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KRISLAI
[Marksizmas Praktikoj. 
Rašytojas Dreiseris. 
SLA. Pild. Taryba. 
Savas Priešas.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienių

D ar b įninka i Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Sovietų Sąjungoje marksiz
mas vykinamas praktikoje. Tą 
bando užginčyti socialfašistai 
ir oprtunistai, bet jiems tikras 
marksizmas jau senai svetimas 
dalykas.

Marksizmas mokina, jog 
proletarinė revoliucija išnai
kins visuomenėj klases. Sovie
tų Sąjungoje klasės naikina
mos. Rūpestingai likviduojami 
“nepmenai” ir kulokai. O tai 
nelengvas ir ne vienos dienos 
darbas. Tuos žmones nusavint 
ir paverst dalimi dirbančiosios 
visuomenės, sugerti juos į tą 
visuomenę, atimti jiems gali
mybę išnaudoti kitus—tai dide
lis procesas. Jis 
myn su dideliu 
pasiryžimu. Tas 
tinka buržuazijai 
tams, 
šaulio parazitija.

varomas pir- 
bolševistiniu 

baisiai nepa- 
ir socialfašis- 

To nesvietiškai bijo pa-

Garsus amerikonas rašytojas 
Theodore Dreiser agituoja dar
bininkus visais būdais remti ir 
išlaikyti “Daily Workerj.” Jis 
sako, kad tos idėjos, kurias 
skelbia “Daily Workeris,” yra 
vienatinės, kurios paliuosuos 
darbininkus iš po išnaudojimo 
ir priespaudos. Dreiseris nu
rodo, kad visos buržuazinės re- 

» formos, visokį reformistų pla- 
- 'Tiai pažeboti kapitalistinį sma

ką tapo išblaškyti keturiij vė
jų. Tasai kapitalistinis sma
kas šiandien ėste ėda darbinin
kiją. Kovoje prieš jį “Daily 
Workeris’’ yra nepavaduoja
mas darbininkų klasės įrankis.

DAR VIENAS NUŽUDYTAS STREIKO LAUKE
Chiang Kai-shekas Paėmė Į 
Savo Armijos Komandą

NANCHAING.— Paga
linus čionai pribuvo kruvi
nasis Chiang Kai-shekas ir 
paėmė komandą Nankingo 
kariuomenės, kuri atsiųsta 
karui prieš komunistų Rau
donąją Armiją. Sakoma, 
kad Nankingo valdžia tam 
tikslui atsiuntė į Kiangsi 
provinciją 250,000 kareivių.

EXTRA!
Gautas pranešimas, kad 

teisėjas Hawkins atmetė 
pasmerktų mirtin juodvei- 
džių jaunuolių apeliaciją 
delei naujo teismo. Taip 
praneša United Press žinių 
agentūra. Vadinasi, nekal
ti astuoni darbininkai jau
nuoliai bus sudeginti elek- 
tros kėdėj e liepos 10 d., jei
gu darbininkų masės neiš
gelbės jų gyvybės.

Tarptautinis Darbininkų 
kų Apsigynimas tuojaus 
padavė apeliaciją į Alaba- 
ipos valstijos augščiausią 
teismą. Bet ir ten laimėt 
vilties nėra daug. Nekaltų 
jaunuolių gyvybė yra ran
kose Amerikos darbininkų. 
Tik masiniai protestai, ma-

Ponas F. P. živatas, senas 
geras draugas Gegužio ir Vitai- 
čio, pasakęs, kad “SLA. niekad 
neturėjo taip apsileidusios ir 
taip neveiklios tarybos, kokia 
yra dabartinė taryba.” Ne vi
ešai tiesa. Teisybė tik tame, 
kad SLA. fašistinė taryba ne
paiso gerovės SLA. eiliniii na
rių. Bet neveiklumo jai nega
lima privesti, žiūrėkite, kiek 
ji prisidarbavo, kol išeikvojo 
desėtkus tūkstančių dolerių De- 
7®nio'U.ž"?.ario Ipas!‘oIos. Jcik“’ sinės demonstracijos išgel- 

bes juos iš mirties nasrų 
priverčiant valdžią 
traukti savo kruvinus 
gus nuo jų gyvybes.

lais. Atsimenate, jų pačių fi
nansinė komisija paskelbė, kad 
savo laiku telefonas tarpe pa
nelės Jurgeliutės iš New Yor
ko ir pono Devenio iš Water- 
burio birzgęs beveik be sustoji
mo, kol Devenis paskolos gavo.

| Arba paimkime Gegužio-Jur- 
'geliutės kompanijos darbštumą 
/kovoje prieš Lietuvių Darbi- 
’ninkų Susivienijimą. New Yor
ko valstijos apdraudos komisio- 
nierius iki galvos apverstas 
bjauriais, provokatoriskais, 
juodašimtiškais skundais prieš 

! naujojo Susivienijimo viršinin- 
ikus. Ponai tik laksto, tik zuja 
' visais kampais, svaido SLA. 
šimtus dolerių kelionėms, ste- 
nografėms, advokatams, kad 
įtik pakenkus naujai organizaci
jai, kad tik pastojus kelią LDS.
pastovaus čarterio gavimui.

» **’*’ • * I - ' ' <’ J 7 : 1

rkū’biriinkiškos organizacijos 
>negali pdkęsti priešų savo eilė
se.' * Tie žmonės, kurie nebesu- 
jtinka su tų organizacijų, prin
cipais, kurie nori griauti jas iš 
jyidaus, pasidarė svetimi ele
mentai darbininkų judėjimui.
1 Tą visuomet reikia atminti. ‘ 
pavyzdžiui, šiandien mūsų ju
dėjimas stovi prieš eilę di
džiausių uždavinių. Milžiniš
kos darbininkų kovos vystosi 
Įrieš musų akis. Kruvini kin
ta kovos mūšiai kasyklų lau
kose. Mainieriai žudomi ir te- 
►rizuojami. Visos komunisti- 
is spėkos nukreiptos mainie- 
ų streiko reikalams. Devyni 
uni darbininkai nuteisti su
tinimui Alabamoj. šimtai 
Ilsų draugų laikomi kalėji- 
hose. Virš dešimties milionų 
darbių veidas veidan stovi

9

ati- 
na-

Iš Tyrinėjimo del LDS. 
Užtvirtinimo čarterio

Kaip jau žinia, pereitą 
trečiadienį, prie N. Y. 
valstijos apdraudos ko- 
misijonieriaus Mr. Van 
Schaick įvyko tyrinėji
mas delei LDS.’užgyrimo 
čarterio (fašistai, mat, 
skundė ir skundžia LDS., 
prašydami neišduoti čar
terio).

Išklausęs abiejų pusių 
argumentus ir susiėmęs 
visus rašytus liūdijihius 
(afidėvitus), komišijonie- 
rius pareiškė, kad1 savo 
nuosprendį išnešiąs už 
keletos dienų. •

Smulkiau apie tą tyri
nėjimą įdėsime į rytojaus 
“L.” laidą.

;ieš badą, kuriuos reikia orga- 
;uoti. Darbininkų klasės

spauda dideliam finansiniam 
krizyje, kurią reikia gelbėti.

j Ant musų judėjimo pečių 
darbo didžiausia našta. O čia 
pakyla Butkai, Strazdai, Pru- 
seikai ir niekina, šmeižia ko
munistinį judėjimą, ardo mūsų 
revoliucinių spėkų vienybę, vi
sais budais žemina darbininkų 
akyse Komunistų Partiją ir jos 
revoliucinę vadovybę. Argi čia 
neaišku, kad “naminis” priešas 
daug pavojingesnis, negu iš
laukinis?

Darbininkų Lavinimosi Mokyklos 
Programa

|DarW.k» Meta Sočius jp|{įS||)gJ() KRUVINAS PUOLIMAS 
I ir Stoja į Komunistų tiles I

Daugelis draugų teiraujasi, kaip ir ko Darbininkų 
Lavinimosi Mokykloj bus mokinamasi, kokie draugai tu
rėtų ją lankyti ir tt. Visų pirma, mes skatinome, kad bu
tų stengiamasi kuodaugiausia jaunų draugų l>ei draugių 
atsiųsti į mokyklą. Bet mes turėjome mintyje tuos jau
nuolius, kurie jau dalyvauja lietuvių darbininkų judėji
me ir su juo yra susirišę. Pasiuntimas bile jaunuolio, ku-! 
ris nedalyvauja musų veikime ir vargiai mano jame da
lyvauti, naudos neatneš.

Mokyklos tikslas tame, kad sustiprinti ir padidinti 
musų aktyvą—aktyviai dalyvaujančių judėjime draugų 
eiles, taip pat kad padaryti sekmingesniais Veikime tuos 
draugus, kurie jau dabar užima atsakomingas vietas 
musų organizacijose. Štai kodėl svarbu, kad apart jau
nų veikėjų, mokyklon butų skiriami ir šiaip musų dar
buotojai kolonijose. Pavyzdžiui, iš Waterburio ir apie- 
linkės draugai ketina atsiųsti mokyklon dvi jaunas drau
ges. Tas gerai. Bet taip pat būtinai iš ten turi atsiųsti i 
■dar kokius du draugu iš senesnių musų! darbuotojų. ’ 
Taip pat draugai rašo iš Wilkes-Barre apielinkės, kad 
jie nutarė atsiųsti du jaunuoliu. Iš ten irgi būtinai tu
rėtų pribūti dar du ar trys mainieriai, kurie yra veiklūs 
musų organizacijų nariai. Tas pat su visomis kitomis 
vietomis.

Beje, dar nieko negirdėjome iš Shenandoah-Miners
ville apielinkės. Kol kas tyli Bostonas ir jo apielinkės. 
Draugai, griebkitės už darbo. Nė dviejų sąvaičių nebe
liko iki mokyklos atsidarymo. Tuojaus paskirkite mo
kinius. L

Mokykla bus vedama lietuvių kalboj/ Manėme turėti 
iki 30 mokinių. Tęsis lygiai dvi savaites.

Pamokos įvyks dienomis. Keturios valandos bus pa
švęsta pamokoms, o keturios valandos prisirengimui, 
.skaitymui.

Pamokos bus veltui. Taip pat stengsimės -draugams 
parūpinti nakvynes veltui. Tiktai valgio lėšas turės pa
tys draugai pasidengti. Vadinasi, išlaidos labai mažos. 
Vietų orgnizacijos turėtų prisidėti prie padengimo lėšų 
tiems draugams, kurie iš savęs neišgali. Taip pat Cen
tro Biuras prisidės tokiuose atsitikimuose, kur draugai 
negales iš savęs pragyventi ir taip pat negaus paramos 
iš. vietos organizacijų. Svarbiausia tai tas, kad tinka
mi mokyklai draugai nebūtų atstumti tik todėl, kad jie 
bedarbiai arba šiaip neturi ištekliaus pasidengti lėšas. 
Štai kodėl visur draugai bei draugės turi pasidarbuoti 
del Agitacijos Fondo. Parinkite aukų ant blankų, bei 
paskirkite iš kuopų iždų po kelis dolerius.

Pamokos bus duodamos sekamais keturiais klausi
mais:

1. Komunistų Partija: jo® organizacija, principai ir 
taktika šiuo krizio laikotarpiu.

2. Komunizmo pagrindai.
3. Revoliucinių darbo unijų judėjimas.
4. Amerikos lietuvių darbininkų judėjimo istorija ir 

šiandieniniai uždaviniai.
Draugai, pasidarbuokime del Darbininkų Lavinimos 

Mokyklos. .Dėkime visas pastangas, kad jinai atneštų* 
kuodaugiausia naudos musų revoliuciniam judėjimui.

A.J.V. Komunistų Partijos Liet. Frake. .
* i Centro Biuras.

Mieste Chemnitze, Vokie
tijoj, birželio 12 d. 9 social
demokratai darbininkai 
metė Socialdemokratų Par
tiją ir įstojo į 
Komunistų Partiją. ___
atsišaukime jie kviečia vi
sus darbininkus apleisti so
cialdemokratinių pardavi- 
ku eiles.

ANT MAINIERIŲ; KOVA KASYKLŲ 
LAUKUOSE NUOLATOS AŠTRĖJA

i Vokietij°s bežiūrint Teroro, Nauji Mainierių Būriai Stoja į Kovą;
ftlią. OcTVO ___ wv_. . n •! HH . m . »

Dar 1,600 Išėjo j Streiką; Turime Tuo jaus Pradėt Kam
paniją už Šelpimą Mainierių
PITTSBURGH, Pa.—Dar 

! viena auka krito mainierių 
Duranty Pajuokia Me-kovos lauke Dai vienas I • n n • nužudytas. Tai įvyko bir- 1US apie uOV. dajun^ želio 23 d. miestelyj Arnold 

-------- City, Pa. Šiuo sykiu nužu-
PARYŽIUS.— Čia viešin- dytas mažos krautuvės sa

tis ilgus metus buvęs Mas- vininkas, karštas mainierių 
ikvoje New Yorko “Timeso” kovos rėmėjas, kurio krau- 
korespondentas, W. Duran- tuvės skiepe buvo įsteigtas 
ty, suteikė straipsnį apie | mainierių šelpimo daiktų 
žinias, telpančias Sovietų sandėlis/ Jo pavardė Mike 
Sąjungoje ir užsienyje apie Filipovich. 
tuos pat įvykius. Jis pareiš
kia, kad kvailas dalykas 
manyti, jog gyvenantis So
vietų Sąjungoje reporteris 

’ turi rašyti tik tai, kas yra 
bolševikų propaganda. Jis 
atžymi, kad S. Sąjungoj yra 
cenzūra ir priežiūra, bet tai 
tam, kad teisingi faktai bu
tų ■ paduodami. Jis sako, 
kad jokios’ cenzūros nėra 
ant laiškų. Ir kaipo pavyz
dį jis pamini šiuos užsienio 
spaudoje melus. Rygoje bu
vo prasimanyta, kad Stali
nas užmuštas, kuomet ne
buvo 
Kaune 
raidėmis, kad Maskvos gat
vės užlietos vandenio ir ei
na kruvini sukilimai, kas 
buvo grynas melas. Rumu-

HOOVERIO PASKIRTA KOMISIJA PRIPAŽĮSTA, 
KAD BEDARBE JUNGTINĖSE VAISTUOSE AUGA

WASHINGTON.— Paties 
Hooverio paskirta “Nepa
prasta Komisija delei Be
darbės” paskelbė raportą iš 
pereitos savaitės. Raportas 
pripažįsta, kad pereitą sa
vaitę visose rytinėse valsti
jose bedarbė-dar žymiai pa
didėjo. Pačiam New Yor- 
ko mieste užsiregistravusių 
bedarbių skaičius padidėjo 
ant 10 nuošimčių. Gi bė
gyje pirmųjų dviejų sa
vaičių birželio mėnesio De-’

troite bedarbė padidėjo 5.6 
nuoš.

Atsimenate, kiek daug 
buvo rašyta apie šitą Hoo- 
verio komisiją, kuomet ji 
ji buvo paskirta. Jos pirmi
ninkas Wood sakė, kad ta 
komisija išgelbės bedar
bius. Ir štai po kelių mė
nesių tylėjimo ji paskelbia, 
kad bedarbė nesulaikomai 
tebeauga. Pats Wodd pa
spruko Europon ant vaka- 
cijų. O milionams bedar
bių badas žiuri į akis. .

jos lokalo sekretorius, su 
kulka krūtinėj. Antras su
kniubo James Daves, unijos 
lokalo prezidentas. O pas
kui nudėtas Filipovičius, 
kuriam žmogžudžiai suvarė 
keturias kulkas. Gallegher 
ir Davis taip pat randasi 
ant mirties patalo. Kiti du 
mainieriai lengviau sužeis
ti. • .

Bet nežiūrint šito tero

1

ro, mainierių. streikas vis 
dar plečiasi. 1,600 Vesta i 
kasyklos No. 5 mainierių • 1 
išėjo į streiką. Tūkstančiai 
mainierių su moterimis ir 
vaikais eina į pikietą.

Mainieriams reikia pašal
pos. Tūstančiam grūmoja 
alkis— •• —... <

Lietuviai darbininkai, pa* | 
dėkite mainieriams kovą

Bet ginkluoti žmogžu
džiai, vadinami policistais, 
savo kulkas taikė streiko 
vadams. Mat, prie Filipo- 
vičiaus krautuvės susirinko 
100 mainierių ir rengėsi 
maršuoti į pikietą. Pribu
vo policistų gauja ir palei
do į juos pirmiausia gūži
nės bombas. Kuomet mai
nieriai bėgo ,tai tada ant jų laimėti. Rinkite aukas jų 7 
atidarė ugnį. Pirmučiausia šelpimui. Aukokite drapa- 
krito ant žemės Gallegher, 
Nacionalės Mainierių Uni-!Jų kova yra mūsų kova. <. 
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nu ir maisto streikieriams.7

rašė dideliauslomis !DAR VIENA NAUJIENA APIE DIEN
RAŠČIO “LAISVĖS” PIKNIKĄ J

nijos, Bucharestof spaudai !2Dienraš7° 
rašė apie didžiausius sukili
mus ir kruvinas kovas Uk
rainoje, kuomet ten buvo 
ramiausia. Ir reporteris 
prideęla, “kad jau neverta 
nei prisiminti tie melai, ko
kie buvo skleidžiami laike 
Chinijos imperialistų už-

sija praneša, kad ji jau ir tas piknikas, nes tm dien 
taip šaunioj programoj . .. .. .
duos dar vieną punktą, ku- sukaktuvių piknikas, ir ne

paprasta bus programa. —- ,
Aną dieną šioj vietoj bu* 

vo paskelbta, kad del pa
kenkimo musų piknikui, 
butkiniai rengia savo pikni
ką pas Seną Vinčą, (nes jie 
Brooklyne rinko rekrutus 
važiavimui į Gibbstowną.) 
Dabar gavome laišką nuo.; 
paties Seno Vinco, kuriame j 
jis supykusiai barasi ir sa-‘ 
ko: “Aš neturiu piknikams 
daržo ir ne Butkus, ne ,ni^ 
kas kitas ant ketvirtos die
nos liepos jokio pikniko pas 4 
mane nerengia.” Vadinasi, t 
Brooklyno butkiniai • turėtų i» 
liautis agitavę žmones va-

rašėio “Laisvės” 20-met;ų

ris visai naujas ir nepa
prastas musų piknikams. 
Būtent, komisija padarė su
tartį su garsiais New Yor- 
ko artistais, kurie “Lais-

grobimo Rytinio Chinijos vės” piknike suloš tragedi- 
gelžkelio 1929 metais.”

Jis priveda dar vieną 
faktą. Gegužės 29 d. Mas
kvoje Sukarski rinkoj bu
vo numesta smirdanti 
“bomba,” kuri trenksmo te
padarė tiktai tiek, kiek re- 
volVerio šųvis. Bąt nusi? 
£andę žmonės sutrypė; ir sti
thy nė; septynis vaikus įr du 
suaugusius a š-m:enis. 
Valdžia padarė žingsnius 
ištyrimui tikrų davinių, ir 
iki sekančios dienos drau
dė siųsti pranešimus į už
sienį, bet tuom kartu, teikė 
Visas smulkmenas apie įvy
kį. Ir kaip korespondentas 
stebisi, kada jis paskiau pa
matė baltųjų spaudoje,kad 
“Badaujanti Maskvos gy
ventojai sukilo prieš bolše
vikus... Maskvoje ir dau
gelyje kitų punktų, kraujas 
liejasi, kad eina dideli mū
šiai tarve sukilėlių ir čekos 
batalionų, kurie . vartoja iš Sovietų šalies, neigi iš ki- 
kulkasvaidžius ir nuodin- tur jos spaudoje telpamos.nosi lekioti.

ją “Scottsboro Byla.” Tai 
bus trumpas, bet be galo 
įspūdingas perstatymas. 
Tūkstančiai pikniko dalyvių 
galės . savo akimis pamaty
ti, kaip juodveidžiai jau
nuoliai Alabamoj tapo su
imti ir nuteisti mirtin.

Paskui, kaip jau garsino
me, bus rodomi judžiai — 
“Nuo Volgos iki Gastoni- 
jos.” O kur visas tuzinas . v. x. o xr. 
mūsų didžiųjų chorų iš zluot* Pas Vineų, jei- 
New Yorko, New Jersey ir ?.u’ kaiP J1S. Pats sako, 
Massachusetts, kurie “Lai/J1?"18 į)as Į! yietos nėra ir 
svės” piknike ’ dalyvaus ir įeiSu *en 3°^ P?ki!io,.ne? ■ 

_ bus. Visi rengkites į dien-
~ 7 | raščio “Laisvės” pikniką. į

gus gazus.” Tas pranešėjas; __________
sako, kad tai kvailos paša- Orlaivyj Sudegė Jaunuolis 
kos! Ir jis prideda, kad! . v.
tokių kvailysčių bolševikų 
spaudoje niekados nėra . PATERSON, N. J.—Bir*
apie kapitalistines šalis. So- ,zek(^ d. ndknto orlaivy 4 
vietų valdžia prižiūri, kad 
nebūtų žinios perdėtos nei

ir staiga užsidegė. Sudege 
ir jaunuolis Mead, 18 metų 
amžiaus. Jis dar tik moki-

----------- .------------------ ----------- - -------------------- .------------------------------------------------------------------------------------------------- — - ;

Šiandieną visi būkite demonstracijoj ant Union Square, 5-tą vai. vakare. Paremkite mainierius. Protestuokite prieš Penn. kazoką terorą
K . į < „ t 31• - s
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Bet Fašistams Nėra 
Skirtumo

»»< i i ■
. Kunjgų organas “Drau

gas”(birželio 23 d. rašo:
- .Praeitą savaitę Lietuvoj bū
vu. miestų savivaldybių rinki- 

kuriuose, kaip spauda 
praneša, žydai, lenkai, vpkie- 
čįai ir kiti svetimšaliai laimė
jo didžiumą. Pačiame Kaune 
iš 24 miesto valdybos narių, 
lietuviai tegavo tik dvyliką 
vietų, o kitas žydai, lenkai, 
vokiečiai ir rusai. Šiauliuose 

.'ižydai laimėję didžiumą. Ki
ntuose miestuose irgi panašiai 
•rinkimai išėję.
• Kad Lietuvos miestus da- 
ibar valdys žydai, lenkai ir vo
kiečiai, ačiū tautininkų vy- 
Jriausybei...
• Smetoniniai fašistai ne- 

taip jau paiso tautybės, bi
le tik išrinktieji tarnaus fa
šistams. O kad taip bus, 
tai nėra abejonės. Kokie 
ten žydai, lenkai ir vokie
čiai laimėjo rinkimus? Na
gi turčiai—buržuazija, vi
sokie pirkliai, fabrikantai 
ir dvarininkai, kurių reika
lus gir '̂ Lietuvos fašistinė 
Saldžia*. 11šrinktieji atsto- 
Vaj^a ąšistų įrankiai ar
ba patys fąšistai.
•’Jpabar del politinių išro- 
kavimų “Draugas” neva de- 
jųoją- ^kad svetimtaučiai lai - 
riięjo savivaldybių rinki
nius.^ Bet jeigu klerikali
niai fašistai butų valdžioje 
ir 'tas butų atsitikę prie jų, 
tai “Draugas” nieko prieš 
tąi nesakytų, nes kaip sme- 
tįįniniai fašistai sudarė (iš
lįsdami naują įstatymą), 
taip butų sudarę ir klerika- 
lipiai fašistai, kad butų iš- 
ririkta tiktai jų žmonės ar
ba geri jų rėmėjai.

Žmogžudys Olšauskas 
iš Kunigo Rūbuose
!Xietųvos Žinios” praneša, 

kfid pastaruoju laiku Kon- 
sttentinas Olšauskas

a iįCauno gatvėmis vaikščiojo 
t apsirengęs kunigų rubais.
j .^Kuomet už meilužės nu

žudymą fašistų teismas del 
skieto akių buvo jį nuteisęs 
kąiėjiman, tai ir dvasiški j a 

'i nusprendė- atimti jam. kuni- 
gįst^?lBęt -dabar, matomai, 
tajai žmogžudys vėl patapo 

tarnu.”
Jpjek laiko atgal buvo 

pijauestą, kad Olšauskas 
pfese .leidimą laikytis pas 
salve net du revolverius. 
Eįą, jis turįs daug priešų 
iff nemanąs, kad vienu re- 
vqjveriu galėtų nuo jų ap
siginti. »O dievo apsauga 

Į ji B. nepasitiki.

Fašistas fish Susirūpinęs 
Kapitalizmo Smukimu

‘A*L ^Nesenai kalbėdamas per 
radio apie kapitalistų bė- 

J fašistas Fish, kongres
menas, pareiškė:

Mfisų industrials kapitaliz
mas turi apvalyti namą arba 

r bus visuomenės opinijos pri
verstas pasikeisti į socializuo- 

j' tą kapitalizmą.
jį Kapitalizmas turi atsikraty-

ti nekuriu savo apsireiškimų 
godumo ir grobimo, jeigu jis 
nori palaikyti dabartinę savo 
padėtį.
Toliaus jte pataria kapi

talistams sutrumpinti dar
bo valandas, nes kitaip gali 
būt blogai kapitalizmui.

Taigi, ir fašistas Fish 
pripažįsta, kad ! kapitaliz
mas randasi blogoj padėtyj, 
bet dar jis mano, kad jį bus 
galima išgelbėti nuo žlugi
mo pravedup šiokias tokias 
“reformas” ir “išnaikinus” 
komunistus.

Bet kaip visokie reakcio
nieriai nesidarbuos, jie ne
galės išgelbėti kapitalisti
nės sistemos nuo žlugimo.

Atviras Laiškas 
Opozicijai
Draugai:

Jūsų “Buletino” No. 2 ap
teikiau ryšulį. Pastudija
vęs pasirodo, kad labai ypa- 
tiško pobūdžio ir sykiu su 
strateginiu išrdkavimu “na- 
kina” pirmaeilius Partijos 
L. F. nacius. Nesakau, Ipd 
tie draugai neturėjo klaidų, 
gal ir labai • daug, , bęt ka
dangi jie pasilieka su Par
tija ir su Kominternu, todėl 
atsisakau jumis patarnauti 
—platinti jūsų “Buletiną”, 
ir jeigu jisai jūms reikalin
gas, tai prisiųskite man 
“štampų,” tai sugrąžinsiu 
atgal. Kadangi man teko 
dirbti per keliolika metų 
del Partijos ir daug reikėjo 
.nukentėti iš priešų pusės, 
tai ir platinti jūsų “Buleti
ną” reikštų daugiau, negu 
atsidurti atvirų priešų pu
sėj.

Su pagarba,
K. Joneliunas, 

684 Madison Ave.,
Akron, Ohio.

Tai <Biskį Traukinys!
Lietuvoje, birželio .7 dd 

nelaimė patiko vieną trau
kinį. Utenos stotyje praei
nant pasažieriniam trauki
niui, važiavo iš miesto sun
kus busas, kuris visu smar
kumu trenkė į bagažinį va
goną. Nuo sutrenkimo va
gonas hukritb nuo bėgių ir 
tapo sugadintas.

Tai mat, kokie “didžiu
liai” tie Lietuvos traukiniai, 
kad net busas juos miver
čia! • < ' . ;

Mussolinis Bijosi Remarko
: ■ )

Fašistinė Italijos: valdžia 
uždraudė pardavinėti vokie
čių rašytojo Remarko (Re
marque) knygą “Kelias At
gal.” Knyga pripažinta pa
vojinga Mussolinio diktatū
rai. Mat, ji parašyta paci
fistinėje dvasioje, kaip ir 
pirmoji to paties autoriaus 
knyga “Vakarų Fronte Nie
ko Naujo.” Ši paskiau su
minėta knyga irgi buvo už-

MHMB

ANGLIAKASIU ŽUDYMUS
senoji Lewisu ir Faganų-kovą taip Lietuvos valdžios partijų eina tokia atkakli 
Unija tarnauja kompani-įV katalikų dvasiškijos, Va-n™:n a.i i™ 
joms ir valdžiai, kaip deši- ^kano^ vadovaujamos per 
nioji ranka prieš didvyriš-'popiežiaus nuncijų Kaune 
.kai kovojančius angliaka- ^a.rįaJ.onV kuris naudojas 
.sius po vėliava revoliucinės krikščionių demokratų par- 
Nacionalės Mainierių Uni- tijos tarpininkyste. _Ta ko
jos. Šios unijos nurodymus ya> kuri iš* pradžios ėjo gin- 
sekdami, kiekvienos kasyk- čų pavidale laikraščiuos, il- 
los mainieriai turi išrinkę gainiui įgijo aštresnių for-

Jau ištisą eilę metų mes jų pasišalint iš valdžios, 
matom Lietuvoj smarkią Delko tad tarp tų dviejų

Penn. valstijos policija ir 
anglies kompanijų šauliai 
šauliai pradeda jau kasdie
ninius žudymus streikuo
jančių mainierių. Pirma
dienį jie nušovė angliakasį 
Petrą Zigacirą ir sužeidė, 
aštuonis kitus, streiko pi- 
kietns; antradienį Arnold 
City> Pa., Jie nudėjo strei- 
kierių pritarėją Miką Fili- 
povičių, pas kurį skiepe 
buvo laikoma' maistas ba
daujantiems kovotojams; ir 
pašovė- dvyliką ;pikięluotb- 
jų. i . '■ i : c • s. '' , _ _

O kuomet valdžia ir ka-1 vaikai eina į pikiėtus. Dar baltinei valdžiai dvasioj. Iš mą į lenkų dvarininkus; ku-

Ta ko-

los mainieriai turi išrinkę garniui įgijo aštresnių ior- 
mąsinius streiko komitetus mų. Kunigai iš altorių šau- 
iš eilinių narių. Jie daro į kia neklausyt valdžios, dva-
A . « VA A A A A vi ky WAA»WA*L^IJ VZV A A A A. Į U ~ ~ K/

vimus išvien su bedarbiais. Į vot iki “laimėjimo”, užsienių 
.Šimtais iir ,

kova, del ko yra gaĮimaš 
diplomatinių ryšių nutrau
kimas tarp Lietuvos ir Va
tikano?

Tų faktų 
kia jieškot 
koj, abiejų 
sienių politikos orientacijų 
skirtume.

Dabartinė valdžia, Lietu-

išaiškinimo rei- 
užsienių politi- 
grupuočių ųž-

masinius alkanųjų marša-Jsiški  jos “Rytas” šaukia ko- vos kariuomenės karininkų į . 

i”, užsienių palaikoma, turėdama ome- 
, j tūkstančiais spauda, .ypač katalikų, yra nyj priešingą valstiečių ir 

streikieriai, ’ jų žmonos ir inspiruojama priešingoj da- buržuazijos dalies atsineši- ’

palaikoma, turėdama ome-

______ ; istorijoj savo puses, valdžia uždari- rie teikė savo rankose pusę j 
buvę tokio streiko, I nė ja visą eilę katalikų orga-1 Lietuvos teritorijos, stovi

l traukia kunigus ^atsistojus ant pozicijos, kad-

syklų ■ savininkai stengiasi niekad Amerikos
užgesinti streiką pačių ma'i- nėra L 
nierių krauju, tai senoji iš- kur plačios darbininkų mi- inizacijų, ----
dąvikiška Jungtinių Mai- nios taip sąmoningai da- atsakomybėn del priešval-J negali būt susiderinimo su ; 
nierių, Unija bando anglių- lyvautų, kaip šiame strei-
kasius, bosams parduoti. 
Tuo pačiu laiku, kai valsti- 
jinė policija ir kompanijų 
sargybiniai šaudė, mušė ir 
nuodų bombomis troškino 
masinį streiko pikietą, va- 
d$i šios geltonosios unijos 
padarė “sutartį” su Termi
nai Anglies Kompanija; jie

drausta Italijoj italų kalba susiderėjo taip, kad bosai 
platinti. Abi tos knygos te- galėtų sulig .savo nuožiūros 

J ~ —.L > a.1 4- X 1 1 • 1 > . '• • •nai leidžiama pardavinėti, toliau kapoti mainieriams 
jeigu jos atspausdintos ku- uždarbius. “Socialistai” gi 
rioje nors kitoje kalboje, eiųa su senosios unijos va:
bet ne įtąlų. 1 į j :

............y ■■■■■».4-— l .

Prieš 3,000 Metų Darė 
Smegenų Operacijas

Švedų piįofesoiąus 
11 1 J • 1 • •

dijoje jau 3.000 metų atgal 
mokėta daryti ’smegfen|j! 0pę- 
racijas. Tašai profesorius 
sako, jog iki šiol Švedijoje 
rasta jau 15 kaukolių sų 
aiškiomis darytų m)ęrąęijų 
žymėmis. Viena 3,0u0 tee

itų senumo kaukolė, rasta 
Skivarpo kaime, rodo, jog 
tokia operacija buvusi pa
daryta išgydyti smegenų 
uždegimą. Kadangi kauko
lių kaulai nepergręžti, bet 
dailiai išpjauti ir išpjovimo 
vietok dalinai užaugę, tai 
tas rodo, jog žmonės po 
operacijos dar daug metų 
gyveno. ___ :-----

I Išgydys Raudonas Nosis .

IŠ LIETUVOS
Streikai pas siuvėjus

KAUNAS.— Sustreikavo 
7 moteriškų rūbų dirbtuvės 
su 66 darb. Reikalavimai vi
sose dirbtuvėse buvo beveik 
tie patys, būtent: 1) 8-nių 
valandų darbo diena, 2) už
darbio padidinimas. Savai
tiniams darbininkams padi
dinimas nuo 5 iki 10 lit. sa
vaitėje, kurie dirba nuo štu- 
kų padidinimas nuo 9 iki 10 
lit. ant štukos, 3) užmokėt 
savaitiniams darbininkams 
už šventes, 4) užmokėt už 
1-mąją Gegužės, kaipo dar
bininkų šventę, 5) žmoniš
kas atsinešimas, 6) priimti 
ir atstatyti darbininkus per 
profsąjungą. Visi konflik
tai tarp samdytojo ir darbi
ninko rišami per profsąjun
gą
Mažiau Suvartoja Medvil-, 

nes
Pernai pasaulis sunaudo

jo 11,261,000 (pundulių med
vilnės (vatos), gi šiemet te
išeisią 9,285,Q00 pundulių. 
iKrizte palietė .skaudžiai nr 
medvilnės pramonę.

Idais, kaip? ■ i streiklaužiai 
prieš kairiįjd revoliucinę 
Nacionalę Mainierjų Uniją,

ke. Tatai mato ir ka
pitalistinė valdžia, ir kom
panijos, ir pardavikiški va
dai geltonosios unijos, ir 
“socialistiniai” jų pakali
kai.

Štai kodėl visiems tiems 
priešams yra be galo svar
bu sukriušinti streiką, 
idant darbininkai nelaimė
tų ir idant šis streikas ne
pasidarytų pavyzdžiu vi
siems kitiems 
kams, dirbantiems 
se pramonėse.. .

Todėl ir Darbo 
kuri į taip narsiai :vadovau- Vienybės Lygos

darbinin-
įvaįrio-

Taryba
Švedų profesorius' Ofto ja įšiĮahi’ streikui.H ^Neveltui šaukia, kad į Jpriešų užpuo- 

Rydbeck tvirtina, ’ jog Šve-ljuk \ir kompanijų gengste- limus visų'pramonių darbi-

diškų Išstojimų) baudžia ir .Lenkija, kol Vilniaus kraš- 
sodina į koncentracijos lo- tas bus grąžintas Lietuvai, 
gėrį. Tas nusistatymas lemia vi-Tas nusistatymas lemia vi- 

1 są Lietuvos valdžios užsie
nių politiką, tame skaičiuje 

(ir draugingus santykius su 
mteTvaldiš’ i Vokietija ir Sovietų Sąjun- piiesva ls-lga>

Karštai besiruošiant prie 
kad vi- intervencijos prieš SSRS

Visa tai negalėjo neatsi- 
liept į santykius tarp Lie
tuvos valdžios ir Vatikano,! 
kurs yra visos ą 
kos kunigų akcijos vadovas, 
ir inspiratorius. Kaune vi-| 
siems yra žinoma, kcvA ----- ---- v- . *---- —
sas direktyvas kunigai gau- Lietuvos pozicija yra did- 
na iš popiežiaus nuncijaus žiai nepatogi francūzų im- 
Bartaloni. Po ištisos eilės perialistams ir jų lenkų va- 
inęidentų Bartaloni išva- salams. Tarptautinė padė- 
žiavo šių metų vasario mė- i tis kol kas neleidžia daryt 
nėši į Rymą, o Lietuvos at-i tiesų spaudimą ant Lietuvos 
stovystė, paprašė “šventojo ir lenkų kariuomenės mar- 
sosto” pasirūpint surast ki- šavimą į Kauną. Todėl da
tą tinkamą kandidatą. Ne- bar mes matom, kaip visais 
žiūrint to, kad, sulig priim- galimais budais jėgos, ku
tais ir ' kietai daboja-'rios ruošia intervenciją, 
mate diplomatiniais papį stengias priversti Lietuvą 
ročiais, toks,' paręiški-’pakeist savo užsienių poli- 
mas iššaukia, kuoveikteusią’tikos orientaciją. Intervėn- 
sugrąžįnimą užsienių atsto- ■ tai naudojasi tam ■ tiksldi 
vo, i Bartaloni dvieiįi. mėne-1 Vatikanu, kurs turj Ltetų- 
siams praėjus nelauktai įvoj daug įtakos ir/kūnąm
grįžo į Kauną ir pareikala- j yra skaitlinga agentūra, as- 

kos prezidentas Smetona, nių demokratų partijos. 
Prezidentas priimt Bartalo- Krikščionių demokratų ko- 
ni atsisakė, o Lietuvos vai- va prieš tautininkų valdžią, 
džia išnaujo ir kategorin-; tai—kova del Lietuvos už- 
gai pareikalavo iš Vatika- sieninės politikos orienta
no, kad Bartaloni tuojau cijos pakeitimo, del atsisa- 
išvažiuotų. Susidarė tokia kymo -nuo Vilniaus krašto 
padėtis, kokios niekados nė- ir del kapituliacijos prieš 
ra buvę tarptautinių santy--Lenkiją, del Lietuvos pri- 

*, Atvirai kai- sidėjimo prie anti-sovieti-

riai ir valstijos policija tai- ninkai- atsakytų,; . šimterio-' 
kė į įstjreiko ' iiį ’ihainierijų įpąį Išdidindami jpašalpą al- 
^elįDimo' vddus. * Arnold Cil'ltaujemS;; įhajnieriams,: tę- 
ty pirmučiausiai buvo pa* s’*'/ ' L., į .
^a’utįaĮsi dfg. Gallegher, sek*; j)rįės Višaš' teroro ir reak- 
retorius kairiosios unijos; ėij'oš spėkas. D. U. V. Ly- 
vietinio; lokalou ir d. James^a tuo. pačiu sykiu šaukia 
Davis, to lokalo pirminin-tfengti protesto mitingus ir

kiekviena- vo,^ kad jį priimtų respubli-1 menyj kunigų ir krikščio-

įantiėįiš < ryžčiausią kovą

kas. ■ . demonstracijas
Visose Pennsylvanijos iU me mieste ii 

Ohio valstijos mainierių'prieš :
i ir miestelyj 

mainierių galvažu- 
streiko vietose diena iš die- džius ir prieš jų pardavi- 
nos smarkėja kruvinas tė-ikus: 
roras prieš angliakasius, k) 
ypač prieš komunistinius jų 
vadus; desėtkai jų sugrūš- 

laukią-
ateiviai ninkams organizuotis, strei

kuoti, pikietuoti ir susirin- kių istorijoj.
kimus daryti. Reikalaukite bama, kad gali būti nu-įnio bloko.

ta į kalėjimus ir
žiaurių bausmių;
streikieriai areštuojami ir
skiriami deportavimui. O

“Organizuokitės, kad su
daužyt indžionkšinus. Su
keikite kovą už teisę mai- 
nieriams ir visiems darbi-

Vienoje esančio psicho- 
neurologijos instituto pro
fesoriai išrado paprastą, bet 
tikrą būdą išgydyti raudo
nas nosis, ir sykiu patirti 
ar kuris nors asmuo yra 
c h r o n iš k as alkoholikas. 
Mat, alkoholikai paprastai 
gauna raudoną nosį, kas pa
eina nuo išsiplėtimo smul
kiųjų kraujagyslių nosyje 
nuo alkoholio veikmės. v Bet 
tokis tų gyslelių < išsiplėti
mas kartais pasitaikė ir del, 
kitokių prie^aęčįų,; o asmuo, Į

būsiąs. svarbus ypač teismo 
reikaluose, kuomet reikalim 
ga tikrai nustatyti ar ašį 
muo yra chroniškas gir
tuoklis, ar ne. Nereiks tam 
ilgų ir brangių tyrinėjimų; 
—Patepei jo nosį adrenali
nu' ir į keletą minutų maį 
tysis ar jo nosis išbąlą, ar 
vis raudonai žydi.

GiriKltt ^brikai Dirba t 
.''r 1 "i —

•• - t • ■

--------  x- Nors visaįhfe pasaulyj dį* 
paprastai, vfeūptaėt f|kąito-j džiausią. bed^bė ir krizisį 

---- jo ■ bęt, t^irjklų '• 'fabrikai visur, 
f p / *.; '' h,gefąįi’ dirbą. .Šįąi net tokio?; 
j) įstaigos ; j&•. iuažojė -idlyj^ kai Šve^ 

anįinimo dar-

mas alkoholiai!, 
.nosis raudona.

Dabar minėtos, įstaigos 
profesoriai patyrį’ jpg nė-.
sies raudonumą lengva'pr^r 6ąs pereitais .mė'iąis ėjo dar 
šalint patepant nošį-j-viduj geriau, r*“ 1 ----
ir iš viršaus—keliate mdrė- Didžiausia, ' 
malino lašais. Adrenąlįnas karo prieipl 
turi tą ypatybę, kad;jo ,4ta-! Lompanįja' 
koje smulkiosios kraujaįys^ 
lės greitai susitraukią į? iš
spaudžia iš savęs kraują; 
tas padaro adrenalinu -iš
teptas vietas balsvomis, 

‘kaip ir kitos odos vietos.
Tačiaūš,' jeigu nosis įrau- 

dus nuo alkoholizmo, tai ad
renalinas i)įel$o negelbsti: 
prasiplėtusids alkoholiko no
syje kraujagyslės nebegali 
susitr.aukt įr j jo . nosis pąsi? 
lieka raudona.

Šis išradimas, sakoma,

. . . ^ . uaina, nau gan uuu nu , aaav

Svmu“VS VtaSJ‘'r'ktit diplomatiniai san-į Kol kas kunigų išstojimai I 
S ? * 1 Lletuvos 11 Va' neturi ypatingo pasisekimo.sindikalizmą.’

prięš ateivių
teises negrams su bakai- įspūdis, kad Lietuvos vai- cių mases, kunos yra dva- 
siaįs. '.. džia yra kokia tai “bedie-

“liarbininkai, kurie esate viška,” katalikų dvasiškijos
Amerikos Darbo Federaci- ir “šventojo sosto” prieši-. .
jos Unijose! Žinokite, kad nin.ke. Ištiktųjų gi dabar-itieciai supranta, kad kum- 
vadai Jungtinės Mainierių tiniai Lietuvos valdytojai Igai yra lenkų dvarininkų 

i streiklau- yra tokie pat “geri katali- j agentai. Is kitos puses Va- 
žiauja,Įvykdydami politiką! , x ---- . .
Greeno, AVollo, ir kitų Dar-'pai ar pąts Romos popie- ■ stygą,

Kovokite tikano. 
darbininkų 

už lygias 
su baltai-

Savaime gali susidaryt
Tikėjimasis, jog tamsios ir 
užguitos Lietuvoj valstie-

■Unijos atvirai

džia yra kokia tai “bedie-

sosto”

siškijos įtakoj, stos ginti 
“kunigų kankintinių”—ne
pasitvirtino. Lietuvos vals-

kaip Lietuvos vy sk u- i tikanas bijo per daug įtempt 
? pąts Romos popie-! stygą, nes tai gali prives 

t j;ho .'Federacijos lyderiu. Jie 'žius. i Valdančias ^įautinin- prie panaikimo labai pato- 
Jkų partijos eįlėsė yra taip gaus jam konkordato (su- 

• tarti.es), kurį savo laiku 
phskutihię laiko įėjo' dargi į i padarė V oldemaras* Bet 
tautininkų Centro komitetą. 1 be abejo, kad, aštrėjant im- 
Apskritai-gi -abi ^partijos—!perialistinių valstybių, ko- 

tautininkai, —( 
valdžia,. į 1926 metu 
r v ' r ____ _
veno valdžioj. Tikrai juk j ei jo j Vatikanui ir jo ager 

ib ir iš savo klasinės esmės ir;turai Lietuvoj kaip ir pu 
■ iš savo ideologijos abi tos|ma priklausys žymi rolė, 
i- partijos yra labai artimos (1 

viena kitai, kaip atstovau-

jkai,”'

padeda žudyti mainierius . _ _ T _
Jie remia, indžionkšinus i P^L kguigų, kufių du lig 

: ? * y ■ • » > . .» ") 4'- L « -I A « A A

prieš streikierius. Jie yra 
inainieriu'priešai; jie yra ir 
jūsų priešai; > Išneškite, to
dėl, savo lokalubse rezoliu
cija^ pasmerkdami tų. vir
šininkų darbus. Priimkite 
rezoliucijas, užginančias 
mainierių streiką. Siųskite 

■ yštrm,kupjantįems

ne’gu ų^pereitais.
~ ^iai‘ginklų ir

|ų ^ateinin^ipągaj.ppg

>1?raportą, kuri “Visų pramohiū darbiniu
1930 metais į bai k s Mainierių!iiurodo, jog- - "1930 

kompanijoj, grynas pelnas 
siekė 1,350,000 kronų, o 19- 
29 metais pelno buvo tik 1,- 
200,000 kronų. Ši ( ginklų 
gaminimo kompanija yra 
viena stambiųjų Švedijos 
įmonių ir jos turtas siekia 
40 milionų«I<roFių. • - * --

Tatai rodo, jog visos ■ka
pitalistinės. : šalis i ; rengiąsi' 
karui. '

Surinko J. Barkus.

.'..•o;/.

savo laiku

ir vai prieš SSRS, spaudiniai 
(.užgriebusios aRt Lietuvos,, kad ji prtei 

[ gruo
džiu mėnesį, puikiai sugy-

krik^čiohys demokratai

dėtų prie antiso vietinio blo 
ko kas kart didės, o toje al<

streikas: viena kitai, kaip atstovau- 
yra jūsų streikas. Sekite i jančios Lietuvos buožių ir 
streikuojančių angliakasių Į miestų smulkiosios buržua- 
pavyzdį. Organizuokitės įizijos interesus. Jei šian- 
Komifetųs . savo fabrike bei1 dien krikščionys demokra- 
dirbtuvėje. Ruoškitės strei-ltai prieš dabartinės vai-j 
kuoti prieš uždarbių kapo- džios fašizmo metodus ke- 
jįmus,' prieš žemą, darbo lia demokratinius obalsius, 
'mokesnį ir'prieš badavimo'į tai tas maža ką gali suve- 
sąlygas. Organizuokitės į džiot, nes tie patys krikš- 
Kadriąsiąs .̂ unijas, priklau- čionys demokratai atsisakė 
sančias prįe iDarbo Unijų nuo fašizmo metodų tik ta- 
Vienybės Lygos!” da, kai tautininkai paprašėda, kai tautininkai paprašė

“Krasnaja Zvezda” 
10-V-31)

Suareštavo Miesto Majo 
Ir Viršininkus už Grąft

DĘTROIT, Mich.— I 
troito priemiesčio , Ha 
tramck majoras ir kiti 
tuoni viršininkai pakliuv 
bėdą. Jie visi suareštu 
ir kaltinami grafto ėmin

tarti.es


/

Ketvirtadien., Birž. 25, 1931 Puslapis Trečias

ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Partija, Kaipo Valios Vieny-, 
be, Nepakenčia Frakcijų

Buvimo

tos plaformos grupes’ grasi
nant ‘būtinai ir tuč tuojaus iš
mesti iš partijos’, jeigu jos ne
bus paleistos.”

Taip d. Stalinas dėsto reikalin
gumą partijos vienybės, pasire
miant Lenino mokslu. Pas mus 
gi buvo atsiradę tokių partijos 
narių, kurie ne tiktai neklausė 
partijos, bet nesiskaitė nei su 
K o mu n i s t ii Internacionalo 
sprendimu, ir jie turėjo 
durti už partijos sienų.

■tySĮH.MK. !■' '■f-Į I l .................................................................. .. ......... ........ I .................................  —. JLĮVaBI

yra prieš darbininkų • klasę ir | prie mūsų. ’ Bet. mes. taip ei- pistų Partijos darbus, kad ge- 'ton, Pa. Bus skanių valgių 
teikianti pagelbą išnaudotojų Į giamės tik su darbininkais, riau ir pasekmingiau vadovaū- įinkąma programa. Žino- 
klasei. Mes ir negalim leist 
jam ir.jo pasekėjams demora
lizuoti mūsų judėjimą.

Darykime Skirtumą
Yra draugų, kurie sako : “Ka-

audotojų i giamės tik su <
•— ’’ - • 1 mes tą nedarome su tokiais Vi- ti proletariato kovoms ir 

taičiais, Grigaičiais ir kitais
darbininkų judėjimo priešais, j viškai kalbančio proletariato 
nės mes žinome, kad iš tų ele- į komunistines idėjas ir komunis- 
mentų mes negalime padaryti I tinius kovos būdus perdavus 
savo draugus, kad jie yra prie
šai ir su jais tik kovoti terei
kia.

Tas patsai ir su tokiais But- 
kais ir Kuodžiais. Tie elemen
tai sąmoningai išstojo prieš 
komunistinį judėjimą, tiktai 
del to, kad apgavus tam tikrus 
darbininkus, dar vis karts nuo 
karto ’leidžia dūmus, buk jie 
nesupranta, kodėl juos išmetė 
ALDLD. Jie tą labai gerai sup
ranta. Patsai Butkus, kada

kad
plačiau paskleidus tarpe lietu- te, draugai, kad dabar eina 

.šilko audėjų streikai Easto- 
ne, Phillipsburge ir Allen
town. Programa palies 
šias kovas. Visi ir visos į- 

Vieta gera. Pik- • 
įniko pradžia 11 vai. ryto. 

Komitetas.

; būdus 
proletarams, mes turime būti
nai sudrutinti savo komunisti-' pikniką, 
nes eiles. Mes privalome gau
ti daugiau lietuvių darbininkų Į 
ir darbininkių į Komunistų1 
Partijos eiles. Gėda kovin- > 
giems 
partijos s 
da komunistams, kad 
dedame reikalingų 
įtraukti visus ir visas 
draugus ir drauges į 
partiją!

Centro Biuras buvo 
kiekvienai kolonijai gauti nau-! 
jų narių tam tikrą kvotą. Dau-! 
gelis kolonijų dabai mažai ta
me darbe pasirodė. Tai labai 
negerai, 
gė, jis yra per

jos priešams negali būti vietos, 
tai tas padaryta tiktai atsižvel
giant į tuo laiku siautusią reak
ciją, ir tą gali nežinoti tiktai 
didžiausis ignorantas arba veid
mainys. Juk veik kiekvieną 
metą tilpdavo desetkai rezoliu
cijų, priimtų ALDLD. Apskri
čių suvažiavimuose, kuriose bu
vo atvirai pasakomi mūsų san-jda mes kalbiname narius į A. 
tikiai su Komunistų Partija ir 
reikalaujama be jokio pasigai
lėjimo braukti Komunistei Par
tijos priešus laukan iš ALDLD. 
Tatai žino Butkus, Kuodis ir 
kiti ji] pasekėjai, ir jeigu jie 
atvirai išėjo prieš Komunistų . 
Partiją ir jos vadovavimą mū-1 
sų judėjime, tai jau aišku, kad ■ 

atsi-ltą darė todėl, kad nesutinka su Į 
visu mūsų revoliuciniu judėji-I 
mu ir pasirinko kelią eiti iš jo

i laukan.
I ALDLD. Centro Komitetas 

išaugus komu- Į gerai pasielgė, ismesdamas But- 
Visada ir ■ ir Kuodį iš ALDLD. ir duo-

Drg. J. Stalinas apie parti
jos vienybę ir frakcijas rašo 
savo knygoje—“Leninizmo Pa
matai” : “Proletariato diktatū
ros užkariavimas ir išlaikymas 
negalimi be tvirtos partijos, 
vieningos ir sujungtos geležine 
disciplina. Tačiau geležinė dis
ciplina partijoje neįmanoma be 
vienybės valios, be pilnos ir bū
tinos vienybės visų partijos na
rių. Tai, žinoma, nereiškia, kad 
tuo pačiu atmetama nuomonių 
kova viduje partijos. Atvirkš
čiai,’ geležinė disciplina ne at
meta, o leidžia kritiką ir nuo- j 
monių kovą viduje i 
Tai, tuo labiau nereiškia, 
disciplina turinti būti “akla.” 
Atvirkščiai, geležinė disciplina .... . . , . . . T- > <<Tz
ne atmeta, o reikalauja šamo- i P?1!11'1'.™ ekonominiam ju- Partijos Jie sako: Kam čia 
ningumo ir laisvo noro ja pil-1 bei kaip nors remia to- kišama ALDLD. tai nėra poli-
dyti. nes tik sąmoningą discip-1k,as įtaigas kunos yra priekin- j tine organizacija, tokie drau-
lina gali būti'tikrai geležinė!“'08 t.3"1, darbi n m kų judėjimui, gal labai klysta. Visas musų
disciplina. Bet po to, kai nuo. i būti vietos ALDLD. orga-j judėjimas yra politinis judeji- 
monių kova pasibaigė, kritika š'tvtr'U? * ’ pepasakyta j mas, ir į1”8.8”131., al.P‘
išsemta ir nutarimas priimtas,; ‘ ’ 
vienybė valios ir vienybė vei- Į —■ 
kimo visų partijos narių yra i 
toji būtinoji sąlyga, be kurios i 
neįmanoma nei viena partija, 
nei geležinė disciplina partijo
je.

“ ‘Šia aštraus piliečių karo ga- i 
dyne,—sąko Leninas,—Komu- į
nistų Partija galės atlikti savo Į 
prievoles tik tada, jei ji bus 
organizuota centraliniai, jei jo
je bus geležinė disciplina, arti-! 
ma karinei disciplinai, ir jei 1 
jos partijinis centras bus vai- ( 
dus ir autoritingas organas pla
čiausiais įgaliojimais, turįs vi-1 
suotino partijos narių pasitikė
jimo.’ 

• “Tokis dalykų stovis yra Par- 
/ tijos disciplinos atveju, sąlygo

se kovos iki proletariato užka-
Tas pats 

partijos 
didesniam

ALDLD. yra 
nistų vadovavime, 
visur mūsų toji kultūros ir ap- 

išvietos organizacija ėjo su Ko- 
i munistų Partija ir jos revoliu- 

parti jos. | ci.niu Judėjimu. Pačios orga- •!ti; 
kad n’zacijos konstitucijoje yra pa-1

L.D.L.D., L.D.S.A., arba tapti 
mūsų dienraščių bendrovių da
lininkais, tai neklausiame jų 
politinio nusistatymo, tai kam 
dabar kreipti atydą į Butkaus

Gėda 
draugams pasilikti už 
sienų o dar didesnė gė pjĮ^į 1^13^3} 

iii C) 11 L 
pastangų Minersville ir Shenandoah 
kovingus] Piknikas
jų pačių! •

' Sekmadienį, 28 d. birželio;
paskyręs i Minersville pušyne įvyks di

delis išvažiavimas. 
; grama. Kalbės d. 
ha iš Brooklyn©,

Bet vajus nepasibai- i Lyros Choras iš 
metus; doah.

Tai klaidinga mintis. Jeigu 
I mes kalbindami į ALDLD., 
i LDSA. ir kitas mūsų organiza
cijas darbininkus nekreipiame 

|domės tiek daug į jų tuolaikinį Į bupvo K. P., labai gerai tą sup- 
politinį nusistatymą, tai tas da-1 rato, ką reiškia tas politinis ir 
romą tiktai su paprastais dar-1 ekonominis darbininkų judėji-I 
bininkais, iš kurių mes. tikimės Į mas, bet dabar jis turi nuduoti 
susilaukti sąmoningų kovotojų. į durnelį, žinomą, neilgai jam tas 
Juk darbininkai nekalti, kad bus reikalinga, kaip neilgai jam 
jiems nuo kudykistės dienų jau buvo reikalinga skraistė prisi- 
įskiepyta religija arba patrio- į dengimui, buk jis nesąs Komu-

enai tą padary- j tinis nusistatymas, kada juos i aisti] Partijos priešas; kaip
I supažindinsime, pralavinsime ir | vienas, taip ir kitas jo aplink-

Tiesa, yra pas mus tokių žmo- 1 pakelsime jų pašau liaž valgą ' raščiai ir vieši darbininkų susi-
augščiau, kada mes įteiksime | rinkimuose išstojimai 
jiems komunistinį supratimą, 
tai jie atsirubežiuos nuo pir- 
mesnio supratimo. Tuo tik su
metimu mes neklausiame apie 
darbininko politinį nusistatymą, 
kada jį kalbiname į ALDLD. 
Užtenka mums to, jeigu jis su-

damas griežtą perspėjimą jų 
pasekėjams. Mūsų organizaci
ja turėjo jau

Bus gera 
kovingiems darbininkams par- muzika, kuri grieš 
tijos durys visada atdaros.

sakyta, kad tiem elementams,! nių, kurie visada buvo ir yra 
kurie yra priešingi darbininkų į “opozicijoje” linkui Komunistų 

Jie sako: “Kam čia

kad Komunistų Parti-i gi yra politiniai žygiai, tik jie įtinka stoti, reiškia jis artinasi

Ne Naikink Savo

tuojaus! 
parodė tikrąjį jo kontrevoliu-Į 
cinį veidą.

Sudrūfinkiffle Savo Eiles

Bus pro- 
A. Bim- 
dainuos 
Shendii- 
Slavicko 
visokius

šokius. Būkite visi, ypatin
gai išgirskite draugo Bim- 

i Worcester io ir ApielinkėS' hos kalbą. Programos pra- 
Darbininkams džia 3 vai. po pietų. Pikni- 

Sekantį sekmadienį, birž. I^as nuo iy^0,
28 d., Olympia Parke, įvyks |. 
nepaprastas LDS. 57 kuo-i. 
pos piknikas. Be vietinio 

Choro, koncertinėj ,
Kad stipresnis būtų mūsų ju

dėjimas, kad sėkmingiau mes Aldo 
galėtume pravesti visus Komu- programoj bus visa eilė ki-'

Erzinimais
Vietoi to 

pasiimk LUCKY

c

- tų pamarginimų. Taipgi 
i atsilankys iš Brooklyno 
I “Tiesos” redaktorius R. Mi- 
i žara, kuris kalbės apie bė- 
j ganiuosius L.D.S. reikalus, 
tyrinėjimus, fašistų skun
dus, etc. Visi Worcesterio 
ir apielinkės lietuviai dar
bininkai, kuo skaitlingiau- 

įsiai dalyvaukite šitam pik
nike!

Rengėjai.

Eastono Draugų Piknikas
Rengia Lietuvių Darbi

ni ulių Susivienijimo 231-ma 
kuopa, sekmadienį, birželio 
28 d., Hackett s Parke, Eas-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

1 kbHlaamuojn ir laidoja numirusiu* ant 
riaukiu kūninių. Norintieji geresnio pa* 
tarnavimo ir u% žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Saukite* pa* mane. Pa* mane 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo 
vnriau*io»e vietoae ir už žemą kain*. _

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

riavlmo diktatūros, 
kreikia pasakyti apie 
discipliną, tik dar 
laipsnyje, ir užkariavus dikta-

“ ‘Kas bent kiek silpnina,—sa- 
<o Leninas,—geležinę discipli-, 
lą proletariato partijoje (ypa-' 
ingai jo diktatūros metu), tas 
.aktinai remia buržuaziją prieš ! 
Hrolotariatą.’

“Tat iš šito seka, kad frak
cijų gyvavimas nesutaikomas I 

i nei su partijos vienybe, nei su j
jos geležine disciplina. Kažin j 
ar bereikia įrodinėti, kad gy- 
viavimas frakcijų leidžia kele
lių centrų buvimą, o kelerių 
f rntrų buvimas reiškia neturė

sią partijoje bendro centro, 
indros valios suskaldymą, silp- 
ėjimą ir krikimą disciplinos, 
Ipnėjimą ir krikimą diktatu
os. Žinoma, II Internaciona-' 

partijos, kovojančios prieš i 
roletariato diktatūrą ir neno- 
uičios vesti proletarus prie 
aidžios, gali leisti sau tokio li- 
iralizmo, kaipo frakcijų lais- 
is, nes joms visai nereikalin- 
i geležinė disciplina. Bet Ko- 
Anistų Internacionalo parti- 
s, tveriančios savo darbą ant 
^mato uždavinių proletariato 
Ktatūros* užkariauti ir stiprin- 

‘ negali leisti nei liberalizmo, 
•i frakcijų laisvės. Partija 
|a valios vienybė, atmetanti 
)nt kokį frakcingumą ir valios 
aldymą partijoje.
!‘Ir/ Lenino aiškinimas ‘frak- 
Įgumo pavojaus žvilgsniu iš 
Hi jos vienybės ir vienos pro- 
iriato avangardo valios vy- 
Įimo, kaipo pagrindinės są- 
bs proletariato diktatūros 
hiingumo yra pabrėžta tam 
Įoj dešimtojo mūsų partijos 
ižiavimo rezoliucijoje apie 
ijos vienybę.” 
r iŠ to išplaukia Lenino 
davimas ‘visiškai panaikin- 
‘nt kokius frakcingumus’ ir 
greičiausiai paleisti visas be 
aes susidariusias tos ar k i- 
j 
I--------------------------------

likinkite ‘Laisvę” 20 Mėty Jubilėjumi 4 d. Liepos, Ulmer Park, Brooklyn, N. Y., Šimtai Darbininky Atvyksta iš Kity Miesty. Net Chorai iš Nor

Uždėkite savo pirštą ant gerklės — ant vadinamojo 
“Adomo Obuolio.”: Jūs dabar aktualiai palytėjote 
larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė — kurioje jūsų 
garsinės gyslos.
Rūpinkis savo gerkle — apsaugok ją nuo įvairių žalo
jimų. Atsimink, jog 20.679 Amerikos gydytojai 
pareiškė LUCKIES esant mažiausiai erzinančiai gerklę 
cigaretais.
Vienas gydytojas rašo:

“Aš manau, jog “SPRAGINIMO” procesas, naudoja
mas tabaką apdirbti, teikia minkštumo savybę, kuri 
švelni gerklei. Mano manymu Lucky Strike mažiau 
erzina jautrias gerkles negu kiti cigaretai.”

Kitas gydytojas rašo:
“Lucky Strike cigaretai mažiau erzina gerklę . . . negu

' .kiti cigaretai, kuriuos man teko rūkyti.”
“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną šiurkštu
mai, kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai jūsų 
gerklės apsauga - prieš knitėjimus - prieš kosulį. 
Apsaugok savo brangųjį balsą.

-th-fSV
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It’s toasted”
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

Ab
_ • , •’ 17’ • •’ ’ .d
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PAKLAUSYK 
PER RADIO
LŲ ęk y Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvienų An
tradienį, Ketvir
tadienį ir Šešta
dienį, -vakarais 
per N. 8. C. ra

dio stotis.

wood, Mass., ir South Boston, Mass., dalyvaus

MM MIUIM IUlM R/l__________________

Naudokite Savo Pinigus, Kad Neštą Jums 
Pelno po 20% ar Daugiau

IR TUO PAČIU LAIKU PASITENKINKITE GYVENI
MU MODERNIŠKUOSE, “UP-TO-DATE” NAMUOSE.

DĖKITE SAVO PINIGUS J NEJUDINAMĄ 
TURTĄ (REAL ESTATE).

Pirkite 6 šeimynij namą Ridgewoode, esantį po ant
rašu 1863-65 Troutman Street. Ten yra du apartmen- 
tai po 4 kambarius ir keturi apartmentai po 3 kamba
rius. Įtaisyta brass plumbing, colored tiled maudynės, 
tiled virtuve, ir šildymo sistema yra įtaisyta su blower 
aparatu delei naudojimo Buckwheat anglies, kas sutau
po jums per pusę išmokėjimų už anglis. Kaina yra 
$22,50Q. Pirmas mortgidžius $12,500, cash įnešti 
$3,500. Balansas gali būt patvarkytas ant lengvų iš
mokėjimų. Atlankykite tą namą. * Del aprokavimo jei
gu ir išmokėjimų ir del geresnio savęs įsitikinimo tos 
išimtinos vertės, kurią mes siūlome kreipkitės 1887 
Troutman Street, telefonas Stagg 2-2055, arba pas 
advokatą Abraham Lehman, 26 Court Street, telefonas 
Triangle 5-6951.

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

A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHĖNE ST., DETROIT, MICH

‘ A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

..................... V ...................... — ~



Puslapis Ketvirtai Ketvirtadien., Birž. 25, 19:

D. Furmanov GAISRAS Vertė D. M. Šolomskas
PRANEŠIMAI 

IŠ KITUR

(Tąsa) Ar jūs, drauge Steponai, negalėtumėte pa
sakyti?—Klimovas kreipėsi į Karajevą, 
kuris dar nesenai stojo į judėjimą ir kurio 
namuose dabar ėjo susirinkimas. Tas dar
bininkas, kaip nuo netikėto klausimo, pa
raudo, kiek patylėjęs ir ramiai atsakė:

—Šeši draugai.
—O pas tave?
—Pas mane taipgi šeši, apart manęs pa- 
;... dar ir du jaunuolius turiu, kurie 

mums padeda dirbti.
—-Jaunuoliai, berniukai, gerai, ‘tik su 

■rimtai tarė Pa-

. —Einate!
; Paščukas pasiekė popierį, pasiėmė pai
šiuką, pasitraukė į kitą stalo galą, patry- 

;nė delnu surauktą kaktą, uždarė akis i r 
-taip pasėdėjo kelias minutes... Paskui pa- 
*siėmė paišelį ir greitai, greitai pradėjo už
lašinėti. Tuo laiku Pacenko, Klimov ir 

’.Taras, susiartinę pakuždomis svarstė, kad 
.’nekliudyt d. Paščukui rašyti atsišaukimą, ties 
? —Jus, drauge Steponai, taipgi prisiar- 1 
tink,—atsikreipė į Karajevą Pacenko.

Tas tylomis atsisėdo greta su jais ant jais reikia būti atsargiau,— 
grindų, susidėjo rankas ant kelių ir klau- cenko.—Aš kaip tik apie tai norėjau pra

nešti. Pas mus čia su darbu tarpe jaunimo yra 
nekaip, o yra gerų mokinių’ mes neturime 
ryšių, o jie būtinai reikalingi... Jeigu- jie 
daug dirbti ir negalės, bet per juos mes 
šį ta sužinosime...

** •.'’’ttsmi

—Ei, mesk tą, drauge Pacenko,—užpro
testavo Bondarčukas,—argi dabar mums 
tas rūpi? Kokiems velniams yra reikalin
gi mums tie jaunuoliai ir dar mokiniai, tos

sėsi.
—Man regisi, kad reikės važiuoti į No- 

vorusiską,—pranešė draugas Pacenko. Jie 
tenai ką tai sugalvojo, gal būti šiomis die
nomis bus sukilimas ir iš ten maršuos spė
kos; veikiausiai visos spėkos neis išilgai 
gelžkelio bėgius—viena dalis eis linkui Ti- 
moševkos, o kita čia tiesiog per Krymska
ia

—Jis kalės vaikas pajuto, kad jo. reikalai kazokų dukrelės, kokia iš jų nauda? Pagal 
nekaip,—tarė d. Bondarčukas, ir iš to bu- mano supratimą, neverta nei laiko eikvoti, 
vo galima suprasti, kad jis turi mintyje —o gal ir neverta,—nedrąsiai tarė ir 
generolą Pokrovskį. i Klimovas.

—O kas?
—Nagi, ar nematote kokiu tonu rašo jų 

laikraščiai: “Broliai kazokai... brangūs 
laisvės gynėjai”... Kaip lakštingala čiul
ba niekšas, o visgi išsiplepa: “Kubanius 
yra pavojuje, pavojus artinasi, kaip aud
ra. .. ”

; —Ir ant tvorų jie mato jau savo viešpa
tavimui pavojų,—pridėjo Klimovas.

—Vakar vieną iš mūsų darbininkų prie 
Sinyji sumušė...

—Prie Sinyji?
—Per langą pamatė kapitonas, kaip jis 

nuplėšdinejo nuo tvoros kokį tai atsišau-

—O aš manau kaip tik priešingai,—rim
tai ir tvirtai kalbėjo Pacenko.—Kaip gali
ma taip klausimas statyti? Ar mažai kas 
mums rodosi negalimu? Kartais mes turi
me ir nepasisekimo musų darbe, bet reikia 
pradėti darbas ir tarpe jaunimo... Ką gi, 
ar vėl apleisti tas darbas ir neliesti? Ne, 
taip negalima, draugai... Aš nesutinku su 
tais draugais, kurie taip žiūri į jaunimą. 
Pagal mano supratimą, tuojaus reikia im
tis darbo. Kas iš jo išeis, bet reikia ban
dyti ...

—Kvailystė,—karštai perkirto Bondar- 
kimą. Tas niekšas iššoko vienuose marš- i cukas,—neverta ir laikas eikvoti. Tai kvai- 
kiniuose, lekia ir šaukia, kaip kokis bu- Vstė su jais užsiimta, 
liūs... kareiviai tuojaus apsupo darbi
ninką ir sumušė.

—Taip, mūsų draugai nuplėšdinėja jų 
iškabas,—pridėjo Bondarčukas.
, —Jie iškabina savo pareiškimus ir atsi
šaukimus, mūsų draugai nuplėšo ir jų vie
ton priklijuoja mūsiškius,—pridėjo Klimo
vas.

Na, tu tik pažiū
rėk,—kreipėsi jis į Klimovą. Reikia imtis 
rimtesniais darbais, o ne su tais jaunuo
liais, ar ne tiesa?

—Aišku,—sutiko Klimovas, ir kalbėjo
—Štai ir aišku. Reikia imtis > rimtai už 

darbo jaunuolių tarpe, o tas tai aišku. 
Mums reikia pralavintų žmonių, o kur jie 
dabar pas mūs.

r, , • v. ., i • i -n ’ —Na, ką gi tu, drauge, kalbi tuščius da-JŲ8’ drauSai> štai ką,—perkirto Pa-i lykus,—ramiai kalbėjo'Pacenko,—o tū ar
hovorin cenlr^i ! negali atlikti tuos darbus, kokis velnias
heverta, kam ten... Reikia dirbti, bet rei-! yra su tavim? Prie to mes dar jokio tari-
Hia supratimu, ir nau-■ mo nepadarėme, o tik kalbame’ Manau,
da nekokia is skleidimo mieste... — - - -

tai priemiesčiai, darbininkų kvartalai, o 
ne centras,—priemiesčiuose klijuokite atsi
šaukimus kur pakliūva, o centrą aš pata
riu visai apleisti...

—Kiek darbininkų dirba pas Bukovskį? 
! —Ar jūs turite mintyje, kiek mūsų drau
gų užsiima skleidimu lapelių?

—Taip.
—Užsiima išklijavimais keturi draugai, 

p dalinimais, tai tikrai nei patsai nežinau, 
daugelis darbininkų dirba tą darbą, tikrai 
pas mus darbas yra pastatytas gerai.

—O kaip pas Salamaką?
—Tert veikia draugo Parchomeno grupė, 

o kiek pas jį yra draugų, tikrai nežinau.

I tą atsišaukimą rašęs!
Paščukas pakėlė galvą ir pažiūrėjo

Į juos. T‘ v '

I

Gyvenimas ir Mirtis 
Kazio Urmono

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kaninių Korporacijos 

kimas bus sekmadieni, 28 l 
po No. 40 berry St., 2-rą 
pietų. Visi nariai būtinai 
yra svarbių reikalų aptarti.

Komitetas.
’ (149-150)

susirin- 
biržclio, 
vai. po 
ateikit,

I MONTREAL, CANADA
i Lietuvių ir rusų progresyvių orga
nizacijų sąjunga, sekmadienį, 28 bir
želio, atidaro naują vietą piknikams 
del visos vasaros, arti upės, tinka
mos maudymuisi, gražiam Lasalle 
miške. Įžanga veltui. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Važiuoti: iš Pl. D’- 
Armes Wellington 58 karu iki galui, 
paskiau persėsti j Lachin Rapids 
53 karą irgi iki galui. Ten pasitiks 
ir nurodys vietą. Pereitam piknike, 
21 birželio, fotografijų aparatas te
ko No. 14. Prašome atvažiuoti ir 
atsiimti. Rengėjai.

BRIDGEPORT, CONN.
A.L.D.L.D. 63-čios kuopos susirin- 

i kimas bus sekmadienį, 28 birželio, 
rengia Į P° No. 407 Lafayette St., 10-tą vai. 
icšui- i r.vte. Visi nariai būtinai ateikit, yra 
, 186 I svarbių reikalų aptarti.

va-1 mokėję, j "
Tas vakarėlis rengiamas nau-1 JUS;

Kviečiame visus
Rengėjai.

(149-150)

ROCHESTER, N. Y. <
A.L.D.L.D. 50-ta kuopa 

draugišką darbininkų sueigą šešta
dienį, 27 birželio, pas d. Pultin, 
Townsend St. Pradžia 8-tą vai. 
kare, 
dai Daily Worker, 
atsilankyti.

STOČIŲ GALITE GAUTI 

“LAISVE” ELIZABETH,
S. Mickus, 278 Second St.

ANT
N. J

V. Donaven. 1.82 First St.

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

Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Bicdnuoinenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo- 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo

BALSO
Metams 
šešiems

užsisakyt “Balsą.”. :

KAINA AMERIKOJE
$1.50

.80

.05
menesiams 

num. kainu

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

MM

.... —Ji_________ ____ ________________ — '
NEWARK, N. J. | DETROIT, MICH. ’'

A.L.D.L.D. 5-tos kuopos susirinki- j Lietuvių Kliubas rengia puikų pir
mas bus penktadienį, 26 birželio, po ' niką sekmadienį, 28 birželio, Capitol

Jis rašydamas nekreipė atydos į 
draugų ginčą ir dabar nežinojo kame da
lykas. Jis mokėjo prie visokių apystovų 
dirbti literatinį darbą, nekreipdamas aty
dos į riksmus arba kalbas, o kaip kokiai 
mechanizmo mašina varydavo savo darba. I 

—Ar jus, drauge, greitai baigsite atsi-1 
šaukimą?

—Jau baigiu antrą atsišaukimo projek
tą... O kas?

—Jūs mums reikalingas, turime neišri
šamą klausimą.

(Bus daugiau)

j linkėj. Išdirbo virš 20 metų į vimą 
tame darbe.

Kadangi buvo
į darbininkas, todėl ir gana ašt-1 nas. 
iriai kovojo prieš Jungtinės i J 
Angliakasių Unijos viršininkus, rodę

’ kurie išdavinėja darbininkų kvietė visus darbuotis darbi 
reikalus.
“Save The Union Committee” tą spragą, 
ir taipgi ėjo sykiu su Naciona- Į paliko.

Amerikon ]e Mainierių Unija. Delei tų
pradėjo fc0Vų jįs nustojo kasyklose dar- ___

'i bo ir turėjo jieškoti kito dar-;
kokio jis norėjo, bu- bo. Baudžia

1 PITTSBURGH, Pa.— Drg;' 
Kazys Urmonas mirė birželio; 
19 d.,‘ ryte. Paėjo iš Lietuvos, 
Gruzdžių parapijos, Kauno rė- 
dybos. Gimęs spalio 11, 1876 
m. ' '

Jis atvažiavo 
1901 m. Tuojaus pradėjo 
dirbti dirbtuvėse. Neradęs to 
“rojaus,” I 
vo apleidęs ir išvažiavo Afri- 
kon. Afrikoj matė sunkias 
darbininkų gyvenimo sąlygas Į prie pentavimo. ----
ir todėl prisimindamas apie: ėjo silpnyn ir dabar mirė, 
tai, tankiai pasakodavo, kaip Į 
Afrikoj juodveidžiai baisiai iš- ’ 
naudojami. Juos ten bosai su 
botagais muša—k Otavoj a.
; Važiavo Amerikon per Ispa
niją. Matė ten religini žmo
nių gyvenimą, todėl labai tan
kiai apie tai prisimindavo, 
kad Ispanijos žnąonės turės 
kada nors pasipūrtinti ir nu
mesti tą tamsybės jungą.

Sugrįžęs Amerikon, dirbo 
daugiausia prie sunkių plieno 
darbų. Vėliaus pradėjo dirbti 
angliakasyklose, tuose pavo
jinguose ir sunkiuose darbuo
se. Tai vis Pittsburgho apie-

Iš namų išlydint, pasa- 
sisveikinimo prakąlbčles 

susipratęs i dd F. Rodgers ir Jurgis Urbo- 
Ant .kapinyno kalbėjo d.

Gasiūnas. Kalbėtojai, nu- 
jo gyvenimą ir darbus,

išdavinėja
Jisai buvo nariu

Pastaruoju laiku dirbinėjo 
Bet greitai

ninku judėjime, kad atpildžius 
kurią d. Urmonas

Genys.

Coney Islande nevalia nusi
smaukti žemyn maudynių 
marškinius, taip kad krūtine 
gautų saulės spindulių, 
šitokį “nusikaltimą 
niukai tapo nubausti po tris 
dolerius. Mokyklose mokina, 
kad saulės spinduliai yra vie
nas iš sveikiausių dalykų kū
nui ; o veidmainiška miesto 
valdžia baudžia žmones už 
atidengimą krūtinės prieš sau
lę. O tokius įstatymus lei
džianti buržujai šunta nakti
niuose kliubuose ir kabaretuo-

Reikia dar priminti, kad jis 
buvo nuolatinis dienraščio 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas. Buvo A.L.D.L.D. narys, 
buvo A.P.L.A. Centro iždinin
kas ir nuolatinis rėmėjas dar
bininkiško judėjimo.

Jisai ir savo vaikus auklėjo 
tokioj pat darbininkiškoj dva
sioj. Du jo vaikai priguli prie 
A.P.L.A. ir taipgi rūpinasi dar
bininkų judėjimu. •

Laidotuvės buvo didelės.
Birž. 22 d. suvažiavo gana se su nuogomis mergomis, su- 
daug jo draugų ir draugių, ku- darančiomis tenai 
rie atidavė paskutinį patarna- mą.”

Už
25 ber-

progra-

mką sekmadienį, 28 birželio, Capitol 
Parke, linkui Toledo važiuojant Tele
graph Road. Bus įvairių žaislų, 
kumštynės, gera muzika, skanių val
gių ir gėrimų. Įžanga vyrams 50c, 
moterims 25c. Kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai.

PHILADELPHIA, 'PA.
A.L.D.L.D. 141-mos kuopos susi- 

. rinkimas bus sekmadienį, 28 birže- 
įsvažiayimas įvyks nedėlioj, j ]io, po No. 928 E. Moyamensing 

l’_ 1931, Bergen | Avė., 10-tą vai. ryte. Visi nariai 
Sod-1 ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 

Muzika Pasistengkit ir mokesčius užsimokč- 
Grieš, kol saulute ■ ti, gausit naują knygą “Aliejus/’ 

Sekr. J. Baranauskas.

No. 90 Ferry St., 8-tą vai. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikit, atsiimkit 

ir užsimokėkit mo- 
turime ir svarbių

Organizatorius.
(149-150)

HUNTINGTON, N. Y.
Trečias A.L.D.L.D. 231-mos kuopos 

metinis i“ 
28 birželio (June), 
Parke, ant Oak ir Wood Ave. 
nas atdaras nuo pat ryto.
nuo 12-tos vai. L.™, L— _____
švies. Šokiams platforma plati. Bus I 
Įvairių žaislų ir programėlė. Taipgi ! 
bus užkandžių, lengvų gėrimų ir sal
daus pieno nuo farmos. Visi sve
čiai bus pilnai patenkinti, Ties vieta 
labai puiki. Tat kviečiame visus da
lyvauti. • Rengėjai, j

KELRODIS: nuo New Yorko iri 
, Necko apielinkes važiuokite *

knygą “Aliejus!” 
kesčius. Taipgi 
reikalų aptarti.

. Kurie užsi- 
gausit naują knyga “Alie- 

Sekr. M. K.
(149-150) j r —

—. . « . *•!•!-- w . GrCclt v u um vv; j

Pittsburgho ir Apielinkes Lie- Jericho Turnpike iki New York Avė., j 
tuv. Progresyviij Susirinkimas pasukit po kairei ir važiuokit iki:

i 11th St., pasukit po kairei ir važiuo-| 
šeštadieni, birželio 27 d., Lietuvių I kit iki Oak Wood Ave., tad pasukit I 

Mokslo Draugystės Name, 142 Orr | po dešinei. Ties parku bus iškaba.! 
St., Bittsburghe, Pa., šaukiamas vi- Atsitikime lietaus, išvažiavimas įvyk- j 
sos Pittsburgho apielinkes lietuvių tų 12 d. liepos (July), toj pat vietoj, i 
progresyvių susirinkimas. Kviečiami 
“Laisvės,” “Vilnies” skaitytojai ir j 
mūsų organizacijų nariai. Drg. J. i 
Gasiūnas, kuris nesenai čia atvyko, 
taipgi dalyvaus šiame mitinge, kuria
me galėsime visi bendrai įvairiais j 
mūsų judėjimo reikalais pasitarti. I Namo Parke. 
Visi dėkime pastangas šiame mitin
ge dalyvauti. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Komitetas.

(149-150) 
I FREEHOLD, N. J.

Lietuvių Ūkesų Kliubas rengia 
smagų pikniką sekmadienį, 28 birže
lio, ant A. Jaskos farmos, English
town Road. Vieta labai patogi, prie 
gero kelio. Prasidės 11:30 vai. ry
te. Bus gera muzika šokiams, ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame vie
tos ir apielinkės lietuvius atsilankyti 
ir pasilinksminti. Įžanga 25c.

Rengėjai.
(149-150)

ir važiuokit iki i

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.,
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

Silpniems ir Nusi 
kamavusiems

(148-149) į

MONTELLO, MASS.
Tarp. Apsigynimo Fondas rengia 

šokius šeštadienį, 27 birželio, L. T. :
. Grieš gera Bert Orris i 

orkestrą, susidedanti iš 10 muzikali- į 
tų. Kviečiame visus atsilankyti ir į 
pasilinksminti. Rengėjai.

(148-149) j

MINERSVILLE-SHENAN
DOAH, PA.

Bendras Apskričių metinis išvažia-1 
vimas bus sekmadienį, 28 birželio, 
Minersville pušyne. Prasidės iš ry-; 
to, o programa 3-čią vai. po pietų. 
Kalbės d. A. Bimba iš Brooklyno, i 
dainuos Lyros Choras iš Shenandoah. Į 
Draugai ir draugės, visi dalyvauki!., 
nes toks išvažiavimas įvyksta tik 
kartą į metus. Rengėjai. į

(148-149) |

Jcitfu jūs jaučiatės silpnas ir nusikama
vęs, ar jūsų organai stokuoja stiprumo ir 
naivumo, imkite Nuga-Tone, pastebėtinus ‘ 
vaistus, kurio padarys jus stiprų ir s 
Nujra-Tone sustiprina visus organus ir

| ei jas. Jis išvalo kūną nuo ligų perų, su- ■ 
stiprina silpnus nervus, i 
ciją, galvos skaudėjimą, :
ligas. Būtinai imkite Nuga-Tone. _... .

i pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu aptio- , 
kininkas neturi jo, paprašykite jį užsakyti I

I dal jūs iš savo urmininko.

PHILADELPHIA, PA.

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppė
K. KASPER BARČIENfi, ' 

Savininkė
L ir Sixth Streets
BOSTON, MASS.

South Boston 4645-R

Kampas
SOUTH

? Telefonas

LIETUVIS GRABORIUS

na vinto
z e m ą

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo j 

i 231 kuopa rengia šaunų pikniką sek- 
i madienį, 28 birželio, Hacketts Parke. !
Kviečiame vietos ir apielinkės publi- į 

_____ ■ ką skaitlingai atsilankyti, nes turėsit i 
sveikų, progą linksmai laiką praleisti. Bus 

*>• fUsu" ' skanių gėrimų ir užkandžių. Be to, I 
"nuveikia konštin"- 1 turėsit progą išgirsti apie streiką, I 
aitrumą ir panašias kuris dabar tęsiasi Eastone, Phillips- I 
[uffa-Tono. Jis yra * burge ir Allentowne.

11-• 1 Komitetas. 1
(148-149)

nmavnam

ge-
patar-
ir už 
kainą,

Norintieji 
riausio

nuliūdimo va
landoje šauki-JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Rcsidencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

M M M MMIUIIVIM MRAM MMM

PHILADELPHIA, PA.

SU DAINŲ, KUMŠTYNIŲ IR R1STYNIŲ PROGRAMA
Rengia. Lyros Chora

LAUREL SPRINGS, NEW JERSEY
Prasidės vai. ryte ir tęsis iki vėlumos

Lyros Choras
----------------------------------------------------- ■

Gerbiama Philadelphijos ir apielinkės publika! Maloniai kviečiame visus atsilankyti ir paremti Lyros Cho
rą. Programa bus įvairi, su klasiškomis dainomis, ristynemis ir kumštynėmis. Dalyvaus atletų skyrius Lietu
vių Tautiško Pąšelpinio Kliubo, Jaunimo Atletų Sporto Kliubo. Risis dvi poros: Al. (Kazorback) Kushall su 
John (Gook) Bulack; Whete Tarzon su Mathew Lubin. Iš Amerikonų Atletų Kliubo kumščiuosis dvi poros lie
tuvių: George Wilos (K. O. Reds), sveria 175 sv., su Stanley Jacobs (Stan Jacobs), sveria 175 sv., — 6 raun
dus; George Smith, sveria 150 sv., su Al Brown, sveria 160 sv.—3 raundus.

; ' ŠOKIAMS BUS GERA ORKESTRĄ GERO ALAUS IR VALGIŲ BUS UŽTEKTINAI
j \ < Kviečia Lyros Choras.
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Iš Maskvos A.L.D.LD. Kuopos Veikimo
Maskvoje A.L.D.L.D. 116 

kp. veikimas prasidėjo su per
eitais metais. Kuopa yra vi-

į tuvių darbininkų, patarnauto- 
'jų ir studentų! Nepriklauso 
į ir tie draugai, kurie yra dide- 
! iiais žmonėmis, jiems, tur būt, 
permažos reikšmės yra A.L.D. 

todėl jie 
reikalo. 

Rugpjūčio mėnesis Tiesa, vienas iš veikėjų liet, 
i verbavimui darbininkų priklauso, tai d. 

kuopos Rasikas. Jis moka nario duo- 
negau- klės, bet kuopos narių susirin

kime niekados nedalyvavo ir 
vo vis “darbais apkrautas.” Ą I čt V U“

Pereitais metais kuopos val- 
, lietuviais darbininkais ir dyba daug darbo ir energijos 

valstiečiais apgyvendintose išeikvojo del žuvusių tų trijų 
vietose. Leningrade yra apie 
1,000 lietuvių darbininkų ir, 
kiek mums žinoma, nėra A.L. 
D.L.D. kuopos. • Taipgi Sovie^ 
tų Sąjungoje yra iki 60,000 
lietuviu darbiniu, ir valstiečiu, c-

mas Maskvoje gyvenančių lie- dybos raporto visuotinas susi-' Dar tik 
int,;„ a4... „• u:___ ; ._u..i 1

iki 22.
Pereitų metų kuopos valdy

ba tuom ir pasitenkino, viso r n nro-anL/npiin 
sai jauna, susiorganizavo tik- turėta tiktai du oficialiai susi- priklausyti nemato 
tai 1929 metais. Tiesa, yra rinkimai, 
kalbama, kad kuopa susitvėrė buvo 
dar 1928 m., Bet kiek tada 
kuopa turėjo narių, tai nei at
skaita, nei dokumentai nieko 
nepasako. Pradžioje 1929 
metų kuopa turėjo tik 16 na
rių, bet net nėra knygose var
do d. V. žalpio, kuris rokavo- 
si 1928 metų kuopos pirminin
ku. Vienok A.L.D.L.D. išleis
tas knygas jis gavo.

Geg. 15, 1929 m., visuotina
me kuopos susirinkime paaiš
kėjo, kad trijų draugų: Pe
čiulio, Petrylos ir Valento Daugelyje vietų galėtų gerai 
knygų negauta, ir kad jų na- gyvuoti A.L.D.L.D. kuopos. Iš 
rinės duoklės žuvo tarpe d. apie 11,000 Maskvoje gyve- 
Žalpio ir d. Raudonio. Tame nančių lietuv., prie A.L.D.L.D. 
pačiame kuopos susirinkime priklauso tiktai apie 22. Tai 
narių skaičius pakilo nuo 16 yra daugiau, kaip apsileidi-

paskirtas
naujų narių, bet dėka 
valdybos “veiklumui,” 
ta nei vieno nario.

Mes nežinome, kaip
dama A.L.D.L.D. reikalai ki-1 
tose

narių duoklių už 1929 metus. 
Susirašinėta su dd. Žalpių ir 
Raudoniu—jie viens ant kito 
bėdą vertė, o senasis A.L.D.L. 
D. Centro Komiteto sekreto
rius irgi ant tiek buvo “man
dagus,” kad nei į vieną mūsų 
valdybos laišką neduodavo at
sakymo. Tik naujasis A.L.D.

HUNTINGTON, N. Y. HUNTINGTON, N. Y.

TREČIAS A L.D.L.D. 231 KUOPOS METINIS

Nedėlioję, 28 Birželio (June). 1931
BERGAN PARKE

Oak Wood Ave. Huntington, N. Y.

Sodnas Atdaras Nuo Pat Ryto
Muzika nuo 12 vai. grieš, kol saulutė švies.

Šokiams platforma plati.
Bus įvairių žaislų ir programėlė. Taipgi bus užkan

džiu, lengvų gėrimų ii- saldaus pieno nuo farmos. Visi 
svečiai bus pilnai patenkinti, nes vieta labai puiki. 
Tad kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjai.

KELRODIS: Nuo New Yorko ir Great Necko apielin- 
kės važiuokit Jericho Turnpike iki New York Avė., 
pasukit po kairei ir važiuokit iki 11th St., ten pasukit 
llth vėl po kairei ir važiuokit iki Oak Wood Ave., 
tada pasukit po dešinei. Ties parku bus iškaba. At
sitikime lietaus, išvažiavimas įvyktų 12 liepos (July), 
toj pat vietoj.

■ uriw.ijl),7;,e.T„’.s'.'.'.. i. =====

NEWAKK, N. J.

: viršūnės dešiniųjų į 
rinkimas pripažino valdybos ' oportunistų nuskintos, šaknys j 
veikimą patenkįnanč’U. Prie ' dar pasiliko. Jeigu jūs, drau-j 
to, visuotinas narių susirinki- . gai, nors ant valandėlės nulei-! 
mas pageidavo, kad 1931 me-: site savo komunistines rankas, j 
tais valdyba daugiau kreiptų Tai Butkai, Prūseikos ir jiems Į. 
domės į A.L.D.L.D. budavoji —1
mą kuopos Maskvoje. 1___
domės į A.L.D.L.D. budavoji- panašūs, vėl pradės savo gal-į 
mą kuopos Maskvoje. Susi-! kelti. Tat reikia be per
rinkime buvo kritikuota A.L.' stojimo budėt ir budėt, kad 
D.L.D. Centras už išleidimą 'politikieriai ir spekuliantai jy- 
Seno Vinco raštų, kurie yra sų suvažiavimuose ir organi- 
blėdingi darbininkų klasei. izacijose ir vėl nepradėtų įsi-

Trys A.L.D.L.D. kuopos nrūsų kuopa,
riai: šleivys, Kurklietis ir Ona' ir as asmeniniai ynanau, 
šmigelskaitė yra apleidę Mas-' <ac!4 Brūse!kų ir jiems panašių 
kva ir todėl nesirokuoja kuo- P0^DRių bankiūtų neturėtų 
pos nariais. Drg. Ona Šmi- daugiau tilpti nei viena eilutė [ 
gelskaitė privalėtų sutverti A.! spaudoje, nei vienas dar- 
L.D.L.D. kuopa) Minske. ! bl?!?klį5eatas ^turėtą jiems 

y tekti. Tik tokia taktika pagel-
Šiame kuopos susirinkime I bes 'jums sumušti galutinai 

net 9 nauji .nariai įstojo į A. tuos darbininkų judėjimo išsi-J
L.D.L.D. kuopai Iš senų na- gimėliug.7 
rių dar tik lįfr mokestis užsi
mokėjo, bet užsimokės ir kiti.], —

L.D. Centio Komiteto sekioto- būdamas buvo A.L.D.L.D. na
rius, d. šolomskas, pasiėmė tą rju> susirinkime nedalyvavo, 
dalyką su d. Žalpių išsiaiškinti nes jįs sunbĮaĮ sergąs ir randa- 

i ir likviduot. Ir mums knygas sj pietinėje Krymijoje.
už 1929 ir 1930 metus prisiun- Į Nauja valdyba 1931 metų 
tė: “Caro Kalėjimuose,” “Se- Į" ‘ ‘
no Vinco Raštus, Mažasis nĮnku K. Matulaitis, sekr. Z.
Vytautas” ir “Politinės Ekono- ( Krutas, iždininku Dukas, į re- 
mijos Pamatai.” ■............................... •

Ar gali kuom nors iš savo 1 ^us Daubaras, Masiulytė ir 
veikimo mūsų kuopos valdyba ; Klevaitė.
ir nariai pasididžiuoti? Taip, j Drg. žalioms, pirmininkas

šaudomi

K. M.

PITTSBURGH, Pa. — Pir
madienio ankstyvam ryte, 
smarkiai lyjant, apie 600 strei-

išrinkta iš šių draugų: pirmi- ^uojančių mainierių per kal-

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabories

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKAI AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškoj Įreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni • pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir.iš
skirstymas Įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarijos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižvelgiant Į bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK A UTO. SCHOOL
228—-2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.

nūs traukia linkui Wildwood 
kasyklos/ kuri priguli Butler

. Strei- 
kieriai priešaky neša didelę 
Amerikos vėliavą.

Tolokai nuo kasyklos pa
juos uniformuota ir 

slaptoji policija, valstijos ka
zokai ir visa eilė mušeikų, 

į Mainieriai žengia pirmyn nie
ko blogo nemanydami, 
panijos mušeikos 
pikietininkų ir 
stumdymasis.

To ir pakako, 
šautuvų šūviai, kurie 'pradėjo

Į šluoti streikierius. Pasidarė/ 
~ 11 , i panika. Pikietininkai bėgo įRaudonąjį Ar-1 * .... . .. •... . . 'artimiausius namus pasislėptikitus komunistinius i , n T-> r •• .. .. w. . ..iiiuo kulkų. Policija verzesi į laikrascius ir remti! . , v.. J 1i , v. . . . .. . m i namus ir tustino šautuvus.savo rastais ir platinimu, lamL . ... !. . .. . . i švino kulkos varste streikie-116 j tikslui, kad visos lietuvių mas-;^ 

7-6--kviečiu darb. organizacijos su- < "... ... ...I Pasigirdo dejavimai ir sau-: 
j kimai pagelbos. Pagelbos nie-' 
kas jiems neteikia. Kulkos 
tik zvimbia ir zvimbia. Namų 
stiklai puo kulkų dūžta—krin
ta. Mušeikos, komanduojami 

Į bosų, varo savo kruviną dar- 
i bą.

Pagalinus šaudymhs apsisto
ja. Renkama aukos. Pasiro
do vienas streikieris miręs ir 
daugelis guli sužeistų. Baisi 
scena. Vieni su mirtimi kovo
ja, kiti šaukiasi pagelbos. Po- 
licistai keikiasi, kiti šaukia, 
kad reikia visus streikierius iš
mušti. Apie 50 streikierių su- 

i areštuota ir sukišta į kalėjimą, 
i Tarp jų matosi keletas lietu
vių.

I Iš visko matosi, jogei polici
ja delei tos skerdynės kalta. 
' Net buržuaziniai laikraščiai,' 

‘ kurie remia anglies baronus, , 
negali pašiepti to fakto, kad I 
mainieriai nebuvo ginkluoti iri 
kad šaudyti visai be priežas
ties pradėjo policistai. Charles 
Hasford, minimos kompanijos' 

Raudona-1 Prezidentas, būdamas sykiu su į 
policija, pirštu rodė, kuriuos 

•reikia pirmiausia griebti.
| Nacionalė Mainierių Unija 
: davė tuo klausimu pareiški- 
1 mą, kuriame kaltinama delei 
šios skerdynės kompanija, mu
šeikos ir valdžia, •■ kurie visi 
bendrai dirba prieš streikuo
jančius mainierius. Unija 
šaukią protesto mitingą birže
lio 24 d. ir masinos lĄidotuves 
birželio 25. Taipgi šaukiama 

protesto dcmonstraci-

; vizijos komisijų draugai: Ju- Consolidated Coal Co.
i i • . _ _ ta _ _ _ “•

Mūsų organizacija neblogiau- (Maskvos lietuvių darbininkų s
„4<,u„Wa;a e,.. ran. i v , . . , ,, . . SiunKa Jšiai atsižymėjo kartu su kito- ■ rašytojų ir “Priekalo” redak- 

mis šešiomis lietuvių darb., ;cĮjos narys, suteikė žinių, kadi 
“Priekalo” pasirodymo suvėla- [ 
vilnas yra del tam tikrų prie
žasčių ir pasiūlė, kad ALDLD. 
kuopa kaip su raštais, taip ir 
žurnalo platinimu, prisidėtų. 
Susirinkimas prie d. žalionio 
pasiūlymo dar pridėjo, kadį 
kuopa privalo platinti ne tik 
“Priekalą,” bet ir “Balsą.” 

, “Komunistą,” 
jai. Mūsų kuopos urmininkų ■ toja” ir 
brigada stovėjo pirmutinė , lietuvių 
lenktyniavime.

Visuotinas A.L.D.L.D. 
k p. narių susirinkimas 
1931 metais, kiek pabarė kuo
pos valdybą, kad nesurengė 
nei vienų paskaitų pereitais 
metais. Taipgi 
darbuose niekur aktyviai ne
pasirodė ir t. t. Bet po val-

mis s 
; maskviečių, o r g a nizacijomis , 
Lietuvos Komunistų Partijos 
naudai aukų rinkime ir lenk
tyniavime. A.L.D.L.D. ur- 
mininkų-“udarninkų” brigada 
sudarė 150 aukų rinkimui 
blankų, ir jų keletą net į Vo
kietiją pasiuntė. Viso surinko ' 
daugiau, kaip 2,000 rublių au-■ 

!kų Lietuvos Komunistų Parti-'

SIETYNO CHORO

muauw'jmMa mow

Kom-: 
puolasi prie ! 

prasideda

Paleista iš <

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis, 
ligas Įvaro, bet ir j grabą paguldo.
A m eri ką pagarsė j u s i u s

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių 
kietėjimą—kuris žmogui 'pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

U Z-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c. už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
įdarytų urmininkų brigadas iri 
į lenktynių pagelba (kas jau 

v rinkime aukų L.K.P. išbandy-
politiniuose ■ ta) imtis platinti komunistinę 1 J • • ' t 1

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

6102 Grand Avenue
(Kampas Clermont Avęnue), 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

NEWARK, N. J.

Po visų darbų, kuriuos choras at’iko per šį mėnesį, dabar turės jau savo išvažiavimą

FENSKI GROVE FARMOJE
LIVINGSTON, N. J.

ę . ***

Sietyno Choras, Newark, N. J., dainuos vadovaujant L. B. Šalinaitei

•įspaudą* s-
Po bendro susirikimo, kuo

pos valdyba atlaikė >savo po- Į 
sėdį ir pasibrėžė šitaip praves
ti kuopos tarimus: urmininkų 
pirmininku paskyrė d. Z- Kru
ta. Brigada per šiuos metus 
privalo sukelti nemažiau 50 
prenumeratorių “Priekalui.”

Taipgi A.L.D.L.D. 116 kuo
pos valdyba atsikreipia ir į 
draugus amerikiečius : A;.L.D. ■ 
L.D. visas kuopas, kad drau
gai pagelba urmininkų brigą-' 
du ir lenktynių platintų komu-1 
nistinę spaudą ir giliau eitų į 
darbininkų mases. !

Valdyba nutarė, kad A.L.D.' 
L.D. 116-tą kuopą pakelti iki 
50 narių per šiuos metus, ir 
todėl kiekvienas kuopos valdy
bos narys privalo nemažiau, 
kaip po 10 naujų narių suver- 
buoti. Apie kuopos veikimą 
nutarta parašyt A.L.D.L.D. or
gane, “Laisvėje” ir ____
jame Artojuje.” Visi nariai 
su pasiilgimu laukia knygos 
“Aliejus!”

K. Matulaitis
Draugas K. Matulaitis laiš- 

1 ke rašo: “Drauge, perduok 
] draugams, kurie “Laisvės” ir 
; “Vilnies” suvažiavimuose tik
rai bolševikiškai sumušė deši
niuosius oportunistus, nuo mū- 

j su kuopos draugiškus ir komu- 
I nistinius linkėjimus. Bet taip; didelė

gi atminkite, kad tais laimė- ja birželio 30. 
jimais negalite pasitenkinti. ’ Reporteris. .

Siųsdami pinigus su-savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Vardas_____________ '___________________ ________________

No.
Miestas

Street or Avenue

State__

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Kai]> ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galčtumSt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

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

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos.,. 

Daugiausia Atsidedame ant Retmoskopišky Ištyrimy
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

.. '. DRS. SCHONGER & STENGER ■ 1 ■ i
396^Broadway, Brooklyn, N. Y«

Todėl visi ir visos kviečiami dalyvauti šiame sietyniečių išvažiavime, nes tai bus 
/ienas smagiausių ir linksmiausių išvažiavimų, kokį kas galėjo iki šiol surengti. Šis 
švažiavimas bus įdomus ir smagus todėl, kad jame ims dalyvumą. pats choras su 
įaujomis dainomis; taipgi drg. D. ŠOLOMSKAŠ pasakys prakalbęlę dailės klausimu. 
Apart dainų, prakalbų ir šokių, bus ir taip įvairumų, kurių aprašymui trūksta vietos. 
Mes tikime turėti publikos iš visos New Jersey apielinkėę, nes pats choras dalyvauja 
/isur ir patarnauja su dainomis, tat mes manome, kad jis yra užsitarnavęs plačios 
iarbininkų paramos ir užuojautos. KOMITETAS. ,

VASARINIS RESORTAS
LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA I M .

Penkias minutas paėjus nuo Great Kill Beach, pasi- 
randavoja rūmai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau, jei 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo.

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

MRS. F. GOODMAN-MARIJONA KRAULAITIS
154 Dewey Ave., Great Kills, Staten Island, New York

Phonc, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 

ŠIOJE VIETOJE

SwnMiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ I

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO- i
BIL1Ų MECHANIZMO.]
Praktika ant vietos. ic

ISardymas, sutaisymas, sustatymas, nuprast elektriku ir magnetizmu, ir TaiiaTint*. 
ir pieną automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbooe. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIOIUS, B. J. VA1TKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomų gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam ’ 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžsiraSymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo # ryta 
iki 8-tai valandai vakaro. . NedSlioje <nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. Uth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY ; 

Telephone, Algonquin 4-4049
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Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”VIETINĖS ŽINIOS

Šiandien Tuojau iš Darbo Visi Traukite į 
Union Square Demonstraciją Prieš Strei

kuojančiu Mainierių Žudytojus!
demonstracijoj; k i e k v i enas 
privalo pasisengt nusivežt į de
monstraciją kaip galint dau
giau darbininkų is fabrikų ir 
dirbtuvių.

Visi šiandien vakare į Union 
demonstruot ir pro- 
prieš kapitalistinius

Šiandien tuojaus iš darbo, 
newyork iečiai, brook lyniečiai 
ir apielinkių darbininkai, va
žiuokite į Union Square, New 
York, kur įvyks didelė demon
stracija prieš badaujančių ir *
Streikuojančių mainierių šau-Į Square, 
dymą Pennsylvanijoj, Ohio irltestuot

De- galvažudžius, prieš jų polici
ją ir privatinius žudeikas!

Paremkite didvyriškai kovo
jančius mainleriūsJ ’Jų kova 
tai yra sykiu ir visų darbinin
kų kova priėš uždarbių kapo
jimus ir prieš badavimą.

West Virginia valstijose, 
monstraeija prasidės 5-tą vai.! 
vakare.

.Į demonstraciją šaukia Dar
bo Unijų Vienybės Lyga. Kiek
vienas klasiniai susipratęs lie
tuvis darbininkas turi būti toj

L.D.S.A. Pirmo Rajono 
Pusmetinė Konferencija 
ir Išvažiavimas

Mes turime pasakyti ir 
sigirti, kad mes labai rengia
mės prie ateinančios savo kon
ferencijos ir visu šturmu prie 
išvažiavimo. Mes taip pat vi
sų kuopų prašome, kad ne
rengtų ant tos dienos nei jo
kių savo pramogų nei bankie- 
tų, o visos ruoštųsi j Pirmo 
Rajono parengimą. Mes, 

’ draugės, turime ne tik delega
tės ten važiuot, bet ir visos, 
kurioms tik laikas leidžia.

Draugės, mes žinome, kad 
Rajono iždas yra labai mažas; 
todėl mes visos prisidėkime 
prie mūsų iždo padidinimo, ir 
tuo pačiu sykiu draugiškai pa
silinksminkime.

Man atrodo, kad jeigu mes 
visos pasisakytume, jog mes 
padarysime savo parengimą 
didelį ir naudingą, tai nėra nei 
abejonės, kad mes jį tokį pa
darytume; ko reikia, tai tik 
draugiškumo ir energijos. '

Mes galime pasididžiuoti, 
kad Visiems gerai žinomas ir 
pagarsėjęs Aido Choras pasi
žadėjo mus palinksmint, tai 
yra laike išvažiavimo sudai
nuota mums kelias daineles. 
Aš manau, kad mums nerei
kia daug nei pasakot apie Ai
do Chorą, nes visiems žinoma, 
kad iš lietuvių dar neatsiran
da, kas pralenktų Aido Chorą, 
kuriam vadovauja II. Retike-Įį 
vičiūtė.

Bet dar ne viskas: apart Ai
do dainų, bus ir kitokių pa- 
marginimų; mes rengiamės 
padaryti išvažiavimą tikrai 
įdomų, margą ir linksmą.

Mes, Rajono valdyba, nuta-) 
rėme atsišaukti į visas Rajono' 
kuopas ir nares: gal ką gale-i 
tumėt ] 
maras Rajono naudai, laike 
šio išvažiavimo.

\ Konferencija ir išvažiavi
mas įvyks liepos (July) 12 d. 
Konferencijos vieta — Hunga
rian. Hall, 9 White St., Hill
side, N. J.; o išvažiavimo vie
ta bud Pocahontas girioje, prie 
Pocahontas Ave.

^pliaus bus nurodyta, kaip

pa-

ateikite į susirinkimą ir užsi
mokėkite. Nepavėluokite. 
Galite truputį anksčiau ateitį 
ir užsimokėti. Nes kurie ne
užsimokės, tai paskiau susirin
kime bus iššaukiami tų vardai, 
kaip atsilikėlių.
Demonstracija Union Square, 

New Yorke, neturėtų būt nie
kam kliūtis. Nes demonstraci
ja prasideda 5-tą vai., ir kiek
vienas ten dalyvaujantis narys 
gali laiku parvažiuot į savo 
kuopos susirinkimą.-

Daugumai yra žinoma, jog 
iš Sovietų Sąjungos jau gau
tas yra Daktaro Matulaičio 
rankraštis naujai mūsų Drau
gijos knygai. Tai bus didelė 
ir svarbi knyga apie religiją, 
ir jinai tuojaus imama staty
mui. Centro Komitetas yra 
pasiryžę ją išleisti dar pirm 
spalio mėnesio arba spalyje. 
Bet tam reikia lėšų. Todėl, 
draugai kuopiečiai, toliau ,nea- 
tidėliokite užsimokėjimo;, pa- 
gelbėkite greitai išleist naują 
veikalą.

Organizatorius.
• . —>■■4. ; t

$40,000 Išleista Palaidot 
Gengsterį lamascia

Valdžios agentų nušauta;m 
gengsteriui Darbeliui J. lamas- 
ciai, alkoholinio alaus šmųg,elr 

' ninkui, buvo iškeltos vienos iš 
'brangiausių laidotuvių New 
Yorke. Jo laidotuvės pirma
dienį kaštavo $40,000. Jis 

į buvo palaidotas sidabriniame 
grabe, lėšuojančiame $15,000;

i ant grabo buvo aukso raidė- 
! mis uždėtas to gengsterio var
das. Jį lydėjo 160 automo
bilių, 35 iš kurių buvo kupini 
prikrauti brangių gėlių vaini
kų. Puikiausias vainikas bu
vo nuo tos gengės vado Dutch 

'Schultzo, paskui nuo krimina- 
I liško raketieriaus Terranovos, 

padovanot išlaimėji-1teisSj11' jr 
laiono naudai, laike Pohtikienų, d a i y vau janč.ų

Gengsterių Vadas Turėjo 
Po $32;700 Pelno Kas 
Savaitė • '

Vyriausybė pakratė bankus, 
kur alkoholio šmugelnirikų ir 
gengsterių vadas Dutch 
Schultz laikė savo pinigus. Su
rado jo vardu padėta bankuo
se $856,000. Sulig apskaitlia- 
vimų, jis vidutiniai per savai
tę pasidėdavo po $32,700 pel
no į bankus. Kelios dienos at
gal jis buvo sedmtasį ir tuo lai
ku’ per susikirtimą su valdžios 
agentais tapo nušautas Schul
tz o pagelbininkas lamascia. 
Dabar policija tardo priešin
gos gengės vadą Vincent Coli. 
Jo gehgės nariai yrą kaltina
mi, kad iššovė keturis ’Schu 1- 
tzo šaikos narius, Byorixe.

Reikalauja Atstatyt
. Ateivius

Policijos komisionierius Mul
rooney varosi, kad samdytojai 
paleistų iš tarnybos tūkstantį 
ateivių taxi-cabų šoferių, ku
rie nėra Amerikos piliečiai.

Pasidarbuokite Daily 
Workeriui

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

26,

Bendro Fronto Konferencija

NEW YORK.—Birželio
27 ir 28 d. į bus Tag Days— 
rinkliavų dienos. Gatvėse su 
dėžutėmis ir lankant darbinin
kų namus, bus renkama aukos, 
kad išgelbėt Daily Workerj, 
Komunistų Partijos centro or
ganą, kuris randasi giliame, fi
nansiniame ikrizyje. Brookly- 
ne rinkliavų dėžutės bus gau
namos komunistų sekcijos raš
tinėje, 61 Graham Ave ir 
“Laisvės”. raštinėje. Visi kla
siniai susipratę lietuviai darbi-

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MOLLYN’S

Apginti Negrus Jaunuolius 1nink?i, y,ra saukiami pasidar-
■ .2 < >. buoti deki tų rinkliavų. Dai-

Jamaica Konferencija gel
bėjimui nuo mirties devynių 
pasmerktų negrų jaunuolių 
įvyks sekmadienį, birželio 28 
d.,2-rą vai. po pietų, Finų Sve
tainėje, 109-26 Union Hall St., 
Jamaica, L. L T,ąi .bus dide
lė bendro fronto konferencija. 
Dalyvaus ne tik delegatai nuo 
kairiųjų darbininkų organiza
cijų, bet taipgi nuo įvairių va-

1Y ‘Worker Jyra būtinai reįka- 
lingas darbininkams ginklas ir 
organizuotojas streikuose ir 
kitose darbininkų kovose. Tu
rime todėl sukrusti, kad išva
duot Daily Workerj iš finan
sinių bėdų.

—_—v-   —

Linksmas Išvažiavimas
Jis įvyks birželio (June) 28 j 

dinamų bepartyvių draugijų, d., Forest Parke. Rengia At-j
a 4- . a v. - -• -h « . i 4- . n . zx zl z. I A v. *1net nuo parapijonų, negrų ir 

baltųjų.
organizacijos turi pasiųst sa
vo delegatus j tą konferenciją, 
prisidėt prie gelbėjimo nuo 
mirties devynių nekaltų darbi
ninkų. Kurios draugijos bei 
kuopos nebus išrinkusios dele
gatų į konferenciją, tai jų ko
mitetų nariai turi patys joj da
lyvauti.

Lietuvių darbininkų

Išplėšė $21,000 Dieną 
iš “Valgyklos

eities žiedo Draugijėlė, kuri 
gyvuoja Williamsburghe jau 
kelinti metai, kur jaunuoliai 
turėjo progų daug ko pasimo
kinti. Todėl ir šis išvažiavi
mas yra rengiamas, kad to- 
liaus būtų galima palaikyti A. 
Ž. D. mokyklėlę.

Kurie atsilankysite, būsite 
visi patenkinti, nes turėsime 
užtektinai užkandžių, minkštų 
gėrimų ir užsigardavimų.

Kviečiame visus
Komisija.

(148-149)

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

šį metą turime geriausias Perma- 
71 ment Waves, sulig vėliausios meto- 
■ 'dos. Kurie atsilankysite, gausite ge

rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

NEW YČRK.—Antradienio 
pavakaryj keturi ginkluoti vy
rai, " aiškioje• dienos Šviesoje, 
atėjo' į Springer’s 1 valgyklą, 
260 W. 39111 St!/ tarp 7tK ir 
8th Avė.; 'pasiėmė* $15,000 iš 
rčdžisterių ir dar lairnėjb iš 
kostumefip $6',000, iškraųsty- 
dami jiems kiseniųs, nųmaųs- 
tydami žiedus, atimdafni laik
rodėlius ir t. t. Tuo laiku val-

Telephone, Stagg 1-6810

LORIMER RESTAURANT
Dėtuvių Valgykla

VISOKIU RŪSIŲ SVIEŽŪS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI KARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRĄI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą pragyvenimą, 
mokiname barberiauti 
■Jaukus kirpti. .Pilnas 
lašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER 
612—10th Ave.

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
•s PETRICK

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

GAZO ANESTET1KA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.
tr

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, i 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

Y

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas ; 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street,; 
naujon vieton, po num. 512 Mą- 
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
gėriai1, įrengta, 
todėl Paveikslai 
padarote kuo
piu kiausi^.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. Atnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

JONAS STOKES
K12 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182

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

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LA1DOTUVIU DIKBKTOHIUB

Išbalzamuoja ir laidoja numirualuj 
ant visokiu kapinių; paruamdo au. 
tomobilius ir karietai veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. T.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! : . ’

Kaip Brboklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujoku Cigary

REAL ESTATE: Namai, Žeme
, PARSIDUODA FARMA 

, i > '• ........ .. . ;

Miestelio Centre (Northfield Center) 
, Labai gera- proga pasidaryti pini

gų ypatingai ka^epderjui.. , Fąrma 
miestelyj? žerrič čia brangi: 5 ak
rai žemes, prie naujo didelio kelio 

. (Statei Highway) '450 ‘bėdų: frpntas.
1,000-pėdų< ilgisi Iš 5 akru išeina 75 
statyk stubas ir parduok. Galima pa- 
narsiduoda nuo $1,000 ir augščiau. 
Stubu statėjui čia vra daug darbo: 

. Galima' pa- 
I darvti iki 75.000 dolerių. 7 rūmų 
1 stuba. su naujos, mados įtaisymais, 

j gas, - etc., 5 kiti budinkai . 300 viš- 
, tų, viena karvė ii' visi įrankiai. Pric- 
' žastis. nardavimo—šeimyna nori va- 
’ žiuot Lietuvon ar Sovietų Sąjungon.
Kreipkitės ar rašykit žemiau padėtu 

i adresu.
' P. S. Geografinei vietoj stovi 
! taip: _8 mylios nuo Newarko, 5 m.

>„ 8 m. nuo Morristown, 
.; 5 m.

Millburn, N. J.; 12-14 Paterson .ir 
______  _ . ..ir t. t.

GEORGE A. JAMISON 
(Janušonis)

i Roosevelt Ave. (Northfield Center) 
LIVINGSTON, N. J.

(149-150)

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

gykLUbūvd’’beveik pilna žmo-' stublį statėjui čia vra.1 i statyt stubas ir parduot,mų. . . i > ,p. ' ■ ’....... ....... • •
Apsidirbę, plėšikai susėdo k.t. steam heat, electric light, water, 

automobilin ir nuvažiavo.

Išdykėlė Pati Nusižudžius

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas
SavininkasNASSAU COUNTY, N.Y.—Iš ' Ujp 

likusių laiškų S(arr Faithfull,1 nuo Orange, 
baisiai ištvirkifsios' ir gražios N. J.; 6 m. Caldwell n j. 
turčių mergaites, yra spėjama, passaic. n. J. 
kad jinai pati nusižudė. Jos 
lavonas buvo atrastas Long 
Beach’iaus vandenyj birželio' 
8 d. ■ ‘ '

miesto valdžioje.
šio gengsterio motinos 
durų, 2313 Belmont 
Bronxe, buvo pastatyti 
iš baltųjų lelijų vartai, 
ženklas jo keliavimo “ 
gų.”

Per paskutines kelias savai- ’< 
! tęs kovoje tarp’būtlegerių or-į

Prie žuvu- 
namų 
Avė., 

augšti 
kaipo 

į dan-

Šeštadieni Demonstruokite, 
Gelbėkite 9 Jaunuolius 
Nuo Elektros Kėdės!

PARDAVIMAI

pie-šeštadienį, 4-tą vak po 
tų, New Yorke, bus masine 

(negrų ir baltųjų' darb'inhikų 
'demonstracija, ’kuri' prasidės

PARSID.ŲODA saldainių krautuvė 
labai geroje biznio vietoje. Pui

kiai galima pragyventi iš įplaukų 
žiemos metu, o vasarą galima ir su- 
sitaupinti keletą šimtukų.—116 Nos- 
trand Ave., Brooklyn, N. Y.

' ' (149-150)

ir kokiai^ keliais nuvažiuoti iri ganizuotų saikų žuvo kokis nuo 130th St. ir Lenox Ave.
• w • • VI 1 n A'AVT A»n 4 ‘ A a « . . 4 • • v/. t k . • • -<c .* •pasiekti išvažiavimą, kad nie

kam nereikėtų klaidžioti.

Rajono Valdybos Narė

Visi A.LD.L.D. 1-nios Kp. 
Nariai, Sueikite Šį Vakarą 
į Svarbų Susirinkimą

pustuzinis gengsterių.

Dalyvaukite Komunistų 
Vakarėly] šeštadieni

Daugelis A.L.D. Literatūros 
Draugijos narių įdomauja 
tuom, kas dėjosi Antro Apsk
ričio konferencijoj pereitą 
sekmadienį Lindene, N. J., ir 
kas ten buvo nuveikta labui 
organizacijos ir darbininkų 
judėjimo abelnai. Visi todėl 
Ptiyalo sueiti į savo kuopos 
mėnesinį susirinkimą šiandien 
vakare ir išgirsti delegatų ra
portus iš tos konferencijos.

Didelė narių dalis dar nėra 
afsiėmę naująją mūsų knygą

Ateikite atsiimti, 
kugelis narių, nors turi dar

bą ir gali užsimokėti’narines 
duokles, tačiaus dar nėra už
simokėję. Draugai, būtinai

REIKALAVIMAI

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

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 pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

. Diefrion^trUOs i prieš' ’p^^mė^ki- 
iną mirtin ^devynių' negrų Jau- 
niibiiį’ jScprfšbb’ro} ir YtelMkus 
juos tuojaus paliuosuot. Lie- 

, I tuviai darbįniųkai ir jų orga- 
nizacijęs turi skaitlingiausiai 

.i. « I « * -/ • a •“Laisvės” svetainėje, šešta- dalyvauti toje demonstracijo- 
dienį, June 27 d., vhkare, bus je už išgelbėjimą 9 darbinin- 

. nepaprastas vakarėlis, ’ kurį | įų gyvybių. ;
! rengia vietinė komunistų lO-ta’ 
kuopelė. Programai jau yra | 
užsitikrinta vienas kitatautis, 
dainininkas, drg. Volkenstein, 
kuris dainuoja ir per radio. 
Iš lietuvių dainininkų turėsi
me drg.. Lillian Kavaliauskaitę 

' ir Ameliją Jeskevičiūtę. Pia
nu palydėti apsiėmė drg. He
lena Retikevičiūtė, Aido ir Ly
ros Chorų mokytoja. Bus ge
rų kalbėtojų. Skanių valgių 
ir gėrimų niekam iŠ svečių ne
pritruks. Bus, suprantama, ir 
šokiai ir įvairūs žaidimai. Va
karėlis bus dar tuom ypatin
gas, kad žmonės ;bųs leidžiami 
be įžangps tikietų.^ . ;

Patys tą vakarėlį įsitėmyki- 
te ir kitiems apie jį pasakyki
te.

REIKALINGAS virėjas į restoraną. 
; Atsišaukit tuojau po' No. 150 N. 
4th. St.,.kampas Bedford Avę., Brook
lyn’ N. Y. • (149-150)
_;------------4------------- 1--------- --- ------- ------------—--------

RElJjCALINGĄ motelis ar , mergina 
dirbti prie lomišiuotų kambąrių.

Darbas riesūrikus ir nuolatinių. Turi 
mokėt angliškai. Gali atsišaukti ir 
nepatyrusi. , Kreipkitės į restoraną, 
85 Sands St., Brooklyn, N.Y.

> ' (148-153)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

TEU STAGG 2-0783

M O T. LAIįKtj S, jFpįografas 
214 BedfordAve.; Brooklyn

v* T ei. Greeri^oi^t9
,, ; į" ■ * ■,. ■ V ■•iĄt'’ i p" •' • - ” *

L; L Geriausia Studija^ Brookwne. . - ^.AteiJiit Persitikrinti

J. LeVANDA

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
K 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
22?0 Ąvdnue J,į Brooklyn, N. Y.

! . , > ! i ; 1 TEL., MIDWOOD B-f201 į >

be
(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, 8TAGG 2-5041

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiaią vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali 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
siems. Kaina .................................................... 60c., per paštą 65c.

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.

Mes

229

taip pat turime žolių ir gerą ’sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit Šį skelbimą ir prisiyskit kartu su užsakymu.




