teisme pasakė pra- 
kalbėlę, nurodydamas, kad de
monstracija buvo prieš pasau
linio imperializmo įrankius, 
dabartinius Chinijos vajdonus, 
kurie padarė karišką provoka
ciją, norėdami Sovietas įtraukt 
į karą, kad paskui sukriušint lankyti, kaip kad iš New Jer- 
Sovietų Respubliką, su pagel-|sey> Harrison, N. J., Hoboken, 
ba viso pasaulio imperialistų. ,Great Neck ir kitų miestelių.

Minėti draugai buvo ne vien , Kriaučių piknike ne tik bus 
areštuoti ir nubausti. Juos po- | galima gražiai pasišokti prie 
licija dar smarkiai apdaužė, į 
suspardė blauzdikaulius ir 
žiauriai sukinėjo jiems sura
kintas rankas.

Magistratas Bushelis neper- 
senai buvo vyriausias advoka
tas stfeiklaužiškų Wil-Low 
valgyklų prieš streikuojančius 
restoranų darbininkus.

Tad kiekvienas, (kuris tik, jau
čiasi esąs darbininkų draugas, 
atsilankykite į kriaučių 54-to 
skyriaus A. C. W. of A. paren
gimą.

Per pikniką ne tik galima 
susieiti su kriaučiais, bet ir su 
apielinkes miestelių lietuviais 

, darbininkais, kurie žada atsi-

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
kambariai.1 Kas nori, gali pirkti 

visus fomišius ir randavoti kamba
rius, randa pigi. Kambaęai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbų ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. • .147-74

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su| 
amerikoniškais | 

■ 
gerai Ir pigiai

Žada Deportuot Pionierius 
Už Demonstraciją prieš 
Militarinius Boy Scouts

prof. Retikevičiaus muzikos, 
bet bus galima išbandyti lai
mę: ungurių, kilbasų, bliūdų 
ir kitų gerų, naudingų šeimy
niškų daiktų laimėti.

Visi be svyravimo atsilan
kykite pas kriaučius j jų ren
giamą pikniką; nes jie visur 
dalyvauja, o mes pas juos kar
tą kitą ateikime ir parodyki
me, kad mes su jais.

Kriaučius.

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., cOr. 44th St.

New York, N. Y. 169-93

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka-

Reika- 
S., 114 

Tel.

mer

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
Į 178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y: j

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
^LAISVĘ” 

4

DR. A. L. CEASARl
DAKTARAS IR CHIRURGAS :

5 Specialistas del visų ligų ir opera- i 
scijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-į
1 lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
mo būdai. >

127 East 84th Street
|(Tarp Park ir I^exington Avės. >
3 NEW YORK CITY* b
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki ■ 
28 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.:

MALONAUS PASIMATYMO

PLAUKIMAS MĖNESIENOJ IR 
KOSTIUMU BALIUS 

Penktadienio Vakare

Pereitą šeštadienį 70 
gaičių ir berniukų, komunis
tinių Jaunųjų Pionierių, suren
gė demonstraciją prieš porą

East New Yorko Kuopų 
Komisijų Nariams

it' A. L. D. L. D. 185 kuopų ko-
šimtų Boy Scoutų, sėdančių į misijų nariai turi susirinkti 24 

'laivą, važiuojančių į' tarptau- d- liepos, 8-tą vai. vakare, pas 
tinį Boy Scoutiį militaristinį Paukščius, 10154 110th St,,

RUGPJŪČIO (AUGUST) 9 
Ant Laivo Peter Stuyvesant 

(Hudson River Day Line) 
Vernon Andrado Žymi Negrų Orkestrą

Laivas išplauks nuo West 42nd St., 8 vai. vakare. 

Tikietai $1.50 Perkant Išanksto 
$2.00 perkant tą dieną, kada laivas važiuoja

“DAILY WORKER”
26 Union Square, N. Y

kermošių, kuris Vengiamas An
glijoj. Jaunuolius demonst
rantus užpuolė policija, areš
tuodama keturis: Ben Harpe- 
rį, M.- Silverį, Sol Efroną ir 
Harry Eismaną. Jų byla ati
dėta iki šio ketvirtadienio. 
Bet Market St. teismo magist
ratas Vitale išanksto jau pa
grūmojo, pasistengsiąs, kad tie 
jaunuoliai būtų išdeportuoti iš 
Amerikos.

Dainuodami Internacionalą 
ir' kitas revoliucines dainas, 
Jaunieji Pionieriai atmaršavo 
iki 14 St. laivų prieplaukos, 
New Yorke, iš kur turėjo iš
vykti Europon militaristiniai 
Boy Scoutai. Ant Pionierių 
.nešamų didelių plakatų buvo 
išrašyta: “Apginkime Sovietų 
Sąjungą?” “šalin imperialis
tus!” ir kiti revoliuciniai obal- 
siai.

Juos užklupus policija tie
siog žvėriškai elgėsi; vienas 
policmanas .ėmė smaugti Evą

Richmond Hill, žinote, kad 
28 d. liepos, Forest Parke, į- 
vykstą fnūsų kuopų išvažiavi
mas, todėl reikės sutvarkyti 
dalykus.

“Bremen” sumušė Laivų 
Greitumo Rekordą'

North German Lloyd nau
jasis milžinas laivas “Bremen” 
iš Cherbourg© uosto perplaukė 
per Atlantiko vandenyną į 
New Yorką, į 4 dienas ir 18 
valandų. Tuo būdu astuonio
mis valandomis sumušė rekor
dą greitumo Anglijos smar
kiausio laivo “Mauretanijos.” 
Per paskutines 25 valandas 
padarė 705 mylias, ir tai dar 
neleisdamas savo inžinų bėgti 
visu smarkumu. “Bremeno” 
šriubiniai propeleriai viduti
niai darė po 192 iki 195 apsi
sukimu^ į minutę. Visa ma-

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU. DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N./Y.

VALANDOS:
10-12 prieA vtet; 2-8 no plet. 
Ketvertais ir aubatomln iki 8 vai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
sulyg sutarties.

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
, Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
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.

214 Perry Avenue

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

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

užeiga

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! •
Kiekvienas iš mūsų gerai žind, kokią didelę verte Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių Našlelių 
ESių' .
Debesilų Parušamjos ir
Garstyčių daugybę kt.

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dausriau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juod šaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronu 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
Šalmėčių •

Ph. G., Vaistininkas
229 Bedford Avenue Brooklyn, N., Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone: Greenpoint 2017, 2860. 8514
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