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Iše«na Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

A.L.D.L.D. Centro Komite
tas savo posėdyje 11 d. birže
lio padarė ištisą eilę labai 
svarbių tarimų. Mes jau esa
me gavę visą rankraštį knygos 
apie religiją. Pasirodo, kad 
vienoje knygoje negalima iš
leisti, nes tai būtų ir vėl tokia 
didelė knyga, kaip dabar yra 
“Aliejus!” Centras nutarė 
leisti dviem tomais. Ir tai bus 
didelės knygos, po kokius 400 
puslapių. Dar gi jos bus pa
puoštos paveikslais ir braiži
niais.

Pirma knyga apie religiją 
bus duodama nariams už 1931 
metus ir tikrai bus gatava iki 
spalių mėnesio.

Anglų kalboje nariai 
1931 metus gaus 
jus”), nes patys nariai jos rei
kalavo. Taipgi dar mes pri- 

•...  dėsime tinkamij anglį] kalboje
brošiūraičių iš dabartinio dar- 
bininkų gyve nimo, kaip 
“Church and the Worker” ir 
kitų.

Knygos jau užsakytos ir, 
kaip tiktai aplaikysime iš iš
leistuvės, taip bus pasiųsta vi
soms kuopoms, kurios jų pa- 
geidauja.

U Z

Buržuazija Sveikina 
Socialdemokratus

BERLYN.—Buržujų laik
raštis “Neue Laipziger Zei- 
tung“ labai džiaugiasi So- 
cialdemokrat. Partijos kon
vencija. Sako, kad ši kon
vencija dar kartą parodė, 
kad “Vokiečių Socialdemo
kratija yra tikrai patrioti- 

, nė organizacija” ir kad nu
tardama remti Brueningo 

“pirmon vieton
pastatė tėvynės reikalus.”

Oil (“Alio- valdžią, ji

Lenkijos Budeliai 
Nužudė Komunistę 

ir Slaptai Palaidojo

J UOLESNJ VEIKIMĄ, Į STIPRINIMĄ “"į “į'’”'”"' MASINIS MAINIERIŲ PIKIETAS SU
AMERIKOS LIETUVIU DARBININKU 

LITERATŪROS DRAUGIJOS
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūnos Draugijos 

Centro Komiteto Pareiškimas

BUCHAREST.— Nepai
sant teroro, po Komunistų 

! Partijos vadovybe darbi- 
I ninku surašąs gavo 66,000 
balsų Rumunijos rinkimuo
se. Pirmesniuose rinki
muose tebuvo gavęs 38,000.

DAUŽYS INDŽIONKŠINĄ STREIKO KO
MITETAS ŠAUKIA VISUS KOVON

A.L.D.L.D. Centras turi pla
tų susisiekimą su lietuvių ko
lonijomis pietų Amerikoje ir 
Kanadoje. Visur ten ctidėja 
lietuvių darbininkų skaičius, 
nes Lietuvos proletariatas, ne
pakęsdamas kruvinojo fašistų 
teroro, bėga į užsienį.

Visur mūsų draugai ir šiaip 
darbininkai trokšta darbinin
kiškos literatūros. Mes jos tu-

VARŠAVA.— štai kas 
tapo iškelta aikštėn: Gegu
žės 31 d. policija laike ko
munistų surengtos demon
stracijos nužudė draugę 
Dubinskaja, dar jauna mer
giną, narę Lenkijos Jaunų
jų Komunistų Lygos. Lavo
ną jos paėmė policija ir tik 
jos artimus namiškius te- 
prileido. Nakties laiku bu-

rime ir galėtume pasiusti, bet!^e^a^ lavoną nuvežė į kapi
ne visur įleidžia, o kur įlei-1 nes ir palaidojo, idant ne- 

mui- davus progos darbininkams 
štai iš Kana- surengti laidotuvių demon

straciją. Ant rytojaus su
žinoję jaunieii, komunistai 
ir draugės kapą apklojo 
glėbiais gelių ir aptiesė 
raudonu kaspinu.

džia, tai reikia augštus 
tus užsimokėti, f.........
dos draugai praneša, kad jie 
atsiimdami iš pašto turėjo pa- 
simokėti po 14 centų už kiek
vieną “Aliejaus” knygą. O 
kur siųsta per “ekspresą,” ir
gi daroma visokios kliūtys.

Gavau laiška nuo vieno •- - v • • M vi draugo iš Brazilijos. Jis dir-1 IaSlfilP.6 KflZlO WaSlS 
ba popieros fabrike ir rašo, ant $avo pe£jy 
kad į tą fabriką atveze daug T
A.L.D.L.D. knygą sumalti. Ją 
tarpe nemažai “Politinės Eko
nomijos Pamatai.” Tas drau
gas spėja, kad tai bus iš “Ry
tojaus” ‘ įstaigos, -nes knygos, 
atvežta iš Argentinos.

Buvo pasiųsta keletas pun
delių knygų į Braziliją, sugrą
žino—neįleidžia.

WASHINGTON.— Masi

ALDLD Centro Komitetas kreipiasi į visus ALDLD Parlamente darbininkai tu- 
narius, kuopas, ir apskričius, ragindamas įjuos prie uo
lesnio veikimo ir sustiprinimo pačios organizacijos eilių, 
no tik nariais, bet ir moraliai, padarant ją darbninkiš- 
kesne ir bolševikiškesne.

Centro Komitetas laikė savo posėdį birželio 11 d. Ja
me gavo visą eilę iš narių skundų, ir nurodinėjimų, kad 
šian ir ten menševikiškas gaivalas kelia galvą ir bando 
darbininkišką judėjimą ardyti, kenkiant ir pačiai orga-' 
nizacijai.

Tūli revoliuciniam darb. judėjimui priešingi žmonės, 
pradėjo vajų šmeižtų ir puolimų ant darbininkiškų (ko
munistinių) įstaigų. Jie užsispyrė ardyti Komunistų 
Partiją, vadą Amerikos proletariato, organizuodami sa
vo taip vadinamos “opozicijos grupes” (atskirą partiją). 
Drauge jie užsispyrė šmeižti ir sužiniai kenkti ir revo
liucinėm darbo unijom, panašiom kaip, Nacionalė Mai
nieriu Unija, kuri šiuo tarpu veda griežtą mainieriu ko
vą su išnaudotojais.

Paškudniausią darbą atlikinėja toksai E. Butkus, J. 
Kuodis ir kompanija, ne tik organizuodami savo “opozi
ciją,” bet ir' leisdami savo “laikraščius,” per kuriuos so- 
cial-fašistiškai dergia mūs įstaigas, tuomi žemindami 
darbininkų akyse «ir pačią ALDLD., kurios nariais jie 
buvo. Centro Komitetui prisiėjo ir ant jų paduotus 
skundus svarstyti.

E. Butkus, J. Kuodis, K. Kreivėnas, Jankūnas, B. Jo- 
kubonis ir dar keletas jų pasekėjų netiktai organizavo 
suokalbį, kad išplėšti “Laisvę” ir “ 
tijos, bet jie, ypatingai Butkus ir Kuodis, organizuoja 
savo naują partiją kovai prieš Komiinistų ..Partiją, Jie 
kaip savo pirmame aplinkraštyje, taip ir “Buletine” nu
meris 2 puola Komunistų Partiją ir kviečia organizuoti 
visur jų “opozicijos” kuopas, tai yra skaldyti mūsų ju
dėjimą. Butkus ir Kuodis net nerokuoja tai prasikalti- 

■mu. Jie savo atsakymuose į jiems įteiktus , skundų ap- 
* kaltinimus, taip ir “Buletine” viešai pasako; kad Komu- 
i nistų Partija yra rankose “extriniu elementų,” prieš ku
riuos reikią kovoti, tai yra organizuoti savo kuopas ir 
partiją, kovai prieš Kotnunistų Partiją. Butkus ir Kuo- 

i dis netiktai nebando taisyti klaidu, kurias jie nadar.č 
! praeityje, bet jie atvirai pasisako, kad kovosią prieš da-

PITTSBURGH.— Eilinių'tarpe mainieriu, kad kito- 
Nariu Streiko Komitetas, kios išeities nebeliko, kaip * 
susidedantis iš 302 mainie
riu laikė susirinkimą ir nu-į I V I
tarė laužyti fndžionkšiną,! 
kurį teisėjas Rowand išda- ■ 
vė del Consolidated Coal 
kompanijos prieš mainie
rius. Tai bjauriausias 
džionkšinas, kokį tik kada 
yra Amerikos teismai išda-; 
vę prieš darbininkus.

Streiko komitetas savo šaukia 
rezoliucijoj sako, kad šis visos apielinkės eiti pikie- 

i streikas yi;a streikas prieš ,tuoti Consolidated Coal 
alkį, kad badas viešpatauja'kompanijos kasyklas..

VIENNA.—Vėl Austrijos
'prezidentas Miklas pakvie-1 
tė kunigą Seipelį užimti, 
premjero vietą ir sudaryti 
naują kabinetą. O Seipelis 
veda derybas su dešiniosio
mis, 
mis delei sudarymo

rėš 4 atstovus. Gi balsai už 
socialdemokratus žymiai 
nupuolė. Pirmiau turėjo 9 
vietas parlamente, o dabar 
beliko 6.

Kunigas Sudarys ir 
Vadovaus Austrijos

Fašistinei Valdžiai i

tik kovoti. Gi teisėjas Rb- 
jwand nori, kad mainieriai 
! mirtų badu, idant anglies 
[kompanijos semtų didelius 
pelnus. Rezoliucija pareiš
kia, kad šitas bjaurus in- * 
džionkšinas bus sudaužy- 

in" tas, o jį sudaužys masinis 
mainieriu pikietas po vado- 

ivybe Nacionalės Mainieriu 
Unijos. Toliaus rezoliucija 

visus mainierius

fašistinėmis partijo- 
val- 

[ džios. Katalikų bažnyčia 
ir reakcija eina ranka ran
kon.

Socialistai atsisakė ofi- 
Vilnį” ii po Kompar- cialiai įejiti į kunigo Seipe-

MAINIERIAI IR PLIENO DARBININKAI 
RUOŠIA ALKANŲJŲ M ARS AVIM AI 

PLIENO SOSTINE P1TTSBURGHĄ

nistų Unijos vadai pareiš-1 kartinę komunistų Partiją ir visus tuos, kurie jos lini-

lio valdžią, bet pasižadėjo 
jai padėt pravest savo pro
gramą. Tokia jau socialis-

Buvome pasiuntę Lietuvon 
po vieną egzempliorių d. Kap
suku knygos “Caro Kalėji
muos” įvairiems knygynams ir 
“kultūros” įstaigoms, bet fa
šistai neįleidžia, grąžina pun
delius atgal. Bijosi net tokių 
raštų, kurie kelia aikštėn kru
vinojo caro Mikės 
baisenybes. Bijosi 
raštus apie carizmą, 
dabartiniai Lietuvos 
jai!

kalėjimų 
įsileisti 

Štai koki 
valdyto-

Kuboje, Havana mieste, su
sitvėrė lietuvių darbininkų or
ganizacija vardu “Association 
Cultural Lituana de Cuba’’ 
(Kūbos Lietuvių Kultūros 
Draugija). Tie draugai rašo, 
kad esą baisioje padėtyje, be
darbė ir vargas. Laiko yra, 
bet knygų neturi ir neturi už 
ką nusipirkti. A.L.D.L.D. Cen- 
ras siunčia tiems draugams 
iūsų leidinių. Reikia padėti 
ems.

Seniau pas mus A.L.D.L.D. 
jopos ir apskričiai paaukoda- 
) šiek-tiek del A.L.D.L.D. 

centro knygų leidimo. Dabar 
ja|u labai mažai tą padaro. 

. Tąi blogas apsireiškimas. Na
rinė duoklė yra maža, knygų 
mes turime išleisti daug, po- 
piera brangi, išsiuntinėjimas 
suėda labai daug pinigų. 
Taipgi mes turime gelbėti lie
tuviams darbininkams kitose 
kolonijose. Kaip kurios kuo
pos pinigų turi ir galėtų pa
gelbėti Centrui ir taip aarbi- 
ninfcų judėjimui, bet laikosi.

kų. Pittsburghas yra plie
no kapitalo sostinė. Bet 
naciam Pittsburghe ir apie-

1 ir tūks
tančiai mainieriu ir plieno 
vergų kenčia nuolatinį alkį. 
Šitą alkanųjų eisena turėtų 
išjudinti visus darbininkus.

Mes šaukiame Pittsburg- 
ho ir apielinkėS' lietuvius 

iš vai- mainierius ir plieno darbiu; 
ninkus rengtis prie dalyva-

PITTSBURGH, Pa.—Ei
liniu Nariu Streiko Komi
tetas nutarė suorganizuoti 
tokią alkanųjų eiseną, ko- linkę j tūkstančiai 
kios pasaulis dar nėra ma-1 ‘' 
tęs. Eisenoj dalyvauti 
kviečiami visi mainieriai

tų rolė tarnaut buržuazi-|jr plieno darbininkai visos
jai ir fašistams.

Vokietijai Grūmoja 
Badas

COLOGNE, Vokietija.—

kė, kad jie priima Southern-ją vykina gyveniman. Tai yra jų atviras išėjimas priešu 
Railway sistemos pasiūlyma i darbininkų politinį judėjimą. Tuom pačiu kartu jie pa-1 
tedirbti 5 dienas į savaitę, I smerkia ir revoliucinį ekonominį profesinių sąjungų ju-| 
idant “suteikus 
darbiams.” Tai 
nanija pasakė, kad dalis 
darbininkų bus 
darbo. Bet 5 dienų darbas 
reiškia 5 dienų užmokesti. 
Bosam® jokių nudstoliu nė
ra. Vadinasi, darbinin
kams suverčiama viso kri- 
zio našta. Kapitalistai to 
ir nori.

darbo be
yra, kom-

atleista iš

Italijos Pramoninkai Pri
buvo Sovietų Sąjungon

MASKVA.—Čionai atvv- 
ko 32 Italijos pramoninkai, 
atstovai įvairių pramonės 
šakų. . Jie sako, kad jų tik
slas bus “asmeniškai susi
pažinti su salvgomis Sovie
tų Sąjungoje.” , ,

Tai negeras klasinių žvilgsniu 
pasielgimas.

Iš paskelbtų kuopų, dar ne- 
pasimokėjusių duokles, vėl pa- 
simokėjo šios kuopos: 120 kp. 
duokles prisiuntė draugė M. 
Paulavičienė ir rengiasi iško- 
lektuoti iš visų narių. Drg. J. 
Krapavickas iš Auburn, Me., 
prisiuntė 31-mos kuopos duok
les ir pasižadėjimo laišką, 
kad išlaikys kuopą, nenupuo- 
lųsią nariais. Iš 238 kp., 
Troy, N. Y., kai kurie nariai 
yra užsimokėję dar pereitais 
metais už 1931, ir per klai
dą jų duoklės buvo prirokuo- 
tos prie pereitų-- metų. Tas 
atitaisyta. ,

J'dytojų Susivienijimas priė- 
’ įmė rezoliuciją, kurioje sa- 
[koma, kad dabartinis kri-

Pittsburgh p apielinkės. Jie 
trauks į Pittsburgh ą,
idant pareikalauti 
džios pašalpos.

i Alkanųjų mainieriu eise- vimo alkanųjų demonstra- 
na įvyks birželio 30 d. Nu- ei jo j. Tegul kapitalistai ir 
matoma, kad eisenoje daly-'valdžia mato, kad jūs alka- 
vaus kelios dešimtys tūks- \ni. Tegul jie girdi, kad jūs 
tančių vyrų, moterų ir vai- kovosite prieš tą alkį.
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dėjimą, jie sulaužo ALDLD. Konstitucijos pamatinį^dė^ yokįetijos žmonių svei-| GELBES VOKIETIJOS BURŽUAZIJĄ NUO 
(Tąsa ant 2-ro pusi.) katai. Jau dabar milionail PAVOJAUS

Kį VEIKIATE DELEI MOKYKLOS?
Dar kartą reikia paraginti Komunistų Partijos narius 

ir simpatikus susidomėti ruošiama dviejų savaičių lavi
nimosi mokykla Brooklyne. Kaip jau buvo paskelbta, 
mokykla atsidarys liepos 5 d., ant rytojaus po dienraš
čio “Laisvės” jubilėjinio pikniko. Taip pat dienrašty 
buvo paskelbtos kvotos, kiek kuri kolonija bei apielinkė 
gali atsiųsti moksleivių.

Mokinius renka bei skiria bendri' susirinkimai musų 
darbininkiškų organizacijų komitetų bei narių; Mokyk
los tikslas bus tame, kad duoti progą draugams bei 
draugėms daugiau susipažinti su darbininkų judėjimo 
problemomis. ~ ‘
ir apkalbėkite mokyklos reikalą. Nelaukite paskutinės 
dienos. Praneškite Centro Biurui (46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N'. Y.) vardus paskirtų draugų bei draugių 
i mokyklą. Tiems, kurie y^a bedarbiai, bet norėtų lan
kyti mokyklą ir tiktų jai, reikia pagelbėti finansiškai. 
T.uorni privalo pasirūpinti vietos organizacijos. O išlai
dos bus tik tokios, kad draugas bei draugė turės apsimo
kėti kelionės lėšas ir pragyventi dvi savaites Brooklyne.

Jeigu butų tokių atsitikimų, kad vietos draugai jokiu 
budu negalėtų finansiškai mokiniui pagelbėti, tačiaus 
mano, jog toks draugas turėtų lankyti mokyklą, tuojaus 
praneškite apie tai Centro Biurui. Mes dėsime visas pa
stangas, kad toks draugas vis tiek turėtų progą mokyk
lą lankyti. :

Komunistų Partijos Liet. Fr. Centro Biuras.

darbininkų šeimynų stovi 
ant slenksčio bado. Jei pa
dėtis nepersimainys — sako WASHINGTON._  Prezi-
daktarai,—Vokietijos žmo
nėms ateina baisios die
nos.

Socialistai Duoda Smūgi 
Anglijos Bedarbiams

nės revoliucijos jėgos bręs
ta ne dienomis, bet valan
domis.

dentas Hooveris išleido pa
reiškimą, kad jis susirūpi
nęs “atsteigimu gerovės” 
Amerikoj ir užsienyj ir kad 
jis turėjo pasitarimą su va
dais republikonų ir demo
kratų partijų. Ypatingai,

i delei 
padėtis Vokietijoj. Abiejų 
partijų vadai sutikę, kad 
ką nors reikia daryti.

Vadinasi, Amerikos kapi
talistų valdžia nusigandus 
delei sittiacijos Vokietijoj. 
Matyt, kiaip tik tuo reikalu 
šiandien Europoj važinėja 
valstybes sekretorius Stim
son ir iždo sekretorius Mel
lon. Ne tik Amerikos, bet 
viso pasaulio kapitalistai 
bijo revoliucijos Vokietijoj. 
O karo skolų našta ir krizisi 
artina galą Vokietijos bur
žuazijos viešpatavimui, štai 
kodėl kalbama apie sumaži
nimą karo skolų ir apie su
teikimą Vokietijai finansi
nės paramos. '

Bet tas tik laikinai galė
tų padėti Vokietijos buržu
azijai pasilaikyt galioj. Jos 
neišgelbės , nuo pražūties, 
nes ' Vokietijoj komunisti-,

LONDON.— Macponaldo | girdi, buvo tartasi 
Darbo. Partija įnęšė suma
nymą į parlamentą delei re
formų bedarbių apdraudos

rA .. i -i i sistemoj. O tos reformosDraugai, tuo.iaus laikykite susirinkimus Į ^iškia;J Wdarbia?ns ap. 
drauda bus sumažinta ir 
bus suteikta galia komisi
jai prievarta kilnoti šeimy
nas iš . vietos į vietą, jeigu 
naujoj vietoj yra prospek
tų gauti darbą šeimynos 
galvai. Vadinasi, atima iš 
bedarbio teisę gyventi ten, 
kur jis nori.

Perkūnas Užmušė Penkis 
Kareivius.

VARŠAVA.— Kaime Stu- 
dzienice birželio 19 d. tren
kė prekūnas į armijos ba-

Ti»J

rakus ir užmušė 5 karei-

vius, o 17 sužeidė. Sakoma, 
kad ledai krito vištos kiau- 
šinio dydžio.

4 ■

Bedievių Susivienijimas 
Auga

MASKVA. — Bedievių 
Susivienijimas Sovietų Są
jungoj 1928 metais turėjo 
200,000 narių, o šiemet jau 
turi 640,000 narių tik vie
nam Maskvos distrikte. Uk
rainoj Bedievių Susivieniji
mas turi 1,500,000 narių.

Pakorė žmogų, Kaltinamų 
Šnipinėjime

BELGRADE, Jugoslavi
ja.—Birželio 19 d. pakorė 
Svetomir Novakovitch, ku
ris buvo kaltinamas šnipi
nėjime Italijos valdžios 
naudai. Jis buk prisipaži
nęs gavęs $7,000 nuo Itali
jos viršininkų, kad išduotų 
slaptybes Jugoslavijos ka
riuomenės.

-
- >>Draugai, “Laisvės 

Skaitytojai!
Siųsdahn mokestis

i

i

uz 
prenumeratas ar spaudos 
darbus, išpilkite pačto “mo
ney order” arba čekį. Bu- 
maškas neapdraustuose-ne- 
registruotuose laiškuose ne
siųskite, nes dažnai pra
puola. Mes neatsakome už 
prapuolusius pinigus, siun
čiamus paprastuose laiš
kuose.

“Laisvės” Administracija. |
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Visos lietuvių Darbininkų Organizacijos, 
Sukniskit Šelpi Kovojančius Mainierius!
• jJau laikas darbininkiškoms lietuvių organizafeijcjitis iš- Į < 

skrudinti į karžygiškai kovojtmčių mainfeiliųi ;šelpimą.' !< 
Nėgana, kad vienas kitas draugas kuopoje,! kįiube bei 
palaipinėje draugijoje prisimiritų apie kasyklų1 streikie- 
riį šelpimą mėnesiniame sušiHnidihe K’.šitMp būtų* sii- '' 
mįsta keletas dolerių. Neturi būa laukiama reguliarių 
sayo organizacijos susirinkimų. Tųkstančiams badau
jančių mainierių, jų moterų ir kūdikių pagalba yra rei
kalinga tuojaus, idant jie galėtų tęsti sunkią kovą. 'To- 
ddl tuojaus turi būt šaukiama nepaprasti draugijų, kuo
pi} bei kliubų susirinkimai, kad suteikt streikieriams 
tubjautinės paramos ir išdįrbt planus plačiausiam dar
bui tame reikale. Ds 
Jonijoj turi būt šaut 
visų darbininkiškų, organizacijų; į šias 
pravalo bu 
bitrinkų draugijos ir kuopos, bet ir katalikų ir “1 
tyyių” organizacijos, kurių nariai didžioje daugumoje 
susideda iš darbininkų.

Įvairiuose miestuose bus šaukiamos ir tarptautinės 
streikuojančių mainierių šelpimo konferencijos; jos yra 
bei bus ruošiamos po vėliava Workers International Re
lief (Darbininkų Tarptautinės Pašalpos), bei Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo,. Kiekviena lietuvių darbi-1 
ninku organizacija .būtinai turi pasiųsti savo delegatus 
į tąsias platesnio bendre fronto konferencijas.

^Neturi būt praleista nei viena lietuvių darbininkų šei-! 
myna, neį vienas atskiras darbininkas. Darbininkiškų 
organizacijų paskirti draugai bei* kiekvienas,narys turi 
paeiti kiekvieną pašalinį darbininką, išaiškinti mainie- 
riij-kovotojų reikalą ir paprašyti jiems paramos: pini
gais, drabužiais bei maistu.

^Dabartinė Vakarinės Pennsylvanijos ir Ohio mainierių 
kova prieš badavimo sąlygas yra smarkiausia ir'svar-! 
biausia iš višų,« kokios tik ‘kaąa Amerikoje buvo.

-r-

. Pirmadienis, Birž. 22,. 1931 .
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Vokietijos Kapitalizmui j 
Pagelbą

Vokietijoj krizis didėja. 
Vokietijos kapitalizmas, ne
svietiškai spausdamas ir iš
naudodamas darbininkų 
klasę, jau priėjo prie to 
punkto, kad jam gręsia žlu
gimo pavojus. Karo skolų 
mokėjimo našta jau nepa
keliama. ; -

į Susirūpino Amerikos ka- . _ . _
pjtaljzmo ‘ Atstovai ! Wash- naikinti tokią beprotišką 
ingtone gelbėjimu Vokieti- padėtį. j 
• I : -i • 1'1 ' v v • Iii , • v tjos ^kapitalizmo nuo žlugi
mo. Prezidentas Hooveris j 
laiko, konferencijas su va- Į 
dovaujančiais kongreso na
riais ir svarsto, kaip pagel
bėti Vokietijos kapitaliz
mui.

r____ _____ __  , “New York Times” savo
ir daugiau. Kiekvienoj lietuvių ko-Įvedamajam straipsny pažy- 
kiama bendro fronto konferencijos Į mi, kad Vokietijai gręsian- 

konferencijas tis finansinio susmukimo

Į teiį Veilįm^ į Stiprinimą Amerikos Lietu- 
vip Darbininkę Literatūros Draugijos

dangi ši sistema yra pa
remta ant privatinio pel
no, ant išnaudojimo, tai 
vienoj vietoj susikuopia la
bai daug turto, būna visko 
tiek daug, kad to turto 
viešpačiai negali kur jo iš
kišti už gerą kainą, o kitoj 
pusėj didžiausias skurdas, 
milionai žmonių pusbadžiai 
gyvena. L

Tik panaikinus kapitaljš- 
tinę sistemą bus galima pa

ĮDOMUMAI
Vokiečių Profesoriai Pasi
kinkė Perkūną ir Pastate 
Galingiausią X-Spindulių 

Aparatą
Į suvažiavimą Ameriki

nės Draugijos Mokslui Kel-
nuvalo būt traukiamos ne tik klasiniai sąmoningų dar- pavojus smarkiai gali pa- ti, dabar laikomą Pasade- 

bepar- liesti ir Ameriką. noj, Calif., du Vokietijos 
mokslininkai, F. Lange ir 
A. Brasch atsiuntė savo

Girdi,
Jeigu tas pavojus nebus 

prašalintas, jeigu Vokietijai 
nebus pagelbėta jos krizyje, stebėtiną išradimą X-Spin- 
kaip Austrijai buvo pagelbė- dūlių srityje. Jiedu Berly- mariams K^Kreivėnuf 
ta, tai šioje šalyje bus neiš- -- -------- - ■ c • >
vengiamos 
pasekmes, 
nuošaliai stovėti ir manyti, 
jog mus nepalies nelaimė.

Jeigu pasireikštų bile Eu- picra
ropos dalyj pramoninis ir fi-’ vamzdis atlaiko 2,600,000 
nansinis suirimas, tai bėdos ir j voltų elektrinės pajėgos; O 
depresija dar labiau padidė-.nuo šitokios milžiniškos 
tų Jungtinėse Valstijose.

’ Taigi, smunkantis Vokie
tijos kapitalizmas paliečia 

i ir ' Amerikos kapitalizmą.

(Tąsa: nuo 1-mo pusi.)
Mūsų organizacija buvo 

ir privalo pasilikti organi
zacija gelbstinti bendram 
revoliuciniam darbininkų 
judėjimui, kurio priešakyje 
stovi šios šalies Komunistų 
Partija, ; dalis Komunistų 
Internacionalo. Mūsi| obgar 
nizricija ėjo ir privalo eiti 
greta viso pasaulio ■ revoliu
cinių darbininkų judėjimu. 
Jos taisj'įklės sakų: “Šios 
organizacijos narius • gali; 
būti tiktai tie darbininkai, ! • . v 
kurie nėra priešingi! politic k^vohuci'nį įdirbą prieš dar
... ... . rnmnl.'n Izlnc/i 4-nv r’rmLwniaf Ir • ekonominiai organi

zuotam darbininkų judėji
mui. ■

“PASARGA. — į Nariai, 
priešingi arba priklausanti 
ir remianti organizacijas ir 
įstaigas, kurios priešingos 
augščiaus nurodytiems dės
niams, negali būti 
draugijos nariais.”—6 
ragrafas 4 puslapis.

Atsižvelgus į tai, ALDLD 
Centro Komitetas vienbal
siai nutarė pašalinti iš AL
DLD E. Butkų ir J. Kuodį. 
Drauge pastebi ALDLD.

stiprinsime bendrą revoliu
cinį proletariato judėjimą.

Mes'esame pilniausiai įsi
tikinę, kad visi ALDLD na
riai stos su ALDLD Centro

bendradarbiavimas But
kaus priešdarbininkiškame
“Buletine,” arba jo Patini-į J/ ūsVrevūiuci-
raas, yia . prasikaltimas niu darbininku judėjimu, 
prieš revoliucinį darbiniu- ,■ 1
kų judėjimą, ir perspėja vi-

i sus tuos narius, kurie iki 
šiolei ten bendradarbiavo! 
ir platino jį tarpe darbinių-1 
kų, kad tokis tų draugų ei-1 
gėsis yra veikimas prieš jų j

DRAUGU ŽINIAI
r Dienraštis gauna 

F" v» u .. / , *• i bėt ne iš masių, alepącįų n. jeyęllUC. daib. J u- j ^lašiniai sąmoningu 
dėjimo interesus. Kurie na-įkų. , 
irią! nesiliaUS,} jeigu ir ant Į Pasiskaitykime ją 
toliaus jifel .vįąūys tą kontr- i “Gerbiama “L.

pagelbos, 
iš keletos 
darbinin-

{

laiškus:
Redakcija: 

--'Pasiunčiau jums $14.00 ir 
bininkų .klasę? , tai. J Centro padalinti sekamai:Komitetas - bus’''nriver«tas i $^ Laisvei’’ už šėrus’ $2,00’ 
domimas dus pnveistas <<Laisver auka ir $2<00 «Vil- 
imtis gneztesmų žingsnių j njaj” auka... Draugiškai, J. 
ir prieš jųo$. n , is- Rainys, Philadelphia, Pa.”

Organižacija įlirį turėti! Puiki auka! Ypač šiuo lai- 

darbininkų algoms atmokėti, 
aukos yra daug brangesnės, 
negu paprastu laiku.

Laiškas iš Chicagos

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:— 
čionai prisiunčiu mažą, $5.00 
vertės čekį, kuris dalinsis se
kančiai : $3 už ‘Laisvės’ prenu
meratą pusei metų,o $2 aš au- 

_ kojų ‘Laisvės” reikalams. Pa- 
’ - ~ ' Įtėmijęs, kad ‘Laisvei’ bloga iš

’Ifinansinio taškaregio, priside- 
__ ,_______ Atleiski- 

už Komunis-, te, kad maža auka.
bet kovoju.; Draugiškai, F. Kontenis.”

.. ... i Auka nemaža. Jei visi dir-
Partiją tik todėl, kad ji jau nantieji “L.” skaitytojai su 

; prisidėtų, tai dalykai 
etc. To-'&reįt pagerėtų.

Kaip Įvertina Skelbimą

“Gerbiami Draugai! L.D.S. 
A. .4-ta kuopa buvo surengusi

?tvarką, Cehtraš yra pasta- iku- l!a<1« jau grašio trūksta 
tytas jos sargyboje ir mes 
negalime leisti ją ir visą 
darbininkų judėjimą ardyt, 
bei purvinti. . ’

Kas veiks prieš Komunis
tų Partiją ir jos vadovau
jamą ekonominį, politinį ir 
kultrinį dar b. judėjimą, ne- 
nį darbininkų judėjimą, ne
galės save pateisinti ir or- 

• • • .. , ' I JUIICIUCHUIV tUdAAlVUl

ganizaciją apgauti pasako-su parama ir aš. 
mis, buk jis ’• ’ ■ «
tų Partiją,” bet kovoja! 
prieš dabartinę Komunistų Į WA i • y • a t ’ «l 1 •• • !

negera,* kad “ją valdo ex- ■ tiek 
triniai elementai,” et?. To trrpi 
kį pasiteisinimą gali iškelti 
kiekvienas darbininkų ne
prietelis. To nepakaks pa-| 
siteisinti nei. vieno šamo- pikniką, kuris neblogai pavy- 
ningo darbininko akyse, ko. ‘Laisvė’ mums puikiai pa
nes kiekvienas supras, kad sitarnavo, įdėdama gražų pik
tai daroma tik paslėpimui nik° skelbimą. Todėl mūsų 
bjauraus korihM’evoliūcmio J^Urė ‘Laisvei paau- 
darbo, kurio j!au negalimu 
išsiginti, kuris jau ant ;tjek 
yra aiškus ir visiems įma> 
tomas.

ALDLD Centro Komite
tas lagina visas ALDLD. 
kuopas ir narius nekreipti 
atydos į kohtr-revoliucio- 
nierių Butkaus ir Ko. viso
kius melus ir išmistus. But
kus eina pirmesnių renega-

_ iŠ- —šiuomi prisiunčiu $10, ku- 
ir prieš juos! naudotojų reikalams, ardy- riuos malonėsite padalinti 

demoralizuoda- taip: $7.00 už ‘Laisvės’ pre-

šios 
pa

ir nra^ištin1ro.ixz%pagtn?-in0 naujo^. rūšiesi Jankūnui, B. Jakuboniui ir 
M Cta ,Yamzdl’ P,a-i kitiem

g j dirbtą is tokių paprastų! 
’ medžiagų, kaip guma, po- 

ir aluminas. Tas

šitokios milžiniškos 
elektros srioves bematant 
sutirptų visi kiti X-Spindu- 
lių įtaisai, kurie tik iki 
šiol buvo bei yra. Tai to-'

i- i© mmwo viix 'ix a c muvu jie i T3 pripažįsta ir kapitalistų kia galinga siriovė, kad jos
šiandieną stovi priekyje visų * koVų, vedamų prieš uždar-H orgnnąĮ. Už tai Amerikos elektionai gi eitai

- -- 1 *'’ . kapitalizmas susirūpinęs zia” pVvinc-nor nnibių kapojimus; ir nuo jų pasisekimo labai daug priklau
sys ir visų kitų darbininkų atsispyrimas • prieš uždarbių 
numušinėjimus ir badavimo sistemą, kurią, išnaudotojai 
stengiasi užkrauti visai darbininkų klasei Jungtinėse 
Vllstijrise. Tikėdamiesi mūsų pagelbos; kovojantieji 
mfcinieriai neužmiršta, kad jie taipo pat stovi mūšių 
fronte ir už kitų darbininkų ir bedarbių reikalus? Tarp 
reikalavimų, kuriuos jie stato kapitalistams, yra ir rei
kalavimas įvesti bedarbių apdraudos pensijas, mokamas 
kąstais kapitalistų ir jų valdžios.

' t.

: ŠALIN ŽULIKUS “SOCIA’LISTUS!”
feėt šiame mainierių šelpimo darbe reikia saugotis ju- 

doįšinių “socialistų,” kurie išvien su senąja-pardavikiška 
Jungtine Mainierių Unija ir bosais stengiasi sulaužyti 
streiką. Kol atrodė viskas ramu, o bosai nėrė po devy
nis kailius nuo kasyklų darbininkų, tol “socialistai” ne
rodė nei akių nei ausų tarp Pittsburgho apielinkės mai- 
niferių; jie nei žodelio netarė už angliakasių reikalus 
piįeš išnaudotojus; jokios kovos tie “socialistai” neorga- 
nlįavo prieš skurlupius darbdavius. Mainierius orga
nizavo ir kovon rengė vien tik kairioji Nacionalė Mai- 
nifrių Unija, vadovaujama komunistų ir šiaip revoliu
cinių dąrbininkų. Už tą organizacinį veikimą daugelis 
musų draugų visiškai neteko darbo; daugelis jų buvo 
areštuota, nubausta ir į juoduosius sąrašus įtraukta.

feet kaip tik išsiveržė masinė mainierių kova, priruoš
ta? revoliuciniu darbininkų, tuojaųs atbrido ir “socialis
tai” ne tam, kad strejkieriams pagelbėti, bet kad streiką 
sulaužyki ii* mainierius įstatyti į dar sunkesnę vergiją, 
ne&aip iki 'šiol buvo. Tai tuo tik tikslu “socialistai” da-

isgrę- 
susirūpinęs žia" skyles '.per colio storio 

gelbėjimu Vokietijos kapi- Į misingio gabalą.
talįzmo nuo dar didesnioj Tas vokiečių profesorių 
krizio. Bet kadangi visam' padirbtas vamzdis susidaro 
pasauly pati kapitalistinė 
sistema išmušta iš lygsva
ros, kadangi Amerikos' ka
pitalizmas taipgi randasi 
smarkiai liguistoj padėty, 
tai jis negalės suteikti tin
kamos pagelbos Vokietijos 
kapitalizmui; pastarasis 
klimps dar į didesnį kri- 
zį, iki pagalios Vokietijos 
darbininkų klasė užduos 
jam mirtiną smūgį.

kurie ima dalyvu- 
ma bendradarbiavime arba 
platinime renegatiško “Bu- 
letino,” kad jie . liautųsi tai 
darę. Mes branginame 
kiekvieną organizacijos na
rį, bet mes negalime ir ne
leisime laužyti ALDLD pa
matinius Konstitucijos dės: 
•nius, ir A. L. D, L. Draugijos 
I.siekimus. Kas eis prieš Re
voliucinį ; darbiriinkų poli
tinį ir ekonominį, Komunis
tų Partijos vadovaujamą 
judėjimą, tam nėra vietos 
ALDLD eilėse. Mes kvie
čiame tuos darbininkus, ku
rie iki šiolei bendradarbia
vo su Ę, Butkum ir J. Kuo
džiu, nutraukti su jais ry
šius.* Kartu pabrėžiame, 
jog kurie nesiliaus su juo- 
mi išvieno bendrai ardę

Todėl mūsų

a Roti $5.00 už tai.
Draugiškai,

L. E. Sheraliene, 
Elizabeth' N. J.”

“Laisvė” pasitarnauja dau
geliui draugijų su paskelbi
mais parengimų. Visos drau
gijos turėtų įsitėmyti augščiau 
paduotą laišką.

f $7.00 už “Laisvės” 
Prenumeratą:

“Gerbiama ‘L.’ Redakcija:

iš 200 sluogspių gumos, alu- 
mino ir popiferos, viens ant 
kito suvyniotų.

Neturėdami pinigų atva
žiavimui Amerikon, Lange 
ir Brasch atsiuntė savo iš
radimo pavyzdį su paaiški
nimo raštu į minimą Ame
rikos mokslininkų suvažia
vimą. Tame rašte yra taip
gi aprašyta kitas svarbus 
jų mokslinis patyrimas. 
Jiedu, pertempę virves tarp 
dviejų Šveicarijos kalnų, 
pasikinkė perkūniją ir su
vedė griaustinio .elektros 
pajėgą, 16,000,000 -voltų, į 
tam tikrą, savo išrastą 
X-Spindulių aparatą. O su 
tokia elektros sriove gali
ma esą pagaminti smarkes
nius Spindulius, negu vadi
nami “visatos .spinduliai,” 
pereinantieji per storiau
sias geležis, mūrus ir di
džiulius žemės gabalus.

mai patarnaus gydymui

mūsų judėjimą, būsime pri- įų pėdomis, jis tarnauja i 
versti imtis ir Dries juos , n fl viri nfrnii mitrai omą cj-rrl- 
griežtesnių žingsnių. . . | damas ir l _________  ,

ALDLD 84 kuopos ištisa'mas revoliucinių darbiniu-• auk?
eilė draugų buvo apskųsti kų eiles, ir dar bjauresnis 1 t“d A At-
per tos pačios kuopos na- jo elgęsis, kada jis tą savo sipl.ašau? j(ad pasivšiinau su 
rius. . ' * *' '*
mite ta s atranda, kad ap
skųstieji draugai padarė 
didelių klaidų. Viena iš jų, 
tai sugriovimas Komunistų 
Frakcijos prakalbų, sureng
tų Patersone. Centro Ko
mitetas bara visus tuos j Jos! 
draugus, kurie vienokiais 
ar kitokiais išrokavimais 
prisidėjo prie prakalbų ;su-

fo! Workeriui,’ $1.00 auka ‘Vil
niai’ ir $1.00 auka T.D.A. At
siprašau, kad pasivėlinau su 
aukomis.

Su 
____ ____ 'Jums,

Argi ardytojai revoliuci-! 
nių darbininkų organizaci-i 

h’ų ir įstaigų gali būti ALD- 
ILD nariais? Ne! 1____
i —! Mūsų organizacija, 
kaip jau minėjome, buvo ir 
bus artima talkininkė J. V.: 
Komunistų Partijos ir viso! 
pasaulio revoliucinio darbi
ninkų judėjimo. Kas eina 
prieš tą.judėjimą, tas eina

ALDLD Centro Ko-!darbą nori pridengti “ko
munistinės opozicijos” 
skraiste.

Praėjo Tie Laikai
“New York World-Tele

gram” birželio 19 d. laidoje 
rašo, kad

Pietvakarinėse v a 1 s tijose 
farmeriai pradėjo pjauti gau
siai užderėjusius kviečius. 
Vien tik Kansas, Texas ir 

. Oklahoma valstijos pagamins 
370,000,000 bušelių, kaip ap
robuojama.

Buvo laikai, ‘ kuomet tas 
* būtų sukėlęs daug džiaugs

mo. Bet ne šiais metais, j
__ ____ ________ šiąądieų ' Chigagos marketej

iįi-rnerių kviečiai velti biski '.viduriu vėžio, ligų, kurias 
^^ISSusia^Si.

žemiau Pagartinimo kos gi mokslininkams
‘ !Aprobuojama, kad šiemeti 

kviečių užauginta ’ 200 mi- 
Ūonų bušelių .daugiau, negu 
reikalauja naminis marketas.

mas yra didesnis,, negu nor- 
malis, o eksportui pareikala
vimas labai menkas.
Taigi, kapitalistinėj Ame-

ie&aip ik| 'Šiol buvo. Tai tuo tik tikslu “socialistai” da 
>ar skverbiasi į mairiięrių tarpą, būk kaipo “šelpėjai.”!

į lįftoja štaį Kokią' pųrvihiaušią •giį^yb^ ’ ;4<So-' 
jįįjrū './ 1 w

pkdami aūgštesnes lubas.' to 'pdfies rianip,*’ fair 
ų vedamas šelpimo komitetas, Pennsylvania

tyčia pa 
yrfc kati

517, Pittsburgh, Pa. > ’ . 1 J > ? ; ,
fSociiu^Įų’’‘tikslas yra, kiek galima, nukniaūkti sku 

aujcų, k|tids prisiunčiamos rčhnmui mainierių kovos,: O 
svarbiausia*tai “socialistai” nori supainioti streiko rėmė* 

politini#], ;Jie žino, jog šimtai tūkstančių darbininkų 
pritaria inžinieriams kovotojams ir tą pritarimą išreiš- 
Kii aukpįm^’ “socialistiniai” niekšai taipgi žino, kad re- 
ybpucims Pennsylvania-Ohio Miners’ Relief Komitet. yra 

sąžiningą angliakasių šelpimo organizacija.
žinodami, šocial-pardavikai daro sužinią žulikystę, atsi- 
daįrydairii savo prigavingą “mainierių šelpimo komitetą 
taįie pat name, kaip ir tikrasai mainierių rėmimo J 
miįetas. ; '

Salin tuot “socialistinius” nevidonus! Lietuviai dar- 
į biriinkai, apsižiūrėkime ,kad nei sulūžęs centas nepatek- 
| tų-tiem .vyliugiams, kurie jūsų aukas panaudotų kaip 
f. tik atbulam dalykui—streiko krikdymui, mainierių ke

isi trynimui i streikierių tarpą ir jų parda-
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gerinusiais linkėjimais
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Jams gaiyas ir patys plačiai pasišienauti finansiniai ir Gi iš pereitų'metų užsiliki-

kTą aukohn^; “socialistiniai’’ 
gi ' —

jai Seną} ir plačiai pagarsėjęs kaipo vienintelė'veikli ir rikoj^beda, (kad perdaug

O vlttiui.

- - - j griovimo. Tokis pasielgi-
Manoma, kad šie išradi-, ™as\ anti-darbininkiš-

| kas ir labai žalingas. CK.- 
brangindamas kiekvieną 
narį, nebaudžia jų šiuo Tar
pu,, o-, tik nur.ocĮo jų padąry-. 
tas Klaidas. Del platesnio'; 
išaiškinimo, nutarė pasiųsti! 

ti sekarhą jų-kuopos susirin
kimą savo narį., <

ALDLD Centro Komite-

P. Galinis, 
Haverhill, Mass.

i n.jLJi_z- Daugelį skaitytojų reikia ra- 
Nieka-!^111^ l)0 kehs kartus, pakol iš

prašome atsinaujinti prenume
ratų už $6.00, o draugas Ga-

I linis užsimokėjo $7.00 visai 
i neragintas.

Daugiau Aukų Aplaikėme 
nuo:

! F. Mankauskas, Scranton, Pa. $1.00 
St. Dilts, Tuxedo Park, N. Y. 1.00 

! i
piekųnus. ir. tas megali būti Geo. Urbonas, N. Braddock, Pa. 1.00 

Aušros Draugija, Elizabeth, N.J. 1.00 
L.D.S.A. 1-ma Kuopa, Brooklyn,

f N. Y. 5.00
Gyvename D.Zurlis, Port Washington, N.Y. 1.00 

Kiek laiko atgal, “Laisvės”

• , • V AF TAT • • •' *y*1*‘,F xuxeuu 1 UlA, J,. A»vv

pi’ies ALDLD principus ir A. Remeitis, New Britain, Conn. 1.00
I 
I _

mūs organizacijos nariais.
'' Draugėš; ir ’draugai, AI 
' DLD nariai!
i nepaprastų daikotarpiu, 
kuomet klasių kova vis aš-! ištaigų aplankė draugas Bene- 
trėja ir aštrėja, kuomet ka- Į djkt.ąs . Adomavičia, brookly- 

; pitalistinis krizis auga, kietis, ir paaukojo sekamai:
tas skaito, kad bent kokis > kuomet kapitalistinės vals- 
: ... ~ ........ ; tybės, bandydamos tąjį kri-;
2,OOfi laipsnių karščio. Iš ,zį .išrišti ginklu, ruošiasi Į Apsigynimui $2.00. 
pradžios per kelias mylias prie kito imperialistinio ka-

Pasadena, Calif.— Pro- nuo žemės oras, kaip žino- ro ir, vyriausiai, prie su-1 ačiuojame už parama dari

minimi spinduliai gali 
. Fizi-

> jie 
bus naujas įrankis tyrinė
ti, kaip yra vidujiniai subu- 
davota įvairiausia medžia
ga, iš kurios susidaro fizi
nis pasaulis.

Baisus Oro Karštis Dide 
■tęsė Aukštumose 2,00.0 laipsnių karščio.

“Laisvei” $2.00, “Vilniai 
$2.00, “Daily Workeriui” $ 
ir Tarptautiniam Darbinink

Visiem aukotojam širdin#

ninkiškai apšvietai. |
> M V1*0 ( *AS**">**.**.*V Į __________________________________ __________ J

Hnpėin w ir kito mniRtn T " i •«; • “v j si®kiant tolesnius; augš-;lizmą statančiosJarbininkų gMULK,EJI FARMEIUAl 
įkviecių ,bet ir kito maisto Instituto apskaitliuoja, kad ciuš, jis ..--v-- ---- x_. ---------

----------------J------------------- ( ............... ...... xn.„-----------------

: bėj nėra perdaug, bet ka- nuo žemės

Yesorius B. Gutenberg išima, eina vis šaltyn; o pas- naikinimo sėkmingai sočia-
- * * “ ‘ - - - - I 1 • J J * v • 1 1 • • 1

i’pl J r tilo JL). kJU. LCIJlLrci g

}<v!eŠ!l{ Priga.minta- Nestik j Califoimijos Technologij

Iperdaug. Žinoma, tikreny-oras 50 mylių; augštumoje1 šiltesnis ir karštesnis, taip įsižiūrint į tai,

OS

turi 1000 iki i kad siekia tūkstančius 
=»! laipsnių karščio. Oro karš- 

Siųsdami aukas mainieriams, todėl, būtinai į adresą durnas tenai sprendžiama 
įdėkite ne tik namo numeri, bet ir kambario. Room 517’! sulig daug greitesnio garso 
Adresuokite-šitaip: ” < |bangų keliavimo tokiuose

Pennsylvania-Ohio Miners’ Relief Committee, Room J augštuose oro slogsniuose.
517, Pittsburgh, Pa. 1 J

pradeda darytis: šalies Sovietų Sąjungos. At- 
turime su

glausti savo eiles uolesniam 
darbui, stiprinti organiza- i 
ei ją naujais nariais, darbi-dvyniuose pavietuose nuban- 
ninkais, ir apvalyti savo or- įkrutavo .3,772 farmeriai ,bė-. 
ganizaciją nuo svetimo ne-'gyje paskutinių metų. Sko- 
pataisomo mums elemento, | los ir taksai atėmė iš jų,že-

J. C. katras pasirįžo griauti vis-!mę. .

BANKRUTUOJA

New Yorko valstijos de-

j? ■MMP
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Daly vaus Tūkstančiai Klasiniai Šamo-

Laisves Choras iš South Boston, Mass.

Apvaikščio jimo Iš kiUme Įvyks
SU BATO J E

BENRDAI DAINUOS NORWOODO IR BOSTONO CHORAI
JIEMS VADOVAUS EDVARDAS SUGARIŠ "

WfjLrvvnic '•'*twr^-iwiwwiwww ■■■iiSMimMmwww—iwjJiisii ■—■!■———mri ww —w.•'OTWVKMnrwvrwMMaMBaBMaaMBMaaHBMHBHMaMMMHMaHaMaHB

Bušais atvyksta draugai iš šių miestų: Bostono, Norwood©, Waterbu- 
ry’o, Binghamton©, Newark©, Harrisono ir iš kitur. Iš Montellos, Phi- 
ladelphij'os,' Cleveland© ir kitų mažesnių miestų atvažiuos daug priva 
tinėmis mašinomis. ' ■

Saras piknike matysitės su draugais ir pažįstamais iš arti ir toli. Dėka dviejų dienu šventei, 
bus puiki proga iš toliau atvykusioms pamatyti New Yorką, didžiausią ir garsiausią pasaulyje

komercijos centrą.

Jau Sukako 20 Metą, kaip “Laisvė” Leidžiama
Ruošiama įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 

tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

EDWARD J. SUGAR 
žymus veikėjas dailės srityj

LOŠ VOLLEY BALL GEMĄ
Dalyvaus vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai, kurie 

revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią“Nuo Gastonijos iki Volgos”
Taip užvardintas judžių paveikslas bus rodomas šia

me piknike, .kuris labai svarbu bus pamatyti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei.

Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkcstros

Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą
— I R —

Wm. Norris (Norušo) 8-niy Kavalky Orkestrą
Taipgi bus ir virvės traukimas. Brooklynas šaukia ki

tus miestus parodyti savo ispėkas.
Dabar laikas atsiliept.

Šįmet turime progos daryti žaislus “Laisvės” piknike 
dėka tam, kad Ulmer Parkas, kur “L.” piknikas bus, 

yra žymiai padidintas.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Piknikas prasidės nuo 12-tos vai. dieną ir tęsis iki 
12-tai vai. nakties. Dalyvaukite iš arti ir toli.

Atsiminkite, kad šiame piknike bus tūkstančiai žmo
nių. Tat išanksto įsigykite įžangos tįkietus, kad ne
reiktų ilgai stovėti eilėje prie vartų.
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Miestas
Kubanius, 1918 metai. Miestas Krasno

dar. Darbininkų kvartalas Dubinka. Pil
kos ir apipuvusios jo tvoros, nedideli na
meliai, daugelis iš jų ant šono pakrypę, 
siauros gatvės, ir siauri užkampiai, vaka
rais ir naktimis dalis miesto tamsi, ne tas 
kas turčių miesto dalyje. Gatvės tuščios 
•ir viešpatauja tyla... Vos diena pradeda 
brėkšti, kaip sužiba nameliuose žiburiai. 
Keliasi darbo milžinai, triūsias! ir rengia
si į darbą. Vyrai, jauni ir seni, seneliai, 
sukumpę nuo sunkaus darbo, rūkydami 
pypkes traukia į darbą...

Ąnt tvoros priklijuotas atsišaukimas, 
klijas dar nespėjo uždžiūti, nes darbas at
liktas dar nesenai.

iškarto užviešpatavo tyla, tartum visi iš
mirę. Tik arklių trypimas ir kazokų bjau
rus koliojimasis ardė tą tylą. Du kazokai 
vikriai nušoko nuo arklių ir kardais nu
skuto atsišaukimą. Kur tai netoli suriko 
priešmirtinu balsu darbininkas ir nutilo. 
Per kelią skersai perbėgo palaidais plau
kais išbalusiu veidu moteris,—tiesiai ant 
jos arkliu lipo kudlotas rudais plaukais 
kazokas ir kirto jai nagaika per nugarą 
prie pat kaklo. Ji mirtinai suriko, sumo
savo rankomis ir mirties baimėje greitai 
apsislėpė už kiemo vartų; kazokas arcuo- 
damas nujojo toliausi

Kaip kokios piktos dvasios kazokai lak
stė gatvėmis ir žiūrinėjo visus užkampius, 
vikriai nušokdami nuo arklių ir nuplėšda- 

|mi darbininkų atsišaukimus, kaip kurie 
'grūdosi juos sau ant greitųjų į ančius.

Tai taip Dubinkoje buvo skaitomos pro
klamacijos.
Krasnodaro vadinasi—Krasnaja. Ant jos 
visi gražūs 
tos ir šiaip
iš Dubinkos ir Pokrovkos miesto kvartalų 
nelabai myli kada nors būti ant Krasnaja 
gatvės: kas jiem čia daryti? ir kam čia 
iškabinėta visokie prisakymai ir patvar
kymai? Ką jie nori perkalbėt?

Štai lapeliai, tai vėliausios žinios, vė
liausios žinios!

“DIDELĖ PERGALĖ ANT BOLŠEVI-

DRAUGAI:—
Jus tikrina, buk Raudonoji armija yra 

sumušta, buk Sovietų valdžios visai, nėra 
Dono upės srityje, taipgi ir Ukrainoje; 
kad greitai Sovietų valdžia bus nuversta 
ir Maskvoje. Visi jus tikrina, buk Kuba
nio gyventojai eina prieš* bolševikus, prieš 
Raudonąją armiją—priešingi Sovietų val
džiai.

Kas tie Kubanio * gyventojai? Aiškus 
.dalykas, tai mūsų išnaudotojai, turtuoliaį- 
kazokai, fabrikantai, kunigai ir žandarai, 
—aiškus dalykas, kad visi jie prieš Sovietų 
valdžią, prieš darbininkus ir valstiečius. 
Jie gerai žino, __ _ _____  ____ ,
nuo jų priplėštą turtą ir perduos jį į ran-1 “Kelyje ant miesto Rostovo raudonosios 
kas pačių dirbančiųjų masių, kaip kad ji!bandos, sujungtos į diviziją, sumanė už-

1 pulti ant musų garbingų N. ir N. pulkų 
liuosnoriškos ir didvyriškos armijos—ant 
tų pat pulkų, kurie yra žinomi po visą Ku
banio srity, kaipo nenugalimi pulkai... 
Prie musų pulkų prisijungė dvylika liuos- 
noriškų burių, į kuriuos per vieną naktį 
stojo veik visi gyventojai iš artimų stani- 
cų... Raudorios bandos buvo apsuptos per 
musų spėkas ir veltui jie bandė išsprukti 
iš to geležinio lanko,—jie buvo visi sunai
kinti iki paskutinio žmogaus, prasilaužė ir

Svarbiausioji gatvė miesto

namai, nes čia valdiškos vie- 
gyvena turčiai. Darbininkai

, kad Sovietu valdžia atims j KŲ-didėlėmis raidėmis jo antgalvis.
7 ’ zz rr i • j • j t t

padarė Centralinėje Rusijoje. Todėl jie ir 
nenori Sovietų valdžios, todėl ir bijosi bol
ševikų, todėl dreba del prisiartinimo Rau
donosios armijos galingų pulkų, kurie atei
na kasdien vis arčiau.

Taip, draugai, nuo miesto Rostovo mums 
į pagelbą ateina Raudonoji armija! Ji jau 
arti ! Greitai bus čionai. Raudonos armi
jos kovotojai ant savo durtuvų neša pasi- 
liuosavimą Kubanio dirbančiai liaudžiai ir 
mirtį niekšams ir prispaudėjams, kurie
dabar slepiasi už Kubanio buržuazinės vai- pabėgo pas jųjų kitas dalis tik labai maža ly * _   I • ėnmnlži i mio i nnloiown nnrlnn nr/ili o Jidžios nugaros!

Bukime pasirengę kovai! Imkitės už
Saujalė. Paimta į nelaisvę nedaugelis, di
džiuma išmušta laike mūšio. Milžiniškas

ginklo! Draugai, galąskite ginklus prieš karinis grobis pateko į musų rankas..
"Iš visų pusių, kur tiktai buvojo Raudo

noji armija, ateina gyventojų griaudūs 
verksmai ir nusiskundimai: Ten visur bol
ševikai pristatė kartuvių ir naikina be jo
kio pasigailėjimo ir šaudo visai be prasi
kaltimo ramius gyventojus, vyrus per 
prievartą varo į savo armiją, o moteris ir 
merginas pasiima sau, kaipo visuomenines 
žmonas, tai yra už tokias žmonas, kurios 
iškarto pasidaro žmonomis visos jų šai- 
kos. Tokis pas bolševikus elgęsis vadina
si komuna. Štai ko nori bolševikai!

“Laisvi ir ščyri Kubanio piliečiai! Pa
galvokite apie visą tai ir atminkite, ką su 
savimi visur neša bolševikų Raudonoji ar
mija !

“Kubanio Rada yra jūsų ištikimas sar
gas ir gynėjas, jūsų valdiškas organas, ku
rią jūs taip bendrai išrinkote, Rada vėl ir 
vėl kviečia jus, Kubanio sūnus, bukite ra
mūs šiose, sunkiose dienose, susijungkite 
aplinkui savo vyriausybę, nepasiduokite 

>cvact_} nusiminimui'ir bjauriems paskalams, ku- 
kojo~kad639 divizija vis^ einrTuVLlš7vT4 l1u,os vi,su5 s.klep,ž!a musli slapti priešai, 

(kais. * Vakar keturis tokius sugavome ir naktį
sušaudėme,

“Piliečiai Kubanio! Visi ,kas tik tikrai

jūsų budelius, pagal pirmų pašaukimų į 
pagelbą Raudonajai armijai, stokite visi! 
Jau arti valanda apsidirbimo su priešais! 
Prisiartina Kubanio darbo liaudies pasi- 
liųosavimo valanda. Lai gyvuoja Raudo
noji armija! Lai gyvuoja Sovietų valdžia!

Tokių atsišaukimų buvo daug išklijuota, 
aplinkui juos susirinko būreliai darbiniu- (
kų, skaitė ir kalbėjosi:

. —Oho, brolau, maetomai nuo Timošev- 
kos per Minskaja pas mus pribus, štai 
kur yra musų svarbiausios spėkos. Jos 
ateina...

—Kas žino, o gal čia ir nepribus.
—O kur Raudona armija eis, čia tikrai 

bus,—ir pasilenkęs kaimynui negarsiai pa
kuždėjo’,—Pilna Timoševka raudonųjų 
pulkų... Jie išilgai gelžkelį eina ant Enem 
iš Novorusisko.

—Iš kur, iš Novorusisko,—ką galbi?
į —Sako, kad juos ten jūromis pristatė.

— O, šitaip,.laivais ten pristatė...
—^Draugai, vakar iš Tichoreckos pasa

Jos

kais. ' .
—-O, net divizija?!
—Taip, divizija, apie 12,000 kareivių, su

kulkasvaidžiais/kančiomis ir kitais gink- IV ščyrai mylite savo .šalį, savo daug ken- 
- * ‘ • * - • n kareiviai iškar- kančią tėvynę,—visi jus bukite dabartine-

;! se atsakomingose dienose su valdžia, visi 
Biekšusl Visi UŽ Sovietų valdžią kariau- kovo.kltfc Prles tamsuolius, pnesingu3 civi- 
sim!. If .jie patys įsteigė visur savo karei- ;'.^ciiai elementus, gaudykice visus, kurie 

f*.* • L i 11 r . . • . i i ir ak ramn mcii Inivoranmac cnmciQ
’ ir išdubkite juos į valdžios rankas!,

o 4 Ini/vn-n/■xinnlrn -viw-i 4 -i r?

gais, kaip tik. pridės..'. O kareiviai iškar- ciancią tėvynę,-visi jus ornate aanarqne- 
,to taip ir pareiškė, šalin ofieieriuš —tuosIRe atsakomuose dienose su valdžia, visi

I TTI • V et i i i iv* i •

tik skleidžia tarpe jūsų kurstančias žinias,vių tarpe sovietus, patys ir į mūšiuš eina, 
patys iš savo tarpo turi ir komandantus...

f—Nu, kam čia kalbėti, senai jau reikėjo, 
jieveltui;ir čia apie juos rašo.

t Visi atsisuko ir vėl garsiai pradėjo lape
lį skaityti, bet,tuo kartu netolimai orą per-, . j ir u’ • i i i- ’ i ’kirto skaudus sušvilpimo balsas. Darbinįn- i minĄ°s. kalbos Kubanio Rados valdininkų, 
*kai Dasileido i visas shėo*o orpit.ai k viskas buvo pagaminta tokioje dvasioje,

"Lai gyvuoja liuosnoriška armija—(taip 
i vadinosi Denikino armiją).—D.M.Š.).

“Lai gyvuoja Kubanio Rada!”
| Ir straipsniai ir prisakymai; ir griaus-

'kai pasileido į visas puses,'bego greitai,! 
jjraip ‘kūrie peršoko per tvoras, pasileido 
*siauromis gatvėmis, arba pasislėpė kad ir 

| svetimuose kiemuose.
Toj-minutėj iŠ užkampio pasirodė kazo

kų būrys—jis su yisu Smarkumu užlėkė 
kaip tik ant tos vietos, kur minutė laiko 
■anksčiau, kalbėjo?! darbininkai. Gatvėje

■_,______ ,

Marion, Ohio.

kaip ir tas lapelis. Prasidėdavo pasigyri
mais pergalėmis ant Raudonosios armijos, 
o pasibaigdavo nusiminimų ' i,r maldavi
mais užsilaikyti ramiai. Tokius valdžios 
atsišaukimus skaitydami net jai pritarian
ti ir tai negalėjo jos suprasti:

(Bus daugiau)

- Prezi- riai išdavė jojo draugai, ku- 
dentas Hoavęris- sakė pra- Haig jig - pa8itJkėjo. Mat,
įkalbą jtyie' Hąrdingę pa
minklo ir bandė padaryti jį 
didvyriu. Girdi, jis buvo cijos įvyko tie garsieji žiba- 
doras žmogus/ ale jį bjau- lo skandalai.

laike Hardingo administra-

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI' 

“LAISVŲ” ELIZABETH. N.

3. Mickus, 278 Second St.

V. Don a ven. 182 First St.

B. Figens, 221 Second St.
Ir pas Šlageri.

GREAT NECK, N. Y.
Atsiprašome

Gegužės mėn. 30 d. L.D.S. 
A. 64-ta kuopa rengė balių. 
Pradėjo anksti, bet paprastai 
publika nesirenka anksti, nors 
ir buvo kviečiama nuo 5 v. v. 
Tačiau svečiai smarkiai pra
dėjo rinktis apie 9-tą vai. vak. 
Programą pradėjus, štai atei
na policija ir pareikalauja į 
penkias minutas išsiskirstyt. 
Komisija stengėsi duoti nors 
programai pasibaigti, bet vos 
spėjus chorui Pirmyn sudai
nuoti porą dainelių, kaip poli
cija be juokų pareikalavo iš
siskirstyti.

Kame čia kaltė? Ugi paties 
svetainės savininko, 
liūdymo ant tos 
leidžia daryti 
Savaitė prieš šį 
buvo įvykęs šv. 
draugijos balius
policija atsilankius su tokiu 
pat pasiūlymu, bet savininkas 
juos apramino ir jie leido už
baigti jiems. Bet kada svetai
nės savininkas žinojo, jog po
licija gali vėl užeiti, tad jis 
nekreipė į tai domės ir leido! mo jos Rovįngų eilių ir nusto-1 
moterims darbininkėms balių !jjmo ]<ovotį už visos '
ruošti, nepaisant ar nuostolių įu kl.ls& reikaiUSj 0 kartu jr| 
Ir 1 1 1 I vii C1 r* j 4 t i

už paties savo reikalus.

Jis neturi 
svetainės ir 
parengimus, 
parengimą, 

Pranciškaus 
ir ten buvo

ŽINIOS K KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Lavinimas Partijos Narių
Dar vis didelis skaičius par

tijos narių yra žemame prasi- 
lavinimo laipsnyje. Delei to 
daugelis darbininkų apleidžia 
ir partijos eiles. Pakol darbi
ninkas nesupranta, kad patsai 
gyvenimas ir darbininkų kla- ^uį vedėjas padaro sutrauką, 
sės kovos reikalai reikalauja, i 2 Ji 
kad jis būtų nariu savo politi- sjngaį statė klausimus ir tin- 
nės partijos, ir ne tiktai nariu, karnai į juos atsakė ir kurie 
bet aktyviu ir sąmoningu kovo-

simo apdiskusavimo reikia žiū
rėti kaip vedėjui, taip ir Agit- 
propui, kad nebūtų skaudžiai 
kritikuojami tie nariai, kurie 
yra jauni judėjime, kad neat
ėmus jiems energijos lavintis 
ir diskusuoti.

Pasibaigus studijavimo lai-

nurodydamas, kurie nariai tei-

ne. Tą darant reikia vaduotis
toju, patol jis negali būti sek- faktais ir pertikrinimo metodą.
mingu kovotoju už darbininki
jos reikalus. Prie to, pakol 
narys yra ant žemo prasilavi- 
nimo laipsnio, tai jam kartais I j.........
būtiniausia ir teisingiausia' mingesriio 
partijos linija yra nesupranta-1 Agit-propi 
ma, o kartais ir svetima, ir L ’ • 
tas atveda tokį narį arba prie i fen yra nurodyta medžiaga stu- 
nepaisymo partijos 
arba ir prie visiško

kuopai bus ar ne. j
Publika turėjo apleist sve-Į

tainę 10 v. vak.

Po to vėl paaiškinama, kokia 
tema bus lavinimasis laikomas 

! sekamą savaitę ir kur reikia 
į j ieškoti medžiagos. Del sek-

;----- veikimo Distriktų
. Agit-propagandos skyrius pa- 
j rūpina lavinimosi vadovėlius ir

veikimo, j dijavimui. 
apleidi-'

darbiniu-!

Mes visa 
moterų kuopa ir komisija at- deda daugiau pastangų 
siprašom tos publikos, kuri nu- pakelti savo narių 
sipirkus tikietus turėjo eiti na-! orinį prasilavinimo 
mo. Ateityje pasistengsim | kad sujungti teoriją daugiau 

su praktika, kad padaryti vi
sas Partijos kampanijas jiem 
artimas ir suprantamas.

Kiekviename vienete įveda
ma lavinimosi kursai. Jie eis 

studijavimo ir

apsižiūrėti ir kad panašių da-j s 
lykų neatsitiktų.

Tiesa, noriu dar priminti, 
kad nekurie asmenys ėmė la
bai užgaulioti tikietų parda
vinėtojas, 
kaltos?
kurie iš choristų. Juk, drau
gai, mes ne del savo k i seni aus

Skaitymas
Rpikia organizuoti ir skaity- 

Kur galima, tasKomunistų Partija dabar mo rateliai.
kad reikia daryti liuosu laiku, su-

4 klasinį te-' si rinkti keliems draugams. Ga- 
» laipsnį, | Įima pasikviesti ir artimų sim-

skaitymo susi- 
reikia paskai- 

pcrskaičiusio

Na, ir kągi čia jos
Ypač atsižymėjo ne-p<e*’u diskusijų, 
’ ’ ■ . Juk, drau- organizavimo skaitymo ratelių. ncg.-ji sėkmingai

......... ; dų tikslas pirmoje vietoje pa-i;(]a reikia užklausti kito 
gero nuo jūs 50 centų ėmėm, !<ehi naujų narių ir

valdybos pri- 
tuo reikalu, 
pranešimo iš

1 . * • J *•Kuogreičiausiai šaukite ku< 
pų valdybų susirinkimuš ir 
svarstykite tą reikalą, nes jau 
liko visai mažai laiko iki mo
kyklos pradžios. ALDLD., LD- 
SA. ir TDA. kuopos privalo 
svarstyti tą savo susirinkimuo
se, o jeigu jie neįvyktų per šį 
laiką, tai kuopų 
valo susidomėti 
Lauksime greito 
jūsų kolonijos.

Visoms komunistų frakci
joms likosi pasiųsta paragini
mo laiškai. Ką darote, drau
gai? Ar jau išrinkote savo ko
lonijoj nuskirtą mokinių skai
čių? Ar sudarėte planus, kaip 
padengti mokinių kelionės lė
šas? Ar dedate pastangų, kaip 
pakelti ant augštesnio laipsnio 
jūsų kolonijos ir apylinkės,dar
bininkų revoliucinį judėjimą? 
O tas galima padaryti tiktai 
pralavinant daugiau draugų ir 
draugių, kurie ir kurios pajėg
tų vadovauti musų judėjimui 
jūsų apylinkėje ir atremti prie
šų atakas.

A. L. D. L. D. Žinios
Kas Veikiama A.L.D.L.D. 4 

tam Apskrityj? /*’*

Piknikas kuris įvyks bir
želio 28, Milaškio farmoj, jau 
netoli. Draugai, kurie paė
mėt tikietus pardavinėti, da
bar jau laikas subrušti kiek 
galint daugiau- parduoti. Pik
nikas bus smagus ir sotus, nes 
draugė Milaškienė jau priga
mino via tuziną sūrių ir sta
tinę sviesto. Tai bus visiems

patikų į tokius 
rinkimus. Ten 
tyti balsiai ir 
draugo užklausti, ką reiškia tas 
perskaitytas paragrafas. Lai 
perskaitęs draugas atpasakoja 
plačiau ir papildydamas iš gy-, ...
vcnimo faktais. .Jeigu jis toĮP1^111^0 dalyviams didelis pa- 

i padaryti, ta-phkas, nes d. Milaškienė yra
. - - - . . _____ i • J — 1 — • •specialistė daryme sūrių ir 

sviesto.
Tiesa, tą dieną bus įr dau

giau piknikų, bet atsiminkite, 
kad jų bus galybės ir vėliau. 
Kas nedeldienis, tdi piknikai. 
Juos aplankyti yraHftsa vasa
ra. Gi tokių piknikų, kaip šis, 
A.L.D.L.D. 4-to apskričio, bū
na labai retai; todėl visi reng-/ 
kitės 28 d. birželio (June) į 
MeNary Stoties pikniką.

Iš Pittsburgho reikia imti 
Charleroy gatvekarį ir išlipti 
prie MeNary Stoties, kur ir bus 
piknikas; eiti nei kiek nerdi- 

j kės. Automobiliais važiuoki
te Highway iki MeNary Sto
ties taip pat.

Konferencija Ketvirto 
Apskričio

Pusmetinė 4-to Apskričio

, ir tt. 
Ir tokiu budu iš skaitymo išsi
vysto savitarpinis lavinimasis. 
Jeigu tai yra skaitymo vaka
ras, tai nereikia vesti ilgas dis
kusijas. Po poros draugų ap- 
simainymo mintimis ir pasiro
džius, kad dalykas suprastas, 
reikia eiti prie kito paragrafo, 

į Skaitymui reikia pasirinkti 
įtinkamas knygas. Negalima 
i vieną dieną skaityti politiniai 
i raštai, o kitą jau paimti visai 

era atliekamų jkito K?
InvinimasU lie. ?«■ ,kui?e kartai netiki i ma- 

i zas brosiuraites. Jiems atrodo, 
kad iš jų jau jiems nėra kas 
pasimokyti, nes jie skaitę sto
ras ir dideles knygas. Tokis 

i manymas perdėm yra klaidin
gas.

Skaitant pavieniems drau- 
Atlaikius paprastą I gams knygas ar brošiūras,

esančių 
ant žemesnio laipsnio klasinį 
supratimą, prasilavinimą ir tin
kamumą kovai prieš kapitalis
tinę, išnaudojimo tvarką.

Kaip Tas Padaryti?
Prieš mus stovi klausimai: 

kaip sėkmingai organizuoti la- j 
ivinimosi vakarus ir kaip lavin-Į 
j tis? Mes, Partijos nariai, tu-1 
■rime pusėtinai daug darbo Par-■ 
jtijoje ir kitose darbininkų or-. 
' ganizacijose, nėr

SKAITYKIT IR PLATIN- i vakarų. ' Todėl lavinimasis lie-; 
i kasi sujungtas su vienetų susi-į 
! rinkimais. Pirmiausiai atlai- 1 ...kyti susirinkimus, stengiantis 
tą padaryti, neužimant daugi 
laiko, o kad tas būtų įvykinta,; 
tai Partijos vienetų biurai pri-, 
valo gerai prirengti paskirsty- i 
rną darbų. Atlaikius paprastą Į gams knygas ar brošiūras, na-'konferencija, kuri įvyks 4-tą 
susirinkimą, reikia turėti lavi-jmle arba kur nors išvažiavus, d. liepos (July), -Youngstown, 
nimosi susirinkimą. Jam rei- reikia pasirinkti ramią vietą, Ohio, irgi jau iretoli. ,

įkia pašvęsti nuo valandos iki kur niekas nekliudytų. Reikia!jau visos kp. prikalbančios 
. Jis turi būti pa- taipgi stengtis, 

švęstas studijavimui pamatinių nebūtų įvairių
dėsnių. Sekmin-į akis, kas jūsų mintį karts nuo I 

gam studijavimui reikalinga, i karto nukreiptų nuo skaitomo-j PU 
kad kiekviena vienetą išrinktų i jo klausimo. Taipgi reikia pri-: greitai 
daugiau prasilavinusį draugą, sitaikinti ir tai, kad drabužiai ;taip .
Tas draugas ir Agit-propas yra I arba apsevai nespaustų, nes tas i pikniką ir koWerencija, k 
vedėjais savitarpinio* lavinimo-1 irgi kenkia skaitymui. Skai-! “atsiliepė” į r-iVohnian 
si Partijos vienete. Savaitę' tant sunkesnius ir pamatinius 
anksčiau vedėjai išdėsto temos j raštus, nesistengti kuodaugiau- 
turinį, kuria bus laikomas la-!siai perskaityti, b'"1’ ----

|vinimosi susirinkimas sekamą 
[savaitę. Taipgi nurodo, kokią skaityto rašto, kuodaugiau įsi- 
į literatūrą reikia nariams skai
tyti, kad suradus tai temai fak
tus.
nariams įsigyti reikalingą me-j fa arba puslapį apsistoti ir ap- 

mokesčius, I džiagą. Sekamame
me vedėjas padaro
įvadą nužymėtoje temoje, ir jis 
dabar kreipiasi į narius, kaip jau esi skaitęs, arba ką žinai; 
jie mano tuo ar kitu klausimu.
Čia ir yra didžiausia vedėjo irimu.
Agit-propo pareiga’ žiūrėti, kad galvojimais ir- papildymais bus ■ 
lavinimasis nepasiliktų tiktai daug daugiau naudingesnis, ne-j 
saujalės daugiau prasilavinusių gu kad stengimasis kuodaugiau 
draugų; jų pareiga įtraukti vi-į knygų perskaityti, 
sus narius, o kuodaugiausiai' 

--- —7—~ [mažiau prasilavinusius. Jų pa- 
L.D.S.A. I Rajono Konferen-p’eiga taip vesti lavinimosi dar- 

cija ir Išvažiavimas
Draugės, manau, kad visos aplai- 

ket laiškus ntio rajono sekretorės rei
kale L.D.S.A. 1 Rajono šaukiamos 
konferencijos. Konferencija įvyks 12 
liepos (July), Hungarian Hall, 9 
White St., Hillside, N. J. Važiuokit 
taip: važiuokit Hudson tube, paim
kit. busą No. 10 ir važiuokit iki 
Hillside,’ ten išĮipkit ant kampo 
Long Ave, ir White St. ir rasit sve
tainę. Įšvažįąvimąs bus Pocahon
tas , girioj, ant Pocahontas Ave. 
Draugės, nesi^ėluokite. Konferenci
ją turime pradėt; lygiai 10-tą vai. 
ryte, o po konferencijai visos turė
sime dalyvauti išvažiavime. Visos 
1 Rajono kuopos privalo išrinkti ir 
pasiųsti delegates į konferenciją ir 
įteikti gerų sumanymų del L.D.S.A. 
gerovės.

Rajono org. A. Bieliauskiene.
(145-1146)

bet kuopos naudai. Ant tokių 
paprastų parengimų mes tu
rim visiems lygiai tikietus par
duoti, choristas ar ne choris
tas. Ir draugai tuom neturė
tų užsigauti ir nieką nekaltin
ti. Turi būti pas visus taika 
ir neturi būti jokių kivirčių.

Visi išvien, tuomet laimė
sim. Na, ar ne taip?

L.D.S.Ą. 64 Kp Narė

KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

M

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
trečiadienį, 24 birželio, Lietuvių sve- dvieili laiko 
tainej, 29 Endicott St., 7:30 vai. va
kare. Šiame susirinkime bus svars
toma T.D.A. Distrikto laiškas, kuria- komunizmo 
me nurodoma, kaip turi veikti tos 
organizacijos visas kūnas. Tat visi 
nariai privalo dalyvauti šiame susi
rinkime. ,/ Taipgi reikia paminėti, 
<ad pereitam susirinkime liko nutar
ta perkelti susirinkimus iš sekma- i 
dienio antros sąvaitės mėnesio i tre
čiadienį kas ketvirta savaitė mėnesio, 
7:30 vat. vakare. Įsitėmykit, kad 
galėtumėt lankyti susirinkimus.

Organizatorius.
(145-146) _ _,____________ /

SQ. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2-ros kuopos susirinki- i 

mas bus trečiadienį, 24 d. birželio, I 
Liet. Piliečių Kliube, 376 Broadway, 
7:80 vai. vakare. Visi nariai atei- i 
kit, ,yra svarbiij reikalų aptarti. Pa-1 
sistongkitc užsimokėti r- 
gausit nauja knygą “Aliejus!”

- . (145-146);
PHILADELPHIA^ PA.

Komunistų Partijos vietos distrik- 
tas rengia pikniką sekmadienį, 2 d. 
rugpjūčio (August). Prašome vie
tos ir apielinkcs organizacijas nieko 
nerengti tą dieną. Vieta ir kitkas 
bus paskelbta vėliau. . 

. Komitetas.
’ ■ (144-146)

reikia pasirinkti ramią vietą, Ohio, irgi jau iretoli. Manau,

kad ] 
dalykų

perdaug laplaikė laiškus su kvietimais 
i prieš dalyvauti konferencijoj.

Kaip atsilieps atskirų kuo- 
draugai į konferenciją, 

patirsime, bet jeigu 
atsilieps’’ į Apskričio

bet stengtis
kuodaugiau pasemti iš per-

į reikalaujan 
k p. sekretorių antrašus ir 
tai bus labai blogi popier 

Iš centro sekretoriaus 
reiškimo organe “Laisvė 
apie kp. metines mokestis, i 
tosi ir mus apskrityj nevisi 
gerai. Kelios kuopos dar ndėti į savo atmintį. Tam rei

kia daryti skaitymo pertrau-t~. . f -•
Jie taipgi privalo padėti I kas, perskaičius kokį paragra- >vlsaL m°Keję mokesčių ir 

................ ' - * ........................ j visos tos kuopos, kurios 
susirinki-1 galvoti ta, ka perskaitei, steng- !®į0Į stovėjo beveik phmuL 

trump;, tis prisiminti, ką gali prie to I Viet°'! mokes<V18; but;! 
pridėti iš kitu knygų, kurias;ral.’ ka<* 1CUOPU di

• * •! gai pasirūpintų uzsimo]
iš gyvenimo įvykiu tuo klausi-!"lok?sčiu3.dar p"eš Apskr 

Tokis skaitymas su ap- konferenciją. Draugai, 
' kruskime nors kiek daug 
rūpintis mūs organizacijos 
kalais.

A.L.D.L.D. 4-to Apskr 
Užrašų Sekretorius

J. D. Slieke 
3121 Elroy Ave.

Brentwood, Pi

kuodaugiau

bą, kad mažiau prasilavinę ir 
nauji Partijos 
įtraukti statyti 
duoti atsakymus 
klausimus, j
ti vedėjui atsakyti į nario pa
statytą klausimą, bet paskirti 
čia pat dalyvaujantį draugą ar 
draugę atsakyti į tą klausimą. 
Dar galima kito užklausti, ar 
teisingai tas draugas atsakė į 
klausimą ir paaiškinti, kodėl 
teisingai arba kodėl netaip, 
kaip turi būti. Ir tokiu būdu 
išvystyti narių tarpe klausimo 
aptarimą ir apdiskusavimą.

Dar ne viskas. Laike klau-

CENTRO BIURO 
MOKYKLA

Su liepos 4 diena Brooklyne inariai būtų 
klausimus iri 

į pastatytus ■ la, iV ji tęsis iki 18 d. liepos, 
Reikia nesiskubin-1 tai yra per dvi savaites laiko. 

Bus teikiama pamatinės lekci
jos komunistinio judėjimo tiks
lų ir taktikos, veikimo strategi-' 
jos ir organizacijos reikalais. į Daug rašoma apie So'vietų 
Centro Biuras iš savo pusės da- Sąjungą. Net buržujai ra- 

kad mokykla butų šytojai pripažįsta, kad Pen- 
kad kuodaugiau j^eįu planas praveda- 

- - - -- mas sėkmingai ir gamyba
1XV1WX11J14. 4.UVI3 Utuyomic V1S>IX<1, Į v . , . 1 • •

kad suteikus pagelbą nedirbau- žygiuoja pirmyn beveik VI- 
ir draugėms sose pramonės šakose sulyg 

plano.

į atsidlro Centro Biuro mokyk- I Atiduoda Kreditą Soviet;
NEW YORK.— Tik 

iš spaudos “The Sta 
man’s Year Book,” 
faktų apie įvairias [šalis.

ro viską, 1
sėkminga, kad 1 
įtraukus draugų ir draugių iš 
kolonijų. Mes darysime viską

tiems draugams 
laike lavinimosi' laiko.



JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Reporteris

Telefonai Oregon 5136

metu

tai Veik

PERMANENT WAVE
Pilnai gvarantuotas darbas

Street or Avenue
AI testas JState

South Boston 4645-RTelefoną

IVILKES-BARRE, PA

NEW YORK CITY

irgi 
Tad 
k u o

Pittsburghiečiai Rengiasi 
Prie Didesnio Veikimo

Sesi 
sesi

Kampas
SOUTH

38—40 STAGG STREET, 
A. M. Balchunas, Savininkas

(j02 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

M A SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

uilo ilgų diskusijų. Ypač 
jaburgho apielinkes kuopų 
egatai buvo susidomėję ši- 

klausimu, kadangi jiems 
viskas buvo nuo senai ži

ną. Nuo Gatavecko su-

1023 M U Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Moderniausi I‘a%™OOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 2-5938

.vie
pei k alui 

Sekanti drau- 
yra areštuoti: M. žaldo- 

Kuklis ir Pietaris.

Ginkluoti Mušeikos
Neleidžia Prieiti’prie

nepaduodu jų ’Darbininku

xvo darbą—kiek jūs galėtumėt 
ir jų uždarbiai

151 Metropoli te n Avė. 
. BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamų kainų. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu:, 
1439 SOUTH 2ND 'STREET 

PHILADELPHIA, PA.

negi rd etas ats iti k imas 
birželio 14-tą dieną.

sušaukė susirink i-

-------------- < L?x įjf tf?'A. • ..   — - r

PITTSBURGH, Pa. 
rėjome pasikalbėjimą 
tintais draugais, taipgi 
kolonijų svečiais 
kalbėjime paaiškėjo, 
pittsburghiečius yra 
gerų norų veikimui, 
bas nevaromas, kaip jis turė
tų eiti. Pasirodė, kad šiuo 
laiku tuojaus reikia pradėti 
veikti šiais klausimais:

1. Sudaryti P i 11 s b ur gho 
apielinkėj draugų aktyvas. 
Pradėti daugiau veikti per 
A.L.D.L.D. vietinį apskritį.

2. Tuojau reikia organizuo
ti savitarpinio lavinimos mo
kyklėlė, kurioj bus galima iš
dirbti daugiau veikėjų. Dau
gelis draugų pageidauja to
kios mokyklėlės.

3. “Laisvėj” įvesti Pittsbur- 
gho ir apieiinkės skyrių, maž 
daug tokį, kaip kad detiotie- 
čiai turi “Vilnyj.”

4. Meno srityj derinti visos 
spėkos, ypatingai daug atydos 
kreipti Į jaunuolius, kurie lin
kę prie meno.

5. Šaukti įvairiose kolonijo
se susirinkimai apkalbėjimui 
mūsų veikimo problemų.

6. Pradėti daugiau rūpintis 
mūsų spaudos ir įvairios lite
ratūros platinimu, kuris šioj 
apielinkėj labai

7. Pradėt 
naujų narių

Keystone — Main 1417

beda, nes jie prisipažįsta, kad 
Bagočius tik pinigus-jų eikvo
ja. Tad jau atkanda dantį, 
sako, reikės .jau liautis bylinč- 
jusis su raudonaisiais, nes tas 
atsiliepia blogai ant mūs pa
čiu.Greitu laiku įvyks keletas pik

nikų, kurie taipgi reikės pa
naudoti mūsų judėjimo bu (la
vėjimui. Turėsime pasikalbė
jimą, kaip surengti milžinišką 
pikniką mūsų spaudos rėmi
mui.

L.D.S. 57-ta kuopa laike sa
vo mėnesinį susirinkimą birže
lio 7 d. Susirinkimas buvo la
bai gyvas ir pilnas entuziaz
mo. Kuopa smarkiai rengiasi 
pile savo pikniko, kuris įvyks

Palaikymo organizacijoj laike 
bedarbės narių klausimu; (g) 
C.K. veikimo užgyrimo klausi
mu, etc. Kadangi visos rezo
liucijos bus paskelbtos spau
doj, tai čia ir i 
turinio.

Nutarta pasiųsti telegrama 
Alabamos valstijos gubernato
riui reikale 9 juodveidžių (sė
dinčių kalėjime ir laukiančių 
mirties) reikalaujant jiems 
naujo teismo.

Einama prie užgyrimo refe
rendumu išrinktų naujo Cent
ro Veik. Komiteto narių. Už
ginama vienbalsiai. Sekami 

seimui 3-čiojoj i nariai sudaro Centro Komite- 
kad tūlas tą: F. Kadžius, pirm.; Stašins

kas—vice-pirm.; J. Gasiūnas, i 
sekr.; J. Yesedavičia, iždinin
kas; iždo globėjai: J. Miliaus-j 
kas, Jurg. Urbonas ir Jonas 
Urbonas. Naujas C.K. pradės 
savo pareigas eiti su 1 d. lie- 

1931. Tarnaus du

Piknikas 
buvo gana graži 

kp.' pai 
darė pasta 
pabrėždami,!šio pikniko ir visiems 

kiusiems. Nes tie draugai, 
kurie parėmė kuopą, jie parė
mė ir visą darbininkų judėji
mą. •

šios draugijos nariai irgi ži
no, ką reikia remti. A.P.L.A. 
51-mos k uolios nariai nutarė 

Laisvės” du šėru, 
už dešimtį dolerių. Naciona- 
lei Mainierių Unijai, kuri ve- 

daugiau, negu \ da mainierių kovas Pittsbur- 
Čirvinskas pa- gho apielinkėj, aukojo 10 dol. 

“Daily Workeriui”— 
tos areštuotų draugų 
aukota 3 dol 
gai 
kas, F

Mūsų kuopa moka po 1 dol. 
kas mėnuo į Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą. Kaip 
matote, tai ši organizacija nie
kuomet nepamiršta darbinin
kų reikalų, nes joje patys dar
bininkai ir priklauso. Į šią 
organizaciją gali priklausyti 
vyrai ir moterys. Ji gyvuoja 
jau 18 metų.

51 kuopos sekr. •
P. Maslaveskas.

Darbininkai pikietuoja ir 
kalbina darbininkus neskuban
ti. Reikia visiems laikytis 
vienybėj ir kovoti. Mūsų cbal- 
sis turi būt: “Kovot, o ne ba
dant.”

BEAUTY SHOPPE
Atlieka vjspkiufJ pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.

28 d. birželio. Šiame piknike 
bus daug draugų iš apielin
kes. Prie to, kalbės L.D.S. 
vice-pi) mininkas ilr “Tiesos” 
redaktorius, R. Mikara. Jisai 
aiškins visus reikalus mūsų or
ganizacijos ir nurodys, kokias 
šunybes daio fašistai, kenkda
mi mūsų organizacijai.

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vnk^raia lietuvių ir anglų kalbom. 

L. TICHNrAVTčlUS. B. J. VAITKVNAS ir kiti. 
gvnrantuoĮame už maią užmokenj. Mes padedam 
Užsirašymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte

................................. pietų. .*

kvietė 
i nea- 

Kal- 
bėdą 

iteiviai. 
tmerikonai 

kompanijų mainas, 
amerikonai, taip va- 
m u še i k os, a ps i gi 11 k i a- 

pačius darbi-

voikimą daugiau 
tarptautiniu veiki-

Iš Mūsų Veikimo
A.P.L.A. 51-mos kuopos su

sirinkime, laikytame 14-tą die
ną birželio, buvo svarstyta ir 

ndavimas tapo nuimtas ir diskusuota pikniko raportas, 
paliktas 3-čioj kuopoj. Di-' Piknikas gerai pavyko, diena 
.ima ėmusių diskusijose bal-’ buvo gana graži. Pelno kuo- 
delcgatų kritikavo 3 kp.'pai irgi liko. Nariai taria 
iktiškumus ir darė pasta- j ačiū tiems, kurie darbavosi del 

Gataveckui, pabrėždami, į šio pikniko ir visiems atsilan- 
daugiau taip nepasikarto

8. Mūsų 
derinti su 
mu. .

Šitie ir daugel's kitų klausi 
mų reikės išspręsti artimiau 
siuose mūsų organizacijų susi 
rinkimuose. Tai svarbūs klau 
simai tobulinimui mūsų judėji 
mo.

>u savo

U) A N PHARMACY

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARčlENĖ, 

Savininkė
L ir Sixth Streets
BOSTON, MASS.

kuris
apleistai

včt jų gavimui
į Komunistų Par-

į SMITHFIELD, Ohio.—Kai 
i kurios mainos jau išėjo strei
kam Bet prie kitų, tai visai 
negalima prieiti. Kompanijos 

j apginklavo mušeikas ir kuo- 
i met mainieriai nori išvesti 
i streikai! alkanus darbininkus, 
i tai neprileidžia nei artyn. 
: Mat, kompanijos ir žemę ap- 
. link mainas valdo, tai jos pa- 
jsamdę ginkluotus mušeikas, 
i neleidžia per kompanijos žo
linę niekam eiti. O prie mai
liui negalima kitaip prieiti.

Darbininkai dirba labai blo- 
| gose sąlygose. Dirba tik po 
dvi dienas į savaitę. Visi įtai
symai yra blogi, šoviniai

1 blogi. Daug užgriūva. 
I kiti darbininkai jau neturi 

Centro Komiteto nariams maitintis, turi badauti, 
algos paliekama sekamos n tiems jau uždarė elektros 
pirm.—$100 metams, sekr.— Įsą, kad neturi iš ko bilas 
$1,200 metams, ižd.—$200 j mokėti 
metams; iždo globėjams 
$35 metams.

Sekamas A.P.L.A. seimas 
nutarta laikyti ten pat, Mc
Kees Rocks, Pa. “Laisvė” 
vienbalsiai palikta A.P.L.A. 
organu.

Visos aukos, prisiųstos su 
sveikinimais, ir pažymėtos ir 
nepažymėtos, kam skiriamos, 
nutarta paaukoti kovojau-' apgintų 
tiems mainieriams, per Nacio- 
nalę Mainierių Uniją. Dūlei 
siaučiančios bedarbės, aukų 
prisiųsta neperdaugiausiai, be
rods, nesiekė nei šimto dole
rių.

Trumpu laiku išmokiname 
vislią kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

ereitam seime buvo pasa
is iš A.P.L.A. narys Cir
kas, jam nesant sesijoj, 
net buvo svarstomas ant 
priduotas Centro Sekreto- 
1 kaltinimas. O jis buvo i pasipirkti 
ritas, būk tai norėjęs pa 
iš organizacijos laike Ii 
pašalpos 
priklauso
apeliaciją, pareikšdamas, 

:is jaučiasi išmestu netei- 
nes negalėjęs pasiaiš- 

ir prašydamas jį priimti 
į A.P.L.A. Nutarta pri

imti. .
Sekė rezoliucijų skaitymas 

ir jy priėmimas. Visos buvo 
priimtos vienbalsiai. Rezoliu
cijų buvo net keletas, kaip 
tai: (a) A.P.L.A. kuopų ir na
rių veikimo reikalais; (b) 
spaudos ir organo klausimu: 
(c) vienybės klausimu; (4) 
angliakasių streiko klausimu; 
(e) Tarptautinio Darbininkų 
Apsigyųimo sveikinimas; (fj

Sesija VI
A.P.L.A. 23-čio Seimo 

ja šešta buvo paskutinė 
ja. Tęsėsi V-toj sesijoj pradė
tų skundų ir apeliacijų nagri
nėjimas.

A.P.L.A. • 3-čioji kuopa, 
Carnegie, Pa., keletas mėnesių 
atgal buvo suspendavusi narį 
J. Gatvecką, būk tai už šmei
žimą Centro Komiteto. Čia 
tenka pasakyti keli žodžiai 
plačiau tuo klausimu, nes su 
trečiąja kuopa patsai Centras 
turėjo visą eilę ginčų ir net 
teisminių reikalų.

Po 22-ram 
kuopoj paaiškėjo 
Tau ražas buvo nuskriaudęs tą 
kuopą. Suspenduodama kal
bamąjį asmenį, kuopa nekal
tai suspendavo ir J. Gatavec- 
ką. Centras pasirįžo įsikišti 
ir dalykus išnagrinėti. Bet 
kuopa neprisileido. Tuomet pos mėn 
Centras pasirįžo perorgani
zuoti kuopą. Pastaroji nepa
sidavė. Tuomet Centras ėmė
si valdiškų—teisminių priemo
nių. Matydama, kad ji pra
kiš bylą, kuopa susitaikė su 
centru, apmokėdama visus iki 
tam laikui padarytus iškas
ėjus (sakoma, net $1,100 tam 
tikslui išleista.!) J. Gatavec- 
kas, kaipo nekaltai suspen
duotas, tapo atspenduotas, gi 
Taurazas pasižadėjo atsily
ginti su kuopa (vėliau apleido 
jis organizaciją).
\ Kuopos nariai ant Gatavec
ko tuomet neturėjo geros 
akies. Pagaliaus Gataveckas 
kp. susirinkimuose išstojęs 
prieš Centro Komitetą ir jį 
smerkęs del kai kurių dalykų : 
(1) būk Centras apsilenkęs su 
konstitucija priipdamas vieną 
organizaciją (iš Shenandoah, 
Pa.), (2) Centras nuskriau
dęs organizaciją pinigiškai, 
nes būk vienam nariui išmokė
jęs $2.50 daugiau, negu rei- 
kėję, ir (3) Centras nuskriau
dęs organizaciją, padaryda
mas taiką su 3-čia kuopa. Pa
sigavę tai, kuopos nariai su
spendavo Gatavėcką iki sei
mui, kaipo organizacijos Cen
tro Komiteto šmeižė ją.

^Gataveckas aiškinosi, kad 
jis suspenduotas buvo nekal
tai, nes jis tik kritikavęs Cen
tro Komitetą, o kritikuoti juk 
galima. .

Centro Komiteto nariai aiš-’^u, bet ir susipratimu. , 
kinosi, kad Gataveckas buvo' Kuomet 23-čiojo šeinio pro 
apeliavęs į C. K., reikalauda-' tokolas, rezoliucijos ir C.K 
mas dalykus ištirti ir išteisint.1 raportai bus paskelbti “Laisvė- 
Jie ištyrę, bet Gataveckas pa
reiškęs, kad jis nesiskaito nei 
su Centro Komitetu, nei su 
3-čia kuopa, o tik su kęnstitu- mūs’ 
cija. Centras neatėmęs nuo site su 
Gatavecko suspendavimo, nes, 
jei tai būtų padaręs, tai būtų 
prisipažinęs prie tų kaltinimų, 
1 *iuos Gataveckas jam pada-

Tad viskas palikta Sei-

G R ABO RI U s- U N DERTAK ER 
lSbn*«umuoja ir laidoja niuniruaiua ant 
viaokių kapinių. Norintieji g-ereanio pa.- 
tarnnvlmę ir , už .žemą kainą rinlifidirno 
vaiundojo ilaukitr-a pas inme. Pas rnann 
gulite gauti kitu* ant viaoki-j kapinių kuo 
geriutitiose vieloac ir už žwi% knii.ą.

dinami
v o prieš- toki
ninkus, kaip

K o m p a n i j o.s įkalbinėja 
darbininkai nesirašytų į 
cionale Mainierių Uniją,

Pirmininkas pakvietė visą, veda streika. Sako, kad su Bago 
eilę Seimo dalyvių pasakyti po sena unija> taf pasirašytų kon-'s.LY 
prakalbėlę. traktus. Darbininkai, nesi- T<'i«n

Seimas užsibaigė. ; duokite save suvedžioti kom-
Užsibaigė, reikia pasakyti,; panjju agentams. Mes visi tu- S139 

labai geroj nuotaikoj, draugiš- Hme stotI j unija> kuri v, 
kai- ;mūsų reikalus, kuri kovoja

Kiekvienas seimo dalyvis geresnes darbo sąlygas ir 
pareiškė, kad šis seimas buvo Iresnes algas, 
pirmutinis A.P.L.A. istorijoj, 
atlikęs tiek daug gerų darbų 
organizacijos ir bendrai dar
bininkų judėjimo labui.

Tas parodo, kad organizaci
ja- auga ne tik nariais ir tur-

Siųsdami pinigu

FRANK A. 1
151 METROPOLITAN AVENUE, ^BROOKLYN, N. Y.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERIį už kurį malonėkite 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas____________________________ ;______ •__________ t__

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 
Irių šalčių nebijo. Už 75c. u: 
Iv.ą apsiginkluok nuo savo am

Jis ne tik sunkiausias 
kurie vartoja po plačią

je,” patariu kiekvienam A.P.L. 
A. nariui ir dienraščio skaity
tojui juos paskaityti. Jie įdo- 

Iš to plačiau susipažin- 
organizacijos veikimu 

stoviu.
“L.” Korespondentas.

Asižvelgiant Į bedarbę, mes numušė 
kainą nuo 

įrankiai ir Darbiniai
Specials važiavimo kur 

Atdara šiokiomis dienom!
nūdieniais 10-tą vai. ryta i

! Dai
: įvyko
; Kompanij
imą, daugiausiai, jinai 
j amerikonus, kad sukelt 
i pykantą prieš ateivi lis 
bėjo ir agitavo, kad vi

, daro, tai pribuvėliai 
'Jie agitavo

METUVIŠKAI-AMEMKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA 
. B'tėig-ta jau 25 Metai

irė didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių . i
Išsimokinkite naujausios rūšies mo- 

derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos, batarijos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elek- 
tro ; gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

pilno mechaniško kurso
75 iki $50

Drabužiai Veltui
I.aisnis ir Diploma Užtikrinta, 

nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek- 
2 vai. po pietų.

. NEW' YORK A (JTO.SCHOOL
2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.

Reikia, kad 
darbuotumčt 
m ū i

ngia ekskursiją į juros pa- 
■aštį. Tokius parengimus 

rengdavo kas niu
rnėtais kaina bus 

musi’ė. Suaugu- 
vaikttms—tik $1. 
visi draugai pasi

niam išvažiavi- 
rsii ai).

iilill!l!Nlli|llliliHHil1IIIIMI!IIIIIM!lllii:i:i!IWIiMiK!iS
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ ' |

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA |
14th STREET, Near 1st

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti 
uždirbti, jčigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais altiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkas ^nesenai pareiškė, jog pilnai, 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų autrienis metams tose pačiose kla
sėse, yra at.-ilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos.

Daugiausia Atsiiledame ant Retinoskepišky Ištyrimu
Taigi, nėra Skirtumų, ai- jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

giidėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys'tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N, Y.

-kuns žmogui paganu 
rūpesčių ir seninu ligų 
už skrynutę.

C U 1'0 J n-tą d. ĮV.VKO 
onsiteto ■ posėdis. I 
s M. Sluliiilioiiis p

tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
1G2 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

'Pel.: So. Boston 0304-W

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSlKŪRŲ

ŠIOJE VIETOJE

Fašistų Susirinkime
Birželio l.!-tą d. ir fašistų 

kuopa laiku savo susirinkimą. 
Jie nusiminę. Raportai, kad 
vėl bylą Bagočius pralaimėjo, 
jiems atsiliepė laimi negerai. 
Pirmininkas’ pranešė, kad jų 
centras jau vargiai vesiąs by- 

Has prieš Darbininkų Susivieni- 
ijimą, nes, girdi, sužinoję, kad 
j ir vėl nieko nelaimėjo Bago- 
1 čius, tai net trys komisijų na
riai rezignavo iš vietų.

i Kuopos fašistukai jau norė
tų patys vesti bylas, bet ir čia 

vi e-__________ _________________
kitu

Tame pasi- '
kad pas f Į ] B 

bet'dar-

p Tžardyina», -utaisyrnas, eustatymai), sunratt 
a (r pitn>4 aiAuntobiiio; .moklnfcm’ dicnomtu 
pį M<'kyt«jain yra žyniu# ekspertai 
p Tx:id;nui (License) ir Diplomą i 
p kiekvienam yrio pirkimo karo. 1 ,. ...
g iki 9-tai valdiniui vakaro. Kod&lioje nuo i0 ryto iki 2 
| COSMOPOLITAN AUTO f
L 325 E. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY
I Telephone, Algonquin 4-4049
lloiiiMaiiiwn^^

Norintieji gc 
patai'

! 
1 

: 
1 

1

1 
1 

® 
1 

J

i 
■ 

1 
i 

I 
i 

1 
i 

« 
; 

c 
i 

i 
;

1 
1 

’ 
H

i 
i 

' 
' 

i 
i 

i 
į 

į 
;

i 
i 

! 
t 

!

..................... •



•v M t
ė ' T * G ‘ ’■

-T / Č'f-. ? ...
- j . i ■... • $ t

Puslapis šeštas T Pirmadienis, Birž. 22, 19;

p
t

I

fc-

*

VIETINĖS ŽINIOS
. PRAŠOME SVEČIAMS NAKVYNIŲ
Jau turime davinių, kad šiemet bus daugiau švečių iš kitų 

miestų ir valstijų, negu kad bent kada pirmiau buvo suvažia
vę j “Laisvės” pikniką. Tat prašome draugų brooklyniečių su
teikti svečiams nakvynių.

Kurie turite vietos ir del kiek žmonių, malonėkite tuojau 
pranešti į “Laisvės” ofisą.

ti politikieriai varė šmugelį su 
kontraktorais, pristatančiais 
miestui smėlį,, žvyrių ir kitas 
medžiagas, reikalingas staty
mui bei taisymui namų, pri
klausančių miestui. Veikiausia 
tuos liudininkus papirko patys 
kaltinamieji grafteriai, 
kur nors prasišalintų.

mirė. Pas Schultzą kišeniuo- 
se buvo surasta $18,645 pini
gų.

IŠRANDAVOJIMAI

Pikniko Komitetas.'

Tuojaus Reikia Paramos, 
Kad Išgelbėt nuo Mirties 
Devynis Negrus Jaunuolius ; Raketierius

Gresia Mirtis Liudytojams 
I Prieš Piktadariškus
i n i .• • ’ ’ ' 5 • ’ ; ’

Th’omas S., Rice, nąrys NewTarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas ir Sąjunga Kovai už Yorko Miesto Komisijps Ko- 
Negrų Teises yra dvi organiza- vai Prieš Piktadarystę, peręi- 
cijos, kurios specialiai darbūo- tą penktadienį yiešai parejškė, 
jasi, kad išgelbėt devynis ne- jog yra baisiai pavojinga liū- 
kaltus negrus jaunuolius, ku- “—i—
rie buvo nuteisti sudeginimui 
elektros kėdėj. Mirties nuo
sprendžiui įvykdinti gi buvo 
paskirta liepos 10 d.

Dvi minimos organizacijos 
atsišaukia į darbininkus, kad 
tik per platų masinį darbinin
kų veikimą tegalima bus išgel
bėti tuos juodaspalvius berniu
kus nuo sudeginimo elektros 
kedėje. Tam buvo ir yra 
įvairiose vietose ruošiama ma
sinės demonstracijos ir protes
to mitingai, šiuo gi laiku bū
tinai tuojaus reikia piniginės! 
paramos, kad galima būtų ap-; 
mokėti bylos ve dip o kaštus, i 
Darbininkų organizacijos ir 
pavieniai draugai yra ragina-’ 
mi, neatidėliojant, siųsti aukų I 
šiuo adresu:

International Labor Defense,
80 E. 12th St., 

New York City

Perša Kapitalistų 10 Metų 
Planą Prieš Sovietus

dyt. prieš . “raketierius,” orga
nizuotus šmugelninkųs, prieš 
valdininkus, varančius biznį iš 
kriminalistų, prieš valdiškus 
kyšių lupikus ir kt. Sako, dau
gelis tų, kurie prieš juos liu
dijo tardymuose bei teismuo
se, paskui buvo nužudyti ar
ba pavojingai sužaloti, sužeis
ti. Kaip kad Thomui S. Rice 
atrodo, tai visiškai nevertėtų 
traukti paprastus piliečius į 
liudininkus prieš raketierius, 
nes tokiems liudininkams grę- 
sia kruvinas kerštas. Patys, 
girdi, policijos detektyvai tu
rėtų tėmyti? žmones, kurie be 

■ matomų teisėtų įplaukų gerai 
j gyvena ir iš pradžios areštuo
ti juos už “valkatystę;” tai 
tuo būdu, anot jo, galima bū
tu sučiupti daugelis šmugel- 
ninkų ir kitų kriminalistų, pri
klausančių įvairioms organi
zuotoms šaikoms. Laikant juos 
po areštu, esą, galima būtų 
susekti ir daugelis jų krimina- 
liškų darbų. '

Pereito penktadienio vaka
rą kalbėjo per radio James 
W. Gerard, Jungtinių Valstijų 
buvęs ambasadorius Vokieti
jai. Savo kalboje jis agitavo 
Amerikos buržuaziją sudaryti 
kokį tai dešimties metų planą, 
kad su jo pagelba galima bū
tų išbrist iš dabartinio sunkaus, 
beviltingo krizio; kad išvien 
veikdami kapitalistai galėtų 
pakrikdyti labai sėkmingai 
vykdomą Sovietų Penkmetės 
Planą ir, žinoma, suvienytomis 
spėkomis per karą užpulti ir 
sukriušinti Sovietų Sąjungą. 
Tas svajojamas buržuazinis 10 
metų planas, beje, yra išrastas 
ne paties Gerardo, bet Ameri
kos Darbo Federacijos streik
laužio. vice-prezidento Mat. 
Wollo išgalvotas. Wollas, ku-

Valdžia* Dovanojo $169,447 
Apdraudos Kompanijai

NEW YORK. — Vienai is» 
turtingiausių apdraudos kom
panijų, Equitable Assurance 
tapo sugrąžinta iš Washing- 
tpnoi $16'9,447? ;būk- tai jinai 
tiek j “permokėjus” į .valdžios 
iždą, mdkėdamh taksus ‘nuo 
savo pelnų. Bet tikrumoj čia 
yra kapitalistinės valdžios do
vana tai kompanijai. Pana
šiai juk Washington© valdžia 
yra sugrąžinus neva “permo
kėtų” mokesčiu šimtus milio- 
nų dolerių Melionams, Rocke- 
felleriams ir kitiems stam
biems kapitalistams. Tuo pa
čiu laiku valdžia skundžiasi, 
kad šalies iždui šiemet pri
truksią biliono dolerių pinigų; 
ir todėl jinai išleido paskolos

ris taipgi yra veikiantysis pre-į bonus, kad iš jų pardavimo su- 
zidentas kapitalistų Amerikos Į rinkt bilioną dolerių. Tą gi 
Piliečių Federacijos, išsiuntinė-1 paskolą turės sumokėt darbi- 
jo tokį sumanymą šešiems šim-j ninkai ir farmeriai, tiesiogi- 
tams buržujų ir reakcinių poli- į niai bei netiesioginiai, 
tikierių. 1 --------------------

Arkliai Esą Tokie Jau 
‘Protingi,” kaip Žmonės

Jonas Petrauskas Baigė 
Medicinos Mokslą

uz-

kad

Raketierius Laikomas po 
$150,000 Paranka

NEW YORK, — šalies val
džios agentai nutvėrė A,rthli
rą, (Dutch).. Schultzą, vieną iš 
didžiųjų degtinės ir alaus 
šmugelninkų. šiame atsitiki
me valdžiai ne tiek svarbu, 
kad Schultzas yra galva kri- 
miriales alkoholio faketierių 
špilkos. , Jis yra imamas na- 
gan ūži tai; kad 'neužsimokėjo 
valdžiai mokesčių, kurie iš jo 
priklauso už pelnus iš šmuge- 
io. Kad Schultz.o gengė da- 
yvavo mirtinuose susikirti

muose su priešingų gengių ra- 
ketieriais, ir tuo būdu liko nu
kauta keli asmenys, ir tas val
džiai ne taip svarbu, kaip ne
išmokėti į šalies iždą mokes
čiai nuo slapiojo 
disko biznio.

Shultz as dabar 
mas po $150,000 
teismo.

Kada valdžios 
klupo Shultzą su 
gengsteriais ant 
tai šaika geruoju
bet šaudė iš revolveriu, 
nas gengsteris Dan Imascia r 
buvo mirtinai sužeistas ir jau

ir žmogžu-

yra laiko- 
kaucijos iki

agentai už- 
trimis kitais 
Fifth Ave., 
nepasidavė, 

Vie-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ijr 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg X849

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

Telephone, Stagg 7057

Telephone, Etagg 1-891#LORIMER RESTAURANT
PASIRANDAVOJĄ gražus forni- 

šiuotas kambarys del dviejų mer
ginu. Mrs. Wolf, 182 Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y. (J45-146)

| PAJlEŠKOJIMAI |

JIEŠKAU DARBO
Moteris jieško darbo prie namų 

ar ant farmos. Turiu 6 metų vai
ką, moku visokį stubos darbą. Kam 
tokia moteris reikalinga, meldžiu at
sišaukti ir pranešti, kiek galit mo
kėti. Mrs. M. Šimkūnas, 122 Broome 
St., New York, N. Y. (145-146)

Kaina $13.00 į Savaitę 
Hudsono upe laivu ke
lione į ten ir atgal $3.00 
Kalnų oras, geras maistas 

ir plaukiojimas yra.
Laivą imkite anksti ry

te, Kingstone būsit trečią 
vai. po pietų, čia tuoj 
imkit Broadway b ūsą, iš
lipk it prie West Shore R. 
R. stoties ir nepavėluokit, 
pulkit į traukinį, kuris at
veš jus pas mus už 21 
centą. Nuo stoties iki mūs 
penkiolika miliutų eit, j 
pietų pusę.

AVANTA FARM 
Ulster Park, N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

, Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776MOLLYN’S

REIKALINGAS vyras gerhi angliš
kai kalbantis prie gesolino stoties, 

kuris galėtų prisidėti su mažu kapi-
■ falu. Užtikrintas darbas. Gali eiti
I į pusininkus. Aš statau antrą sto-
I tį, tat reikalinga finansine parama. , 

'Puriu labai gerą vietą paėmęs. At- 
sišaukit greit. V. Padziūna 
Highland Ave., Kearny, N. J.

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

I šį metą turime geriausias Perma- 
i ment Waves, sulig vėliausios meto- 
i dos. Kurie atsilankysite, gausite ge- 
I ra, teisingą patarnavimą už prieina- 
j mą kainą. Specials turime 4 dienas 
: kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
’ gojame ir sugarbiniuojame už vieną 
j dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa- 
(VC.

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Syk| 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 l/Orimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą pragyvenimą, 
mokiname barberiautį 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER 

612—10th Avv.,

578 GRAND STREET
I Antros durys nuo Lorimer Street, i
Į šalę a pliekos

BROOKLYN, N. Y.

Mos 
ir moterų 
kursas .$25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

NEW YORK, N. Y.
(124-151)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

JONAS STOKES i
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studį? 
ją iš po num. 173 Bridge $tre£t, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

Atnaujina

. 173 Bridge Street, 
i, po num. 512 Ma-

i. Broadway, Chaun- 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj viętoj - 
studija daug 
geriav, įrengta, 
todėl paveikslai 
padarote kuo- 
puikiausi^.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo- 

senus ir krajavusmis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

JONAS STOKES
812 Marion St., Brooklyn, N. Y.

Tel., Dickens 2-1182

/

.M

Baigdamas sayo tarnybą, 
raitelis policmanas Charles H. 
Wolff padarė savo -“svarbų” 
pareiškimą, kad lavinti arkliai 
esą. tokie “protingi,” kaip įr 
žmonės. Čia jis truputį. per-i 
dėjo, lygindamas arkliu^ prie 

Būtų užtekę, 
prie

visų . žmonių, 
jeigu- būtų prilyginęs tik 
policmanų.

.__ n__1>___ i

Jauniausias savo klesoj 
baigė medicinos mokslą Jonas 
Petrauskas—Peters, 23 metų 
amžiaus, sūnus čalio Petraus
ko, namų statėjo,, ( darbininkų 
judėjimo rėmėjo. ..Jonas Pęt- 
rauskas trejus metus mokinosi 
Columbijos Universitete, pas
kui ketverius rqettus, Flower 
Hospital Medicinos Kolegijoje, 
Dabar jis pradėjo sayo( prakti
ką Flushing, L. L, ligoninėje.

Sužeisti 9, Gatvekariui 
Susidūrus su Troku '■

t ' * ’ A k ■ * (m *

Pranyko būdyto jai prieš 
Valdininkų Graftą

Telephone, Stagg 2-4409Telephone, Greenpoint 9-2320

Graborius
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

4i« Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Hbalzamuoja ir laidoja numlruslur 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
toraobilius ir karietas veselijonor. 
krikštynoms ir pasivažinSjimamr..

Mylčtojai!
Kaip Brookiyne, taip ir 

kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

bet

žemi ų,

<♦>

<♦> 107 Union Avenue
<♦>

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

<<

<♦>

Kainos po 
10c ir 15c

231 Bedford Avenu® 
BROOKLYN, N. Y.

Tai
lietuvių 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

JONO ARDA
PETRO

l’etras Naujokas 
Savininkas

RŪMŲ KAINOS: vienam $1.00 į naktį;
Dviem vienam rūme$ 1.50 j naktį.

mui ii 
n a m ų 
taipgi 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

L u tv in’s Hall 
plačiai žinoma 
tik Elizabctho, 
i)1 kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki-

...................-A. LUTVINAS
Užlaiko -LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH! , • LAUKUS, Fotografas

č; 214 Bedford. Avei) Brooklyn
• .< ... TeLAGceęnpbint 9-783'1 .

Geriausia Studija BrdoMyhe. Ateikit Persitikrinti

62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N.J.
1 Tel. Trinity 3-8720

ŽODIS NUO DR. MENDLOTO

KUNDROTO APTIEKA

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvie; 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

Šiais vaistais^ neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint, naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu 
sienas. Kaina .................................  60c., per paštą 65c

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta is 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

AGG 2-0783

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, kausi 
Šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

LUTVlNAri

LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA
Penkias minutas paėjus nuo Great Kill Beach, p 

randavoja rūmai ant dienos, savaites ir ant ilgiau, 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo.

;., MRS. F.; GOODMAN-MARIJONA KRAULAfflS
154 ;Dewėy A’ve., Great Kills, Staten Island, New York

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius, 
prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5048

(Levanda uskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

BROOKLYN, N Y

Mesbe
U

D/?. H. MENbLOW/TZ 229

Iškirpkit si skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

Susidūrus gatvekarui su tre
ku, aut , Bergen St., Brookly- 
ne, penktadienio vakarą, tapo 
sužeista devyni žmones. Šiuėmi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

Seaburio tyrinėjimo komisi
ja praneša,, jog nežipia kur 
dingo penki liudininkai. Jie 
buvo šaukiami liūdy£ apie tai, 
kaip valdiški inžinieriai ir ki-

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD «-«261

PRASIDEDA ŠIANDIEN
Naujausias ir vienas iš geriausių Sovietų Kūrinių Padarytas Amkino

Sukilimas ant Juodųjų Marių”
Parodo Odessą laike 1918 m. “ 

laivynas atėjo į pagelbą baltųjų ■< 
. Galingas kaip “POTEMKIN’*

CAMEO 42nd Street & Broad wav
Prieinamos kainos—nuolatinis perstatymas,




