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KRISLAI
Freehold iečiai Bus Pik

nike. •
Daugiausiai Skaito Apie 

SSSR.
Išvyko Būrys Mainierių.
Jiems Padarytos Pasta

bos.
“Vergai” Sovietų Sąjun

goj.
Rašo R. M.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimėsite 
Pasaulį!

Pereitą sekmadienį, esant 
ALDLD. Il-ro Apskričio pikni
ke, kalbėjausi su būriu Free- 
holdo (N.x J.) lietuvių darbi- 

• ninku. Jie pažadėjo būti “Lai
sva” metiniam ir jubilėjiniam 

cniknike. Jie užtkrino, kad jei 
^2 busu, tai automobiliais ge- 
' ąs .būrys draugui ir draugių iš 

s,en bus.) Aš juos gi užtikrinau, 
jkad jei ,jie dalyvaus šiemet 
g‘L.” piknike, tai dalyvaus ir 
d<as metai, nes tokio didelio ir 
įvairaus pikniko rytinėse vals
tijose niekas tarpe lietuvių ne- 
^suruošia,

Vokietija Gaus Kredito 
už $100,000,000

Visais būdais pasaulio ka
pitalistai stengiasi padėt 
Vokietijos kapitalizmui iš
sigelbėti. Apart Amerikos 
pasiūlymo nereikalaut iš jos 
karo skolų per metus laiko, 
dar Amerikos, Anglijos ir 
Francijos bankai suteikia 
jai kredito už $100,000,000.

PADEKIME MA1NIERIAMS LAIMĖTI ŠIĄ 
SUNKIĄ KOVĄ PRIEŠ ANGLIES 

BARONUS IR VALDŽIĄ

Maksimas crts v,»ja M AINI ERIAI GAVO LEIDIMĄ MARŠUOT
KailĮ Antl-semitams _ . ir. nnirrir . .Tm

kai mūs dienraštis!

pardavinėtojai skel- 
šiemet vasarą žmonės

Knygų 
bia, kad 
perkasi knygas rimtesnio turi
nio, negu kitados. Geriausiai 
parsidavinėjančiomis knygomis 
yra apie Sovietų Sąjungą ir ap
skritai ekonominio turinio.

Lakūnai Pasiekė
Maskvą ir Buvo

Gražiai Priimti

Tam yra dvi rimtos priė
žastys: (1) bedarbės ir skurdo/j- sap0 
augimas šioje šalyje ir (2) ne- ’
paprastas Sovietų laimėjimas 
socialistinės kūrybos fronte. 
Sovietų Sąjunga šiandien ant 
liežuvio beveik kiekvienam. 
Rimtesnieji, netgi iš išnaudoto
jų pusės, pripažįsta SSSR kyli- 
mą ir bu joj imą. Durneliai ir 
suniekšėję (toki, kai lietuviški 
fašistai ir social-fašistai) vi
sais žemiausiais būdais tebe- 
dergia bolševikus, šitie, aišku, 
yra nelaimingiausi sutvėrimai. 
Jų balsas, žinoma, reiškia tik 
tiek, kiek to lojimas ant mėnu
lio...

MASKVA.— Birželio 25 
d. lakūnai Post ir Gatty at
skrido iš Berlyno į Maskvą.

, kad oras buvo 
toks neprielankus, jog ke
lionę sutrukdė dviem valan
dom. Jie jau išlėkė į ry
tus. Jų tikslas apskristi 
pasaulį, padarant 15,000 
mylių kelionės.

Maskvoje lakūnus pasiti
ko daugybė korespondentų

Brangūs Draugai ir Draugės:—
Nepakenčiamos darbo ir gyvenimo sąlygos ir nukapo- 

jimas algų iki badavimo laipsnio privertė vakarinės 
Pennsylvanijos, West Virginijos, ir Ohio valstijų mai
nierius paskelbti streiką.

Išnaudotojai, kaip ir visada, pasiryžo sulaužyti mai
nierių kovą. Tam tikslui naudojamos visos priemonės. 
Streiklaužiai apsaugomi kapitalistinės valstybės policija, 
šerifais ir kazokais. Tie išnaudotojų tarnai jau nušoVč 
du darbininku ir daugelį sunkiai sužeidė. Ašarų boijn- 
bomis, kulkomis, geležinėmis paipomis ir arklių kojo
mis išnaudotojai tikisi sulaužyt? mainierių kovingumą, 
pakrikdyti streiką ir priversti dirbti už mizernas algas 
ir pasibaisėtinose sąlygose. j

Daugiau kaip 40,000 mainierių, vadovystėje kovingos 
Nacionalės Mainierių Unijos, didvyriškai laikosi toje 
sunkioje kovoje.

Senosios United Mine Workers unijos reakciniai ir |

MASKVA.—Draugas Ma
ksimas Gorkis rašo “Izvies- 
tijose” straipsnį apie tuos1, 
rusus rašytojus, kurių 'raš
tuose pasirodo anti-semiti- į 
nes (prieš žydus) dvasios; 
Jis griežtai smerkia juos ir 
sako, kad Komunistų Par
tijos ir Sovietų valdžios po
litika tokia, jog darbininkui 
tėvynės dirvoj negales pri
gyti joks tautinis kerštas.

Žada Padidėjusį Skur 
dą Amerikos Dar

bininkams

pardavingi vadai eina petys petin su anglies baronais ir J.—New Jersey valstijos 
valdžia. Kapitalistiniai teismai išduoda “indžionkšinus”’Visuomenės Gerovės Susi- 
(draudimus) prieš streiką, o reakciniai UMW unijos v&- 
dai paskelbia mainierių streikus nelegališkais ir daro 
skebines sutartis su kompanijomis. Susijungė anglies 
baronai, kapitalistinė valdžia ir pardavikiški iš United 
Mine Workers unijos vadai į vieną streiko laužymo ma
šina. Jie pasistatė sau už tikslą kruvino teroro pagelba1\U VldLlgyMC nUluop'JllUclllU c i • 1 .v« • • • v 1 ° T

ir Sovietu orlaivystes sky- sutrėkšti kovojančius mamierius ir užkarti jiems darbo
riaus viršininkai. Bet nebu
vo jokios demonstracijos.

I PITTSBURGH^ IR REIKALAUT 
‘ STEIKIERIAMS PAŠELPOS

i Statomi Reikalavimai, kad Valdžia Šelpty Bedarbius ir Strei- 
i kierius; Mainieriai Neina į Skebinės United Mine Workers

Unijos Pinkles; Jie Veda Kovą po Vėliava Nacionalės Mai- 
nieriy Unijos

I ___________________ •_______

PITTSBURGH, Pa.—Di-į Veltui gazas, šviesa ir šilu- 
delis masinis spaudimas ma bedarbiams ir streikie- 

: privertė valdžią duoti leidi- riams. 
mą alkanųjų maršavimui į 

i Pittsburghą. Manoma, kad maisto bedarbių ir mainie- 
eisenoje dalyvaus keli de- riif vaikams. Veltui pienas 
sėtkai tūkstančiu mainierių kūdikiams, 
ir plieno darbininkų visos i 
Pittsburgho apielinkės.

3. Veltui tu r but teikimas

4. Tuojaus turi but iš
traukta iš streiko srities vi-

m

.

Šiandien išvyko j Sovietų Są
jungą būrys Amerikos mainie- 
rių. Jų tarpe du lietuviai mai- 
nieriai. Vienas wilkesbarr ie
tis. Jie važiuoja į Kuznec Ba
seiną mainas, kur yra darbas 
vedamas amerikoniškomis me- 
todomis. Pirm negu važiuo
siant, Sovietų vyriausybės at
stovas jiems pasakė: “Važiuo
dami, pasirūpinkit popierius, 
’ ad galėtumėt ’ sugrįžti atgal, 
ei gyvenimas Sovietuose 

nepatiks. Mes nenorime 
jus užlaikyti prievarta, 
prievarta neimam jus iš 
šalies. ”

jums 
ten 

kaip 
šitos

Kazokai Budeliai Pavo
gė Streikierio Lavoną ir 

’ Slaptai Palaidojo
■PITTSBURGH, Pa.— A- 

pie 20 valstijos kazokų pa- šiame varge, 
griebė lavoną mainierio Zi-I 
garico, kuris kelios dienos 
atgal buvo nuži 
wood, Pa., ir slaptai palai
dojo serbų kapinėse Wood- 
lawne. Nebuvo duota žinot 

j nei nužudyto draugo sese- : 
riai, Amilijai Kovacevickie-1

ir gyvenimo nepakenčiamas sąlygas.
Tik visų darbininkų energingas veikimas ir paraiką 

1 gali padėt mainieriams šią sunkią kovą laimėt. O lai
mėjimas mainierių streiko būtų laimėjimas visos darbi
ninkų klasės. Jų kova yra pirmas milžiniškas Ameri
kos darbininkų pasipriešinimas alkiui ir algų kapojimui.! 
Jų laimėjimas paakstintų visų kitų pramonių darbiniu-Į 
kus stoti į kovą; nes visi Gygiai kenčia nuo šio baisąus j 
krizio, kurio naštą kapitalistai stiver 
klasės pečių.

Tvirtai mainieriai laikosi kovos lauke. Bet jiems grū
moja badas. Jų šeimynos kenčia alkį ir gyvena didžiąu- 

Būtina ir greita pagelba reikalinga, i

ALEXANDRIA BAY. N. Eilinių Narių Streiko Ko- įsos ginkluotos spėkos—po- 
’ ' mitetas išleido ir paskleidė (iicija, šerifai, kazokai, Unl 

......      100,000 lapelių reikale alka-jted Mine Workers of Ame- 
vienijimo viršininkai laikė j maršavimo. Šaukiami rįca gengsteriai ir tt. 
savo susirinkimą ir paskel-li eisen^ Allegheny pavieto. 5, Tuojaus turi but na- 
‘..........................." Įmaimeriai ir plieno darbi- liuosuoti visi tie, kurie bu-

jninkai.
Valdžiai bus paduoti se

kami reikalavimai:
1. $10 turi būt mokama 

pašalpos kiekvienam bedar
biui ir kiekvienam streikie- kuoti. 
riui, plus po $5 kiekvienai 
užlaikomai ypatai.

2. Neturi but mėtymų iš džhis, 
stubų bedarbių ir streikie- prieš moteris bei prieš atei 
rių už nenaokėjimą randos. vius, duodant darbus.

bė, kad su ateinančia žiema! 
reikia laukti padidėjusio į 
skurdo masėse delei bedar
bės. Vadinasi, net buržua
zija pripažįsta, kad darbi-1 
ninkus laukia juoda ateitis, j 
Štai kodėl reikia bedar
biams organizuotis ir kovo
ti už socialę apdraudą prieš | 
nedarbą.

---------- --  -- , IV uu 
vo suareštuoti Allegheny 
paviete laike streiko.

6. Panaikinimas indžionk- 
šinų prieš mainierius. Pil
na laisvė pikietuoti ir strei-

7. Neturi būt jokios dis
kriminacijos prieš juodvei- 

prieš jaunuolius,

ji

*0 
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la nUO ŠIO baisaus i i ta non n i i* 
te ant darbininku I Dar 150,000 Bedarby _ -a.

Atsidūrė Gatvėse ŠIANDIEN IR RYTOJ VISUOTINAS RINKIMAS
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PRIE DIENRAŠČIO “LAISVĖS” PIKNIKO

Toliau jiems buvo pasakyta: 
Sovietų Sąjungoj dar nėra ro
jaus. Mes jam tik pagrindus 
dedame. Ten nebėra tų visų 
patogumų, kuriuos dalis darbi
ninkų turi šitoj šalyj. Caristi- 
nė dvarininkų, fabrikantų ir 
popų valdžia paliko mums šalį 
griuvėsiuose. Tik dabar SSSR 
darbininkai ant tų griuvėsių 
kuria naują darbininkišką pa
saulį, sociajizmą. Gyvenimas 
darbininko Sovietijoj tūlais 
ivilgsniais yra prastesnis už 
gyvenimą Amerikoje tų darbi
ninkų, katrie nuolatos dirba ir 
gauna aukštas algas. Bet jis 
yra , geresnis už gyvenimą tų, 
kurie ‘čia'gauni nedidelesJal
gas/' Apie*bedarbius-—nėra ko 
nė kalbėti./

nei.
Tai toks bjaurus, toks 

niekšiškas budelių darbas, 
jog turėtų sukelt pasipikti
nimą ir kerštą visoje darbi-

• • • • • • 1Lygiai viena savaitė heli-1 boro Byla” ir dainuos mųsų 
i ko iki didžiojo metinio 
dienraščio “Laisvės” pikni
ko. Vadinasi, dar yra lai
ko pagalvoti ir nuspręsti 
tiems, kurie iki šiol abejo-

chorai. Gi' saulei nusilei
dus ir šviesas sužiebus, bus 
rodoma judžiai. Todėl Visi 
bukite anksti ir vėlai. Da
bokite, kad viską pamaty-

ninku klasėj. Gi jų tikslas j®. U.e dalyvavimą šioje iš- tumėte ir išgirstumėte. To- 
kilmėje.. O nuosprendis tu-jkių progų mažai kada pasi- 

nieriam surengt streikierių įvrz" ^a^0,
™ Dar vienas dalykas: Ne-i

į bijokite lietaus. Ulmęr

buvo tame, kad neleist mai-

demonstraciją 
nužudyto draugo.

kilmėje. O nuosprendis tu-jkių progų mažai kada pasi-

laidotuose i SVES” JUBILĖJINĮ PIK-
■NIKĄ!

Šiemet iš kolonijų drau- Parke yra milžiniška syę- 
HoOVerio Planas Neišgelbės gai labai susirūpinę nakvy- tainė del dešimties tukstan- 

- ’ ..... ............................. čių žmonių!Vokietijos
BERLYN.— Vokietijos 

Komunistų Partijos orga- 
‘‘Rote, Falinę” sako, kad 

Ijloaverio planas išgelbėti 
Vokietijos kapitalizmą rięiš- 
degs. Tiesa, nereikalayi- 
mas karo, skolų per vienus 
metus laikinai dapildys vąl- 

Į džios iždą, bet nepaleng- 
Kapitaifstiniam"'pasauliui >ins liaudies naštos, nesu-

Kiekvienas darbininkas turi 
sitėmyti sekamą buržuazinio 
ašytojo (Mr. Knickerbocker) 
asakymą apie Sovietų Sąjun- 
ą<>;
t Sovietų Sąjungos pavojus iš- mažins skurdo darbinin- 
laukia ne todėl, kad Sovietų kuose. O kaip tik tie dar- 
ildžia visus darbininkus padą- ibininkai kasa duobę Vokie- 
> vergais, bet todėl, kad jie įjjos kapitalizmui..) vergais, bet t^del, kad 
ira vergai, o seka Komunistų 
irtijos patvarkymus. Vergai -------------------
Ii pastatyti pyramįdas, bet “Stalino agentu 
į negali pastatyti fabrikus ir 
os valdyti.

Aišku, Grigaitis su kompani
jų žodžių rašytoją apšauks kapitalistinės sistemos.

” ir bolševikij 
propagandistu, nors jis yra 
niekas daugiau, kai New York 
“Evening Post” dienraščio ben
dradarbis ir didelis gynėjas

nėmis. Mat, piknikas įvyks 
šeštadienį, o ant rytojaus 
sekmadienis. Niekas nesi- Piknikai.' tf IŠVaŽiaVimai 
skubins namo, laip pati 
programa su judžiais “Nuo 
Volgos iki Gastonijos” tęsis 
iki vėlumui .nakties. Bus 
taip .pat tokių draugų' ku
rie pribus į piknjką iĄ, va
karo, penktadienį. Todėl 

i visiems rūpi pernakvojį- 
mas. .

Pikniko komisija rūpina
si tuo svarbiu reikalu. Dar j 
kartą atsišaukia į brookly-i 
niečius: kurie i 
piknikininkams pernakvoti, 
t u o ja u s užregistruokite 
“Laisvės” ofise.

Pikniko programa 
dės iš dviejų dalių. Dieną 
New Yorko garsūs artistai pradžiaJlį-tą vai. ryto, 
perstatys veikalą “Scotts-

Minersville ir Shenandoah 
Piknikas

Rytoj, 28 d. birželio, Min
ersville pušyne įvyks didelis 
išvažiavimas. Bus programą. 
Kalbės d. A. Bimba iš Brook
lyn©, dainuos Lyros Choras iš 
Shenandoah. Bus 
vieko muzika, 
pradžia 3-čią vai. 
Piknikas nuo ryto.

gera Sla- 
Programos 
po pietų.

Eastono Draugų Piknikas
turi vietos Rengia .Lietuvių Darbininkų

SUS1-

Susivienijimo 231-ma kuopa, 
sekmadienį, birželio 28 d., 
HackettsiUParke, Easton, Pa. 
Bus skanių valgių ir tinkama 
program&r’ Visi ir visos į pik- 

f i niką! T Vieta gera. Pikniko

■
c o

Komitetas

WASHINGTON. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos reakcinis prezidentas 
Green pareiškė, ’kad nuo 
gegužės mėnesio Jungtinė
se Valstijose bedarbių ar
mija paaugo ant 150,000. 
Vadinasi, bedarbė tebesi-

Mainieriij Protestas 
Prieš Civilio Laisvių 

Uniją

AUKŲ DEL “DAILY WORKERIO”
šiandien ir rytoj—šešta- prisieitų “Daily Workerį” 

sustabdyti.
Draugai komunistai ir

dienį ir sekmadienį—eina 
visuotinas rinkimas aukų 
delei Komunistų Partijos 
organo “Daily Workerio.” 

• Aukos renkamos dėžutėmis 
'susirinkimuose, gatvėse, pa
lei stubas ir krautuves. 
Taip vadinama “tag day” 
įvyksta kiekvienam mieste, 

Į kur tik yra komunistų ir 
i šiaip revoliucinių darbinin- 
! kų.

Reikia, kad tūkstančiai 
susipratusių darbininkų

komunistų slmpatikai, pasi
darbuokite delei “Daily 
Workerio.” Padekite rinkti 
aukas. 'Kiekvienas surink
tas doleris yra svarbu. Pa
laikymas “Daily Workerio” 
yra reikalas visų darbiniu 
kų.

*

I
3

PITTSBURGH, Pa.—Vie- prisidėtų prie šito kilnaus 
tinė organizacija liberališ
kos Civilių Laisvių Unijos 
atsišaukė pas Pennsylvani- 
jos valstijos gubernatorių 
Pinchotą, idant jis prisius- Workerio 
tų daugiau kazokų “palai
kymui tvarkos streiko sri
tyje.” Nacionalės Mainierių 
Unijos streiko1 komitetas 
griežtai protestuoja prieš 
šitą žygį. Jis nurodo, kad pasidaro1 didelės, o įplaukų 
Pinchoto kazokai, vadinami 

1 “state troopers,” 
anglies baronams darbinin
kus terorizuoti ir žudyti. 
Mainieriai reikalauja, kad 
Pinchot tuojaus ištrauktu 
visas ginkluotas spėkas iš 
streiko lauko.

ir svarbaus darbo. Finan
sine parama “Daily Worke- 
riui” būtinai reikalinga. 
Ypatingai šiandien “Daily 

” role tarpe ang
liškai kalbančių Amerikos 
darbininkų svarbi ir didele. 
Tūkstančiai kopijų kasdien 
/paskleidžiama tarpe strei- 
k'ierių ir bedarbių. Išlaidos

Nuskendo Du Kūdikiai
NEWMARKET, N. J. - 

Biržei. 25 d. Margaret 
deman, 11 metų ir jos 
liukas Joseph 7 metų, 
de meškeriojo. Staiga
kas neteko lygsvaros ir'-' 
įkrito į vandenį. Mergaite 
puolėsi gelbėti, bet kadangi 
ji nemokėjo plaukti, tai*. į 
abudu nuskendo.

Lin- 
bro- 
pru- 
vai- i

c •M t

MASKVA.— Didelis laik
rodžių fabrikas pradėjo 
dirbti septynių valandų pa
kaitomis. Iki šiolei dirbda
vo 8 valandas. Paliečia 
1,000 darbininkų.

mažai.
padeda Viena jauna draugė, mai- 

nierio duktė iš Pittsburgh©, 
kalbėdama ketvirtadien. de
monstracijoj New Yorke, 
pasakė, kad “Daily Worke- 
ris” yra vienatinis mainie
rių įrankis pasiekimui 
amerikonų darbininkų su 
teisingomis žiniomis apie 
jų kovą. Visa buržuazinė 
spauda eina prieš mainie
rius. Įsivaizdinkime, kok
sai smūgis butų užduotas 
mainierių streikui, jeigu

WORCESTERIQ IR APIE 
LINKĖS LIETUVIAMS 

DARBININKAMS - ■
Dar kartą primenant, kad 

rytoj, birželio 28 d., Olym- j 
pia Parke, Worcester 
Mass., įvyks gražus, didelis 
ir naudingas piknikas, ren
giamas Lietuvių Dąrb. Su-, 
sivienijimo 57 kuopos. Bus 
puikus koncertinis progra
mas; dalyvaus Aido Cho
ras, vadovaujamas M. Meš- / 
kienės; kalbės R. Mizara, 
Brooklyno. Bus žaismių 
gera orkestrą. /

Rengėjai.

•<

i

U j I

I i

---- !—>

• l l j ’ • . l

Šiandien, New Yorke, kampas 130th St. ir Lenox Ave., darbininką demonstraci ja prieš atmetimą apeliacijos nuteistų mirtin nekaltų aštupnin 
juodveidžių jaunuolių Alabamoj. Pradžia 4-tą vai. po pietų. Visi lietuviai darbininkai ir; darbininkės dalyvaukite!

»v
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Lietuviai Darbininkai Žudosi buržuaziniais laikraščiais— 
Brazilijoj del Skurdo

1 Lietuvos kunigų organas 
“Rytas” birželio 11 d. laidoj ;
rašo apie Lietuvių 1 padėtį I azinių

jie paremti ant biznio, jie 
gauna riebiai apmokamus 
skelbimus, jie gauna gerai 
apmokėti už pajieškojimą 

;.skebų ,už garsinimą buržu- 
j politikierių laike 

įvairių rinkimų ir tt.
“Daily Workerio” pasilai- 

kymo šaltinis yra patys 
darbininkai. Jie privalo 

: i remti savo organą, ir jie 
•jį remia, nepaisant visokių 

. į tauškimų iš buržuazijos pu- 
• sės. Už tai “Daily Worke-

Bražilijoj. Net tas klerika
linis buržuazijos laikraštis 
pažymi,’ jog Lietuvių darbi
ninkų padėtis labai ■ bloga 
šido didelės bedarbės metu: i 

i ■ i : j ū ■ m Į
t Lietuvių kolonijos tarpe pa-1 
stebimas didelis skurdas...) 
Pasitaiko 'Aėmažai ir ' nusižu- 
dyfnų 'iš'skurdo, šeimynų su ris” gyvuoja ir gyvuos.

' mažais vaikais pametinSaš !da- 1
rosi labai dažnas. Vyrai iš
vyksta į provincijas neva ieš
koti darbo, bet praeina kele
tas mėnesių, ir niekas dau
giau apie juos nebežino. < t

Net blogai ir tiems, kurie

-f'• Kaip tik prezidentas - Hooveris paskelbė < savo planą—( 
'Sustabdyt karo skolų mokėjimą vieniems metams,—tuo- 
-mi kapitalistai tuūjaus ^pasinaudojo.: Pasipylė deklamąr 
"bijoš bučžujin'iuose laikraščiuose,:kad.pradėsią geriau eit. 
^rbčįi, shmdžesianti 'bedarbė, i pasitaisysiąs bizųis. $i- 
‘ tpkjąią; blotais' didieji Wiikininkait ir fabrikantai taip “ąt- 
^gaiviho pasitikėjimą^” ^ad keliom dienom pakilo jų šėrų 
kaina, ir jie vėl pinigavoši iš “smulkesnių žuvų,” Pats 

‘PĮopvėčiį isdnksto prahėšė biznio > tūzams apie( savų, pla-
piyhi’nėgu viešai’parodė tą planą.i, Jis sudarė progą 

ČtVųstų ir bap,kų diedams' prisiruošti .ir pakelt, savo šė- 
pkUš, kaip tik bus paskelbtas Hooverio pasiūlymas,—kad 
.metams būtų sustabdyta karinių skolų ir. jų nuošimčių 
.idokėjimas. -r

tuo tarpu nei' pfer nago juodimą nepadaugėjo dar- 
’Jtai, nesumažėjo bedarbių armijos ,ir dar vis daugiau pa- 
-Jfei.dinėjama darbininkų iš darbo; vykdoma nauji uždar- 
Jmu kapojimai darbininkams ir tarnautojams. Fabrikai, 
^dirbtuvės ir kasyklos teina tiktai 35 nuošiinčius, o 65 
.iUiošimčiar sustoję. Vietoj pagerėti, darbininkų būklė 
turės dar pablogėti ateinantį rudenį ir žiemą, kaip kad 

„pripažino New (Yorko valstijos labdarių organizacijos 
,JŠąyo raporte birželjo 23 d.
", Hooverio planas pirmon vieton deda reikalą Vokietiją 
'Atgaivinti,” josios krizį palengvinti ir užkirsti kelią 
^ąrpininkų revoliucijos pavojui, kuris grūmoja Vokie- 
LČių buržuazijai.) Bet. Hooverio vaistas ištikro pagy- 
♦djįtų Vokietiją? Visai ne.
Ifjfiįrę‘kariniai mokesčiai, kuriuos Vokietija turėjo mo-! 
,įeti sulig.aųierikinicį .Youpgo plano, pablogipp ^i)^ toje ; 
Šalyje,, taciaųs ; pą/ųati'nę krizio priežastis yra Kitokia'. incvn

‘ - Kapitalistinės darbininku išnaudojimo visose buržuazinėse šalyse . . .
.................. “sumokfelintos,’'‘racionai darbininkų skurdas didėja, taipe .vienybimų fašistų ir 

Su pagelba "naujausių Tik1 Sovietų Sąjungoj 'dar-!fašistinių sandariecių. Abi

j
yra įsigiję sklypus žemes.
Girdi,

del
minės

. yybės

Sandariečiii ir Vienybiečiy 
Fašistų Rietenos

’ ' t . ; . ,

Fašistų “Vienybė”
Jau per keletą “I 

numerių New Yorko trio su
tartinai vienas po kito rašo, 
kad jeigu ne sandariečiai, tai 
Vienybės Bendrovės piknikai 
butų nesėkmingi. Teko nugir
sti, kad šie trys sandariečiai 
yra padarę sutarti, 
bųt, šiemet nedaleisti sanda- 
riečių prie ‘‘V-bės” piknikų.. 
Ar jiem tas pasiseks ar ne, 
ateitis greitai parodys.

Sandariečiai tvirtina, kad 
jeigu ne jie, tai fašistų 

:” senai butų su- 
Reiškia, jie prisi-

rašo:

T. Daniszewski
Veik kiekviena diena at

neša faktus, kurie parodo 
greita revoliucinėjimą ma
sių darbo valstiečių Lenki
joj. Lenkijos valstietis dau
giau ir daugiau persitikri-

kalfriiaimš,1 taipgi ib 
nijd j gjąvimui : 
seimo išdavimą ' 
•valstiečio atštovo 
fašistų teismui, 
revoliucinės kryp 
raštis ir kiekvienas 
leidinys su dideliu .* 
darbininku skaitomas, c
‘ Lenkijos Komunistų Par 
tija nėsnai žymiai sutvirti 

mas Pilsudskio sekėjas, sa- no savo vadovybę revolhr

įvykinti “tvarką?’
Kaimo susirinkime Lu- 

bartov distrikte, kuriame 
parlamento narys, ištiki-

/o Tkączev 
Kiekvienas 
optics laik-

noru

na, kaipo pasekmė jo paties |kč prakalbą ir pradėjo kai- cinio judėjimo kaimo dist- 
kad tiki boti apie skurdžią Sovietų riktuose, ypatingai Valstie- 
galima j Sąjungos padėtį, valstiečiai čių masių kovoje prieš di

deles taksas. ' Komunistų 
Partijos atsiekimai ’tojesri-

sunkaus patyrimo,
revoliuciniu keliu
išeiti iš krizio. ! patiekė pasiūlymą pasiųsti
.. . " i j • v • • ii* ‘i • • • * ' i " t^  ̂J c taciaus nėra pakanka-fVtimų valstiečių vis labiauįba net anti-sovietmiu vals-. A: imnnt dhmšf

Sandaros” 1 taksas.

nesibaigiančios ekono- 
,krizės, lietuvių nuosa
kiausioms pasidarė la

bai problematingas. Pav., pir
kusieji žemės sklypus išsimo
kėtinai mėnesiais, negali tęsti 
pasižadėtų mokėjimų, o par
davėjai jiems įvairiais budais 
grasina, šis reiškinys ypač 
pastebimas pačiame Sao Pau- 

’ lo mieste.

Bet ar geresnė padėtis “Vienybė 
Lietuvių darbininkų buržu- smukus.
azinėj Lietuvoj, kur vieš- >įažįsta/ kad prisideda prie 
patauja smetoniniai fasis- palaikymo Smetonos orp’a- 

I tai ?
Dabartiniu

_ labiau.ba net anti-sovietinių vals-;n1i> yI)atingai imant donišf
sunkėja, laksavimo našta tiečių į Sovietų Sąjungų, smarkų tempą augančioj 
pąsidake labai- sloginanti. jejgU tik ponas atstovas iš-ivoliueinio jausmo kaira» 

gaus jiems leidimus. Kuot- i
i . n . met atstovas pamatė, kad ilduti' Komunistų Partijaikaimų, 116 smulkių;.J. , l

o valstiečiai* jį 'tolimesnei ir energiškęsn4( 1 
šauks- kovai organizavimui. pradi- | 

; , < nių valstiečių 'veikimų (įi |
vedimui jų keliu orgąnizuo- , 
tų kovų prieš fašistinę dik
tatūrą ir jos agentus. ./ \ |

Štai, pavyzdžiui, Dombro- 
vos distrikte, kur yra apie

vilniečiu ūkiu tano išstatv- Jls ^pliektas, jis paliko su- VclloLlt/ClŲ. UJLAIU Lcl|JU looLclLy" • • i «, , v -4. •• • sirmkimą, <ta ant licitaciios, nes iu sa- .v, “’ . ... . .. . i . U.’ v J \ į išlydėjo visokiais sauks-vimnkai negaleio užmokėti) J
_____ Tačiaus tik penkiimaiSi 1 
ūkiai tapo parduoti, kadan-! Ypatingos reikšmės yra 
gi nesirado pirkėjų kitiems. I augimas revoliucinio veiki

mo tarpe valstiečių mote-
• rų ir jaunuolių. Keliuose 

kaimuose valstiečių mote- 
irys išvijo policiją, kuri ban
dė nedaleisti valstiečiams' 
laikyti susirinkimus. Dau-| 
gely kaimų buvo jaunuolių 
demonstracijos, kuriose bu

Tie atsiekimai tui(i tąn 
Komunistų Partijki' 

(kaipo pradėjimo pųrikta

kovai organizavimui. pradi' |

krizio metu
•.« »- - - * -.JKrizis paeina iš(
^/tvarkos”; ypač gi iš;naujosios “ 
-Ėzuotoš išnaudojimo /sistemos, i 
-isradi^ių1 it'pragarinio (:skubinimo, dsęlis dačbjninktį binirikų gyvenimas gerėja, j 
' yumpd laiku pagamina tiek dirbinių, tokį’: dirbtihiij. per
viršį, kad nėra kur pelningai juos išpardddti; nei namid 

-nei Užsieniuose, labiausia dabar, kuomet įisėulyje ytži 
-50 milionų bedarbių, jkųrįęjabai mažai tegali pirkti arba 
-visai njeko;.o smulkiųjų*jr vidutinių ūkininkų’ miiiios 
’taipgi nubankrutuotos .arba stovi ant badkruto 1 kranto.
J; jiooyerip pj&nąs, kaip jau žinoma, nei nėra taikomas 
^pagerinti būklę darbo: jna^ėms. Jis yra taikomas, patai
kyti kapitalistams biznį, ypač gi sustiprinti Vokietijos 
-buržuaziją prieš darbininkus.

Kaip pereitą trečiadienį pareiškė Vokietijos ministeris 
pinhinink^s Brdėiifngas, tenai bus vykdomas naujasai 
valdžios nuosprendis, kuriuom yra griežtai padidinami 
mokesčiai .į šalies iždą.; , o tie mokesčiai reiškia plėšimą 
iš’ aarBihink# paskutinės* jo duonos plutos. • •

šimtai ynilioniV įoleHų, kurie liktų Vokietijoj, jeigu 
abiitų sustabdyta, bent metams karo skolų mokėjimas, tie 
^iltitai. milionų nebūtų naudojami jokiam pagerinimui

• Titerbininkų ir bedarbių būklės. Pats Brueningas pasa- 
: jog tie pinigai būtų panaudoti kitokiems reikalams.
Į iViėba, tai būtų palengvinimas išnaudotojams; o kita, 
| ftai^ milionais butų mokamą nuošimčiai amerikiniam plė

šiką lizdui, Wall Strytui. Juk tarp 1924 ir 1930 metų
; Wall Strytas suskoHno $1,216,000,000 .Vokietijos-valdžiai, 

miestams ir privatinėms biznio kompanijoms? Todėl 
BMerikos7kapitalo atstovas Hooveris turi išskaitliavimą: 

mokėjus karines skolas, kurių
leiKaiauja k talkininkai,” kad Vokietija tuo laiku .kaštais 
|^isų; ^talkininkų” galėtų? mokėti vien , tiktai Jungtinių 
Valstijų ryklėms. ?.i . . . , ; ;

r

L

&

* Vokietijos darbininkai supranta; kad nei ‘ mažiausių
biskelį n&pakmgyčįs jiems $ūklė del Hooverio “gerašir- 

kajįj Jjųvjungas toliau'labiau ''sūnkeš, po Ahie-ungas toliau labiau sunkės, po Atne- 
ąnda. Todėl’ jie1 n'eūpsigąįidinėja tu§.-' 
tęsia ir . smarkiną savo' ko^as. ' 'Ilnki- 

pfrinadienį. ‘Magdėbiičįč ,'dafbinft.kdf 
ĮWfBgą’. pasinę 4embnstraqją pidbs įnofcesčijį’ 
$ fcėlhpfejfįvyko šųsidfirimas' su1 policiją, kiifį 

įl į» ^ięną darbipink^ riiišbVė, šepfynis siiŽei- 
į^aife^tidse antradienį ’ policija iš^įer) ^u fūr 
ae pdaroįninku langūs,’ ardė jų svetaines; bū- 

v.jta visa eile ląikHšČi^,’ leidžiamų' kairiųjų 
į ^jSnijų dr>ko<nunUtų* iBetdarbininkai tuose šųsidūnhiųoy 
e bėgoj v-energingai/stojo į mūšius su policija ir jūo- 

'«ašimčiais? kurie taipgi nemažai’ hukentejo nuo darbi- 
beveik nėra tos savaitės, kad neįvyktų 

Batbpiinkų į<ova, i§ už barikadų prieš valdžios spėkas.
Q' Totfel' ir ‘Sovietų' ^Sąjungos laikraščiai sako, jog “pro- 
BtArfoė tetbiiucįjii, kĄip buvo, taip ir pasilieka vieninte- 
Jį^ Vokietijos masių' Viltis,’’.-nežiūrint visų Hooverio plą- 
fių ^. kitokių: buržuazijos įmonų.. O . kadangi Hooverid 
įįime^mas yra ne tik pažibėti. Vokiečių buržuazijai 
prieš nanrinę ęmiančią revoliuciją, bet ir.panaudot Wo-- 

Sovietui Sąjungą,—^tod,ei " Amerikos 
;.j^ųp( jr visų kitų .šalių,, turi bute pasirengę 
etp'J^pMbliką, |r dįdžiausionftisi jmiriiomis da*‘

.z. racijose Pirmosios Rugpjūčio; taiuyrąii 
rRįžriiti¥fes 'dienos masiniuose išstojimuose kovai prieš 
imperialistinį karą ir apgynimui Sovietų Sąjungos.

Vystės, 
jtikos k 
Šiomis 
$Le kac 
Nurengi 
$ taksų) ęį>i|>

r Atidarė
f 0ė. Ki 
Kaistais ;
X 3f° suspenduota

............ ............... ■

4 c

no Brooklyne.
' : * •

Well, mažas skirtumas

; to reakcinės grupės sudaro 
: v > ^bendrą frontą prieš kovo- 

• jančius lietuvius; ’ darbinin-
i . kus.! Jeigu sandariečiai ir

■ vienybiniar .'. .'kartais 'savo 
Drau- tarpe pasiėda, tai dažniau- 

kelintą kartą: šia tik del dolerio.

Kunigy Protas
^Kunigų organas: “ 

gas”’jau 
bjauriai bando pašiepti at
sišaukimus del “Daily Wor
kerio” paramos. Birželio 24 
d. jis rašo:

Mūsų bolševikėliai vis dar • 
tebešaukia: “Daily Workeriui’ l 
reikalinga skubi finansinė pa- j 
ra'ma; !J,:-----1--“ ■
zis.” Jau kelinti metai, kai prakalbas geg. 23 d., Law- 

.. ] ....... .
šlamšto galas negriebia. Kur njnkus,‘ pareikšdamas, 
nors čia suninkąs yra pakas
tas.

Ak, kaip linksma butų 
darbininkų mulkintojams, 
kunigams, jei “Daily Wor- 
keris” sustotų ėjęs. Bet ku
nigų protas nesupranta, ko
dėl to revoliucinio darbiniu- pasakyta:

negriebia ga- pos sekretorius yra karštas!^ j^dėji

Masinis valstiečių judėji
mas Lenkijoj ir vakarinėj 
Ukrainoj ir vakarinėj Balt- 
gudijoj atkreiptas prieš ta
ksas, užgriebimą nuosavy
bės del taksų, prieš sunki- 
nimą žemės palaikymo są
lygų ir’ prieš visą fašizmo 
agrarinę politiką. Išskyrus 
Pozen ir Pomerellen dist- 
rikta, iš kur ant nelaimės 
negalima gauti informaci
jų, nėra nei vieno distrikto 
Lenkijoj, o ypatingai di
džiojoj Lenkijoj ir vakari
nėj Baltgudijoj, kur masės 
nebūtų išstojusios į aštrią 
kovą prieš policiją ir vieti
nius fašistiniu administra-.

*•: * I j

cijų atstovus.
Anti-biudžeto kampanija, 

kurią suorganizavo revoliu
ciniai Czaika kaimo ’____
čiai Liublino distrikte, aiš
kiai parodė politinį pobūdį. 
Kaimo susirinkime buvo i

WILKES-BARRE, PA.

Svarbus Darbininkų 
Susirinkimas (

Lietuvių Komunistų Frakci- I 
i- 

i'kimą visų mūsų orgahįz£cijų 1 
.narių. Draugai, jūš jau žino-^L .

v rr • j v • V uieiuvių xiuni uniovu xvo nesama Sovietų zvaigz-, ja §aukja labai svarbų susirin
dė.
mė
rai atsisakė pirkti atviru-1 te, kad mūsų apielinkei yra

Revoliucinis ūpas apė 
net vaikus, kurie bend

tęs su Pilsudskio atvaizdu; • Paskirta siųsti du draugu (stu- 
- . j . • ) deniu) i komunistų mokyklą,

, ; « . v .Ojomis,, įvvks šją vasarą Br.o.okily-
o atsakymui į šauksmą ne Apkalbėjimui to klausimo 
“Lai gyvuoja Pilsudskis,”(mes šaukiame susirinkimą bįr- 
kurį iškėlė mokytojai, šau-!želio 29 d., 7-tą vai. vakare. 
kė: “Lai gyvuoja darbiniu-;
ku ir valstiečių galia.” , b n.c 1 Barre, Pa.

Nepaisant, didėjančio te- Visi, draugai ir draugės, da- 
roro, kuris dabar vedamas fv 
net didžiojoj Lenkijoj, re-;

) deniu) į komunistų mokyklą
, kuri įvyks šią vasarą Br.O.akly-

Pilsudskis,” ' mes šaukiame susirinkimą bįr- I $

, .ąusirinkimo: Public J J 
i Square, 31, room 47, Wilkes-/

I.UVU11U" “v'-1 XJVMW.JVJ, ( * v- .

valstie- voliucitfe banga kaime ky-

gyvaukite susirinkime.

Kita išraiška kovingo Jau ] 000 Audėju 
iečių masių veikimo ’ , J *■ 

____ ___ ___  „vi,-j,, - reikšmingas faktas, Streikuoja 
Vanta TaisvEpc (pasakytos revoliucinės kai- kad 90 nuošimčių valstiečių v (U U vi vlo j Uub (bos, ir valstiečiai iškėlė an- konferencijų ( o jų buvo 25'

la.
valstiečių masių
yra reikšmingas )

Drg Komunistas 
No. 127 “Krisluose”, 

'dienraščiui didelis kri-; damas apie atsibuvusias 
Jau kelinti

I ti-karinius obalsius. 
kai ir miesto

PAWTUCKET, R. L — į | Ji 
Masinis pikietas išvedė į |

1 j streiką visus audėjus RoyaŲ | 
Mill. Jau 1,000 darbininke : 

pagelbos politiniams randasi kovos lauke.

Kulo- pereitų trijų mėnesių laiko- 
valdžios at- tarpy) buvo sėkmingai įvy- 

** is 
atakų. Didelė kampanija 

suteiki-

“L.”
rašy- stovai tapo išvyti iš susi- kinta, nepaisant policijo 

rinkimo. atakų.
_ _ , Bedarbiu judėjimas taip-'Vedama kaimuose

panašiai šūkauja, o vis del to pence, puola opozicijos šąli-1 gi apėmė " ' ’ ’ "
alomoin renine* nnn’riAhin Te 11 v *t •iv-i < A

kad kaimuose.
didokas mases Įniui 
Trijuose dist-

kų organo “i 
las.” Girdi, “kur nors šu
niukas yra pakastas.” 

Kad “Draugo’ ’ :
riai toliaus nevargintų savo tuoj aus a 
silpno proto, mes pasakysi- i Lawrence.” 

jog kas liečia “Daily 
Workeris” leidžiamas kaipo 
šuniuko pakasto. Plačios 
darbininkų ' masės teikia 
j^rų | jęihanąinę paFamą, kuo
met-, tįi^ jų ęęi,kalųš ginantis 
Ja^rąšįiB atsišaukia 1 para-?
mus,.: /Už) tąi' f‘Daijy, Mforkę- 
-ris^' gyvuoja.) / Kad ,jįs daž
nai .atsišaukia > paramos, tai 
nieko nepaprasto. Jo išlei
dimas daugiausia’ ir pri
klauso nuo darbininkų pa
ramos. g.!

Dąžnąi tūkštančiai “Dai
ly Workerio” kopjjų dalina
nt) a veltui darbininkams,, 
ypatingai streiko, vietose, 
taipgi bedarbiams. “Daily 
Worker” leidžiamas - kaipo 
•darbjninkų kovos įrankis, 
gynimui jų reikalų, mokini
mui/ švietimui- darbininkų, i

“sklokos šalininkai atkalbi- piktuose komitetai bedar- 
nėjo žmones f 1 "
kurias rengė K.P. L. Frak- susidedanti iš 15 ir daugiau 
cija.. . Sutikdami .darbinin- narjų, įapo suorganizuoti, 
kus jie sakė: neikite į .šitas;įr įje komitetai, pagelba de- 
prakalbas, nes bus policijos. monstracijų, >^1

(užpuolimas^... toliau y^^džią suteikti pašalpą. Ryš-
: A.L.D.L.D. kuo-pals paVyzdis spėkos bedar- 

...... . . _ . s—> j ..jimo kaime buvo
sklokimnkas ir nesirūpina! demonstracijos vasario 25 
organizacijos reikalais.;,^

z", asę paderme mainieri ams ju sunkioj kovoji ;

privertė vai-

pirma kurių buvo eilėi i i ■ z-. 'I tz 'i j , -r, |U., piiiua nulių uuvu encredakto- Centro Komitetas turėtų mitingų ir konferencijl}. Tą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) ‘
Mes žinome, kaip atsiliepia šis ekonominis krizis ant i 

visos darbininkų klasės. Mes žinome, kad daugelis iš 
i mūsų draugų ir rėmėjų yra be darbo. Bet mes taipgi 
žinome, kad kovojanti mainieriai yra tokioje padėtyje, 
jog privalome su jais pasidalinti ir paskutiniais savo li-j 
kučiais. 1

Lietuviai darbininkai ir darbininkes! Skubinkitės ko-1 
vojantiemsmainieriams pagelbėti. Aukokite patys, rinJ 
kite aukas, drapanas ir maistą mainieriams. Šaukitd 
protestų susirinkimus prieš žvėriškus puolimus ant koffl 
vojančių mainierių. Stiprinkite Komunistų 1 Partiją, lįsi 
todami į jos eiles, kaipo vado visų darbinirikų koVųl j 
Tvirtinkime revoliucines unijas, nes tik jos yra tik’riejl ; 
ekonominės darbininkų kovos' įrarikis. ’Amerikos Darba 3

. -• • J 11A UI A < j A A A\ \J i 11.V 1 Vz A1 Vz L I vi • A. 

itkieipt atydą į ^įen^ daugely vietų buvo 
.< t vien, tik valstiečių ir bend- 

x Virš minėti dalykai buvo ros darbininkų ir valstiečių 
svarstomą A.L.D.L.D . 37 j demonstracijos; daugely 

j£?kytam > ^u^iri.nkime vįeįų valstiečiai; maršavo į
J Federacija' ir kitos reakcinės unijos pavirto .išn^'tidbt'dįl 

Pirmosios žinios kas lie-' ramsčiais.'' Pasiekime ir tuos darbininkus1, kūriė įyi^su 
čia Pirmos Gegužės įvykius klaidinti tautininkų, klerikalų, soči alf ašis tų ir renegatų 
kaimų distriktuose (Lum- Per'statykįme tiem dai’binirikams tikrąjį kovos vaizdą, i 
bartove’—keturi valstiečiai kviėskime: ir juos ateiti mainieriams į pagelba. | 
užmušta ir keli desėtkai su-1 Ką turi daryti mūsų darbininkiškų organizacijų kud 
žeista, Manievicze—du už-'P0S? b, / i
mušta ir daug sužeista, Go- 
loby—susikirtimas su poli
cija) suteikia aiškų įrody
mą apie smarkų augimą re
voliucinio bruzdėjimo tarpe 
išnaudojamų valstiečių ma
sių.

Neapykanta prie Pilsuds
kio viešpatavimą auga vals
tiečiuose. Miestely netoli 
Čenstachovos 700 valstiečių

birž. 12. d., ir .padarytą bend- 
,ras visų išvedimas tokis: 
' ; ;1. Kuopos; sekretorius at
lieka sąžiniškai jam uždė- 
itajs pareigas kuopos reika
luose, bet ir uoliai platina 
komunistinius' laikraščius^

2. Vadinami sklokininkai, 
žmonių neatkalbinėjo • nuo; 
ėjimo ant virš minėtų pra
kalbų.
Įgaliota Komisija:

Aug. Večkys 
J. šimkonis 
A. Baronas.

PROLETMENO SUSL 
RINKIMAS

vien tik valstiečių ir bend-

miestus;

daugely

Draugai! A.L.P.M.S. Centro nesenai atakavo majorą ir 
pagelbininką. Pakeltakaip, ir visi kiti pevoliucirfių i“J? 1?o?e.d!s ,jvy'<ost® s!,.5C.k’.1° . „« j lyjus- Msag,pi,ieš piisudski0 Val- 

:a_ džiąi" "Keturiasdešimts po- 
licistų, kurie urnai buvo pa- 

vos tiktai pajėgė

dnl tokie laikraščiai visada Į Visi draugai ir draugės čia 
randasi sunkioje finansinėj j lyvaukitė. .
padėty. Kas kita yra su’ Sekretorius v. Bovinas, šaukti,

1. Kiekviena A.L.D.L.D., Lietuvių Darbininkių SusivienH 
jimo Amerikoje, ir Tarpt. Darb. Apsigynimo kuopos, bj i 
klasiniai sąmoningų darbininkų pašelpinčs organizacijJ J 
privalo atlikti savo pareigas. Pirma, priimkite pčotesj I 
rezoliucijas prieš žvėriškus kazokų puolimus ir siųskit H 
Pennsylvanijos gubernatoriui: Governor Pinchot, Haį i 
risburg, Pa. v ji

2. Parinkite kuopu susirinkimuose, streikieriams auk fl
3. Išrinkite komisijas, kurios rinks aukas, drabužius) |

maistą mainieriams. ‘ ' i 8
4. Paskirkite draugus, kurie nueitų į kiekvieną par A fl 

girną, į kitų sriovių organizacijas bei susirinkimus! fl 
keltų mainiorių pagelbės klausimą, prašytų aukų, etc. I B

Aukas ir duokles siųskite: Pennsylvania-Ohio Mini | 
Relief Committee, 611 Penn Ave,, Pittsburgh, *Pa. ’ I fl 

A.J.V. Komunistų Partijos Liet. Fr. C. BiūrasĮfl 
Am Liet Darbininkų Literatūros Dr-jos C. Kori®* 
Liet. Darbininkių Susiv. Amer. Centro Komiteto

*1 • A ■' J .J' A > •
&
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Kaip matome mūsų draugai, menininkai vei
kia. ■

Amkino Judžiai

Puslapis Trečias ’

Mūsų Bendradarbiams
Draugai, į mūsų meno skyrių reikalinga 

daugiau raštų. Mes negalime palikti šį dar
bą tik draugams, kurie susirišę su laikraščiu. 
Šiam skyriui turi rašinėti visi draugai, kurie 
tik jpili. rašyti bent kiek/
rGal būt, kad kils klausimas: Ką rašyti? 

Kaip rašyti? Kokių raštų reikalinga rašyti?
r Galybės yra temų mūsų raštijai. Gal la

biausia mes atsilikę, tai vaizdelių rašyme. 
Oiiginalių vaizdelių labai ir labai trūksta mū- 

laikraščiams.
• Rašymui tokių vaizdelių, apsakymėlių, yra 

Gilybės medžiagos. Gal būt bus ta bėda su mūs 
raugais, tai kad pačiai pradžiai jie ima 
ašyti veikalus, knygos didumo apsakymus, 
kiškų, kad pasekmės negali būt labai geros. 
Hdelis darbas naujam rašytojui vargu kada 
ali 'gerai pasisekti. Patartina imti pavyzdį 
š proletarinių rašytojų žurnalo “New Ma

sses.” Ten talpinami trumpi rašinėliai, bet ! 
rašyti ir gerų rašytojų.

Pastebėkite jų temas. Jūs rasite, kad vaiz
deliai rašoma iš mitingų^ darbo j ieškojimų, 
šeimynos nelaimingų atsitikimų, dirbtuvės 
darbininkų vaizdeliai ir eilės panašių temų.

Reikalinga rašyti trumpai, kad vienu kar
tu, vienu laikraščio pasirodymu galėtų tilpti , 
pasakaitė, gražus apsakymėlis su pradžia ir i 
pabaiga. Tokių raštų labai ir labai trūksta 
mūsų meno skyriui ir visam laikraščiui.

'' Suprantama, tokie vaizdeliai turėtų būti 
parašyta tiek gerai, kad nereikėtų perrašyti, 
perrašant, veik negalima išvengti “nenus- 
kriaudus” originalumą.

Reikalinga rašinėti ir daugiau eilėraščių. • 
Vienok neraginame draugus pradėti savo i 
“karjėrą” us poezija. Rašymas eilių reikalai!- Į 
ja jau tobulesnio pačios kalbos ir rašybos tai- Į 
syklių pažinimo. Jei kurie draugai mano, kad | 
eilės galima rašyti tik “iš galvos,” ir nesila- | 
vinant darbininkų judėjimą suprasti, jie klys
ta.

Suprantama, čia nekalbame apie tuos drau- 
Ijgus, kurie jau rašo ir nemažai parašė.

Mes kreipiamės juo labiau, tai į Kanados 
draugus. Ten yra jaunų ir naujų judėjime , 
draligų. Jų talentai dar neišbandyti “gra- ; 
žiojbj’ literatūroj. Be to, ten randasi eilė • 
draugų, kurie gana gerai kalbą ir rašybą var- ■ 
toja. Mes raginame juos pradėti bandyti sa- ' 
vo literatinius gabumus trumpais vaizdeliais, 
eilėmis ir kitkuo.

Taip pat reikalinga į mūsų skyrių scenos 
/'ikalų peržvalgų. Jei draugas matė judžius, 
d buvo teatre, tai, parėjęs namo, sėsk, drau- j 

/e, ir parašyk apie tą veikalą arba judį 
recenziją, kaip jisai yra geras ar blogas, ką 
vaizduoja. Jei skaitei knygą,—daryk tą patį.

Tai gera medžiaga rašinėjimui į meno sky
dų. Taip pat, jei buvai prie dirbtuvės var
tų, darbo biuro, jieškojai darbo, matei darbi- 
jinkų, klausyk ką jie kalba, tėmyk jų gyve
nimą, bėdas ir rašyk vaizdelį. Bet primena
me, kad mūsų meno skyrius turi dalytis la
biau ir labiau proletarinis. Mes nenorime 
auklėti senam svietui menininkus, nei rašy
tojus. Tad linija, marksistinis dalyko paži
nimas, yra būtinas dalykas. Reikalinga pa
žymėti, ypač naujiems draugams, kad tik ra
šyti ir neskaityti, nesilavinti, tai būtų labai 
klaidingas nusistatymas ir ne tobulintų, bet 
nažintų rašytojo sugabumą.

Gerai vienas draugas pastebėjo kultūrinių 
organizacijų konferencijoj, kad proletariniai 
rašytojai turi važiuoti vakacijų laiku į vietas, 
fyir mainieriai veda kovų. Ten jie galės pa
silipti savo raštų proletarinį turinį.

Mes kviečiame, draugus ir drauges, dau
žau rašinėti į Meno Skyrių, o ypatingai nu
odytų raštų, trumpų vaizdelių, pasakaičių.

V. Bovinas.

das, Lyra, Sietynas, Banga ir kiti—pasisku
binkite talkon.

Ve kokių gražių laiškų mes gauname. Drau
gas Jankus, iš So. Bostono, prisiuntė laišką. 
Bet laiške neparašė nė vieną žodį. Mat, 
Laisvės Choras kalba ne žodžiais, bet dole
riais. Vieton žodžiu, mes radome šio draugo 
laiške $11.75. Tai už dainas. Kūris choras 
bus sekantis su pinigais už dainas ir veika
lus? Draugai iš Mass, padarė gerą pradžią.

Dabar imkime kitą laišką iš Mass valstijos, 
šitas draugas jau sauja iš didžiųjų kanuolių. 
Jo žodžiai doleriais kalba. Dalį jo laiško de
dame čia, kad ii’ kiti draugai, chorai, taip 
pradėtų kalbėti.

Draugas Mykolas Budrikis rašo:
“Brangus daruge:- šiuomi pranešu, kad nuo 

jūsų laiškutį gavau su paraginimu prisidėti 
prie išleidimo “Alkio”. Ačiū už jūsų pasi
darbavimą, o mes irgi stojam jums į pagelią. 
Birželio 17 dieną sušaukiau extra susirinkimą 
Liuosybės Dailės Ratelio Choro perskaičiau jū
sų laišką ir paaiškinau visą Centro Biuro pa
dėtį. Tuoj, didžiuma balsų, nutarta iš iždo pa
aukoti 15 dol. Dar kita penkinė nuo draugo 
Kv.ietkausko ir manęs, tai viso jau bus 20 
dol. Tai dabar pas mane jau randasi 70 dol. 
nes II Apskritys paskyrė 50 dol.

“Aš manau, kad tai bus gera pradžia. Jei 
ir kiti menininkai po tiek prisidės, tai jums 
nebus bėdos su išleidimu veikalo. Pinigus gau
site “Laisvės” piknike. Aš ir daug kitų drau
gų rengiamės važiuoti į “Laisvės” pikniką.”

Tai tiesa, kad gana gera pradžia. Mes ga
lime kitus darugus tik paraginti, kad ir jie 
perskaitytų šį laišką ir pagalvotų, kiek pini
gų yra jūsų choro ižde. Be to, labai svarbu, 
kad daug draugų rengiasi atvažiuoti į “Lais
ves” pikniką.

Dabar imame kitą laišką iš tolimesnių kolo
nijų. Draugas Intapas, iš Cleveland©, rašo: 
“Siunčiu ALPMS. 3 kuopos duokles už du me
tu (1930 ir 1931). Per du metu kuopa nie
ko neveikė, nei susirinkimų nelaikė. Bet da
bar jau nutarėme veikti ir užsimokėti duok
les į Centrą. Išrinkome naują valdybą iš 
sekamų d r a u g ų : Organizatorius — A. 
P. Baltrušaitis, sekretorius,—J. Dominaitis, 
finansų sekr,—D. Petrauskas, ižd.—J. Intu
pas. Girdėjau, kad ir Lyros Choras svars
tys finansinį klausimą.”

Vadinasi, ir čia mes matome, kad tolimos 
kolonijos jau subruzdo veikti. Norėtume, kad 
ir kitos kolonijos tą klausimą svarstytų, nes 
reikalinga mūsų darbas skubiai varyti pir
myn. Ateina ir praeina vasara, netoli ru
duo. Vėl reikės naujų veikalų. O draugai 
turite žinoti, kad mūsų veikalai dar greičiau 
išeina iš “mados”, negu moteriškos dreses. 
Sykį suvaidinai ir mesk veikalą.

Tad naujų Veikalų reikia, reikia ir vėl rei
kia.

štai draugas Gerdauskas, iš Worcesterio, 
mums jau rašo: “Vaikų Draugijėlės žiburė
lio Komitetas nutarė kreiptis į Proletarų Me
no Sąjungos Centrą, kad išleistų vaikam vei
kalėlių ir dainų.” .

Kaip matote, tai reikalavimų turime. Prie 
gerų norų galėtume pagaminti ir vaikams 
daugiau veikalėlių, bet stoka ištekliaus. Apie 
keli veikalėliai dar randasi Centre, bet gal 
jau vaidinti Worcesteryj ir kitur. Taigi, 
draugai, dirbkime, kad turėtume pinigų ir 
veikalų.

Kas Rūpinasi Meno Reikalais
Dar nesenai mes išsiuntinėjime laiškus 

.ūsų vienetams reikale finansų sukėlimo iš- 
idimui oporetės “Alkis” ir kitų veikalų, 
es tikėjomės, kad draugai rūpinsis tuo rei
du, nes tai mūsų visų darbas ir pareigos, 
(k veikalai reikalinga vaidintojams labiau, 
gu pačiam Centrui. Ir galime pranešti, 
d atbalsiai jau girdisi.
Bet kas pirmutinis rūpinasi meno reikalais? 
1 kai kam atrodyt: kur arčiau, tai greičiau, 
t šiuo tarpu ne taip. Iš mūsų kaimynų dar 
•s negirdėjome nieko, kas daroma finansa- 
aui “Alkio,” Tad, draugai, čia iš pat pa
lės, pasirūpinkite, kad tolimesnės kolonijos 
i nepralenktų. ALPMS III Apskritys, Ar

Draugas Karvelis, iš Chicagos, rašo, kad 
“mūsų choras pageidauja operetės. Pastebė
jau, kad jau yra spaudai prirengta operetė 
“Alkis”, kaip greitai ją galėsite siuntinėti 
vaidinimui?

Reikia pasakyti, kad labai daug veiks ant 
pasirodymo “Alkio”, kaip greitai jisai gaus 
finansinio maisto. Bet darysime viską, kad 
veikalas būtų galima siųsti svietan apie pa
baigą rugpjūčio mėnesio. Tai dar galėtų 
suspėti rudenio sezonui. O jei gausime tal
kos greičiau, tai ir veikalas bus galima grei
čiau išleisti.

Prie visų šių laiškų mes galime dar pri
durti, kad reikalinga greitai veikti ne tik 
Centro Biurui, bet ir draugams kolonijose. 
Duosite Centrui pinigų, gausite veikalų.

V. Bovinas, Sekretorius.
P. S.—Jau parašius šį straipsnį, mes vėl 

gavome nuo d. J. D. Bendokaičio laišką su 
dešimke. Kitą kartą parašysime daugiau apie 
Chicagos draugus.

' Kitas laiškas vėl mus pasiekė, tai nuo d. 
Litvinienės, su A.L.P.M.S. 4 kp. duoklėmis.

Jztodųjų Jūrų Maištas.—Tai vėliausias vei
kalas, darytas Sovietų Sąjungoj, dabar rodo
mas Cameo teatre, New Yorke.

Verta jį matyti kiekvienam darbininkui. 
Technika, aiškumas, rodos, bene bus geriau
sia nusisekęs. Pats veikalo turinys-—tai re-, 
voliucijos kovos Odessoje. ' Bežiūrint, kartais 
darosi graudu arba ima piktumas, pagieža 

; prieš buržuazijos veidmainingą “laisvės ir tei-; 
singumo” obalsį, darbininkų kankinimą.

Sukilę darbininkai, revoliucionieriai, jau be- 
j paima Odessa. Visokio plauko ponai, turtin- 
• gosios panos ir generolai, su visais savo ba- 
i gažąis, bėga, kimšte kemšasi į laivą. Revo
liucija—jiem ugnis, gaisras.

Bet jų pagelbai atplaukia Francijos laivai. 
Ot, kad džiaugsmo.'.-. Iškyla Francijos vėlia- 

I va. Prasideda kontrevoliucija. Francijos ge- 
! nerolai broliaujasi su Odessos buržuazija. 
: Pastaroji ruošia puotą francūzams ge- 
; nerolams ir oficieriams. Jie broliais vadina-
■ mi. Visų vienybė prieš revoliuciją. '
Į O kitame sluoksny.), darbininkų tarpe, fran-
Į euzų laivininkų eilėse jau kyla klausimai: 
“Ko mes čia atvykome? Kas čia mus atsiun
tė?” Reakcija darbuojasi be paliovos, kuomet 
generolai ir oficieriai geria vyną, tai sugau
tus darbininkus, numatytus revoliucionierius 

į veda prie sienos sušaudymui... Kamandieras 
reikalauja:

—Kurie iš jūsų vadas?—Nepaisydami nie
ko revoliucionieriai kelia rankas vienas pas
kui kitą:

1 —Aš,
■ —Ir aš, taipgi.

—Aš, ir aš, aš, aš... Greitai paliko tik su
griuvę kūnai. O nervuoti budeliai grįžo at- 

įgal... Jie gavo pavaišinti... vynu...
Vienok revoliuciją negalima nušauti! Iš su-1 

j šaudytų lavonų, dar paliko gyvas vyriausias į 
1 darbininkų vadas. Jisai rėplomis sugrįžta i 
Į pas savo moterį. Bet ne vaikai, ne moteris 
i jam rūpi... Revoliucija jo tikslas! Jisai duo- 
į da įsakymą savo draugei šaukti Revoliucijos 
j Komiteto posėdį...

Greitai įvyksta posėdis... Gatavi lapeliai... 
Paskleidžiama juos Francijos laivyno jūrei
viams. . . Kuomet dar generolai ir ponai puo
tauja, apačiose, laivo dugne, jau darosi judė
jimas, revoliucinė talka.

Darbininkai mieste pradeda labiau brūzdė-i 
ti, pamato francūzų tikslus. Kareiviai sugau-| 
na du darbininku lapelius dalinant prie fab-; 
riko. Areštuoja juos ir daug darbininkų... | 
du pakorė... Tai mato ir franeuzai jurinin-Į 

I kai. Surasta lapeliai ir tarpe laivyno karei-1 
jvių... Pirmas reakcijos puolimas ant vieno'
■ jūreivio juodosios -rasės.. . Jį nukankina iki 
mirties, bet neišduoda savo draugų.

Gi miesto darbininkai nusprendžia kovot' 
arba mirti, paima kai kurias miesto dalis... 
fabrikus. Jie siunčia delegaciją jau nuo 
Odessos Sovieto su reikalavimais, kad Franci- 

I jos laivynas būtų “neutrališkas.” Pagelba 
I jiems jau ruošiama iš kaimiečių... Laivyne 
taip at jau prirengta revoliucinės jėgos.

Bet darbininkų delegaciją tik išjuokia 
: Francijos generolai. Visus areštuoja... bet! 
! jau vėlu!

—Revoliucija jūs negalite areštuoti,—dar- 
! bininkai pareiškia.

čia artinasi galas revoliucinės dramos. Ge- 
‘ nerolai griebiasi už ginklų... Kaimo revoliu-j 
cionieriai jau pribuvo... Bet ponios dar trina, 
rankas:

—Tai bus gražus vaizdas, kai paleis tas 
didžiąsias laivyno kanuoles į tuos darbininkus, 
į tuos driskius... Įsakymas praskambėjo:

—šaukit... šaukit... šaukit, ko dar laukia
me! Bet jau veltui... Didieji šautuvai nuleido
■ nosis žemyn. Jūreiviai pareiškė savo genero- 
j Jams:

—Visu smarkumu grįžtame į savo šalį, 
j .šitie darbininkai yra mūsų broliai.

Persigando ponija, jūreiviai atsuko ginklą 
i prieš savo kamandierius ir įsakė grįžti į 
I Franci ją ir. ten ginti savo šalį. Darbininkai 

laimi, revoliucija eina pirmyn. Tokia veikalo 
pabaiga. Per kančias ir kentėjimus į pergalę. 
Veikalas nelabai ilgas, bet labai aiškus ir 
lengvai suprantamas.

Tos žemės Sūnus:—Tai jau seniau rodytas 
judis. Angliškai vadinamas “A Son of The 

i Land.” šitas veikalas yra vienas iš geriausių 
j taip pat. Vaizduoja darbininkų valstiečių gy
venimą. Kitaip sakant, jų kovą ^sū gamta.

Darbininkai dirba žemę, sėja pasėlius, 
i Bet ateina sausuma. Nėra vandenio ne tik 
dirvoms, bet ir patys darbininkai negauna 
vandenio.

Pagaliau valstietis eina su prašymu į Sovie
tų valdžią. Ten jį mokina inžinierijos. Grįž
ta atgal, darbininkai iškasa kanalą ir gauna 
vandenio.

Ir šioje dramoje kovos, kančios. Bet po 
vargų ir pasirįžimo einama j geresnį gyveni
mą. •

Darbininkų Teatras.— Ir Amerikos dar- 
binlnkiir jau- ;subrūždo organizuoti darbinin
kų teatrą.’ Proletarinis teatras veikia gana 
plačiai Žemietijoj ir Sovietų Sąjungoj. 
Suprantama, darbininkų teatras nėra 
tam, kad vaidinti veikalus tik jausmų pa
tenkinimui. Visai ne. Darbininkų teatras 
vaidins veikalėlius iš klasių kovos. Jis ruoš 
vaidinimus prie dirbtuvių ir.gatvėje.

New Yorke susikūrė proletarinio teatro- 
grupė. Ji vadinasi Darbininkų Teatro Labo
ratorija. Greitai organizuos savo skyrius 
Brightone, Passaike ir kitur, šitas New Yor- 
ko skyrius yra dalimi Tarptautinės Darbinin
kų Dramos Sąjungos . •

Dabar jau pradėtas. Iš klasių kovos vienas 
veikalėlis jau išėjo, jisai vadinamas “Lynch 
Law” (Lynčiavimo Įstatymas), šitas veika
lėlis liečia nuteisimą Scottsboro 9 nęgrų dar
bininkų.

Be to, jau leidžiama žurnalėlis. Supran
tama, dar ti? mimiografu spausdintas. Pradj- 
žia gana sunki, bet ateitis, klasiniai darbi
ninkų reikalai, išmokyk ir isauklės darbinin
kų teatrą. '

Svarbiausia, reikalinga žymėti, kad darbi
ninkų teatras bus visai skirtingas nuo buvu
sio mūsų teatro. Svarbiausia užduotimi dar
bininkų teatro bus, tai gelbėjimas darbinin
kų kovose. Veikalai, vaidinimai turės gimti 
iš klasių kovos, šitas darbininkų teatro atsi
radimas, manome, galės pagerinti ir lietu
vių sceną.

Mes turime keletą veikalėlių, kuriuos skai
tome darbininkiškais. Vienok neturime vei
kalų, kurie .būtų tinkami tam momentui. Ne
turime veikalų, kurie būtų klasiniai revoliu- 
cioniški. Daug galėsime pasimokinti ir paty
rimų gauti, kuomet geriau ir veikliau pradės 
veikti darbininkų teatras.

Draugai, kurie gali ką nors rašyti darbin- 
teatrui arba užsisakyti magaziną anglų kal
ba, rašykite sekamu adresu. Workers Theat
re Magazine, 131 West 28-th St., New York, 
N. Y.

Sodietis.

CLEVELAND, OHIO

Parazitams
Lėbaukit džiaugkitės šiandieną 
Kol darbininkai jūs vergai! 
Rįrtoj pažinsit aštrų plieną. 
Mokės atlygint jums už tai! 
Neskaitę dolerius nūn pilat;

. . k , |O darbininkai tur už juos
' ' Badailii, skursti, šaltį kęsti 

Ir nešti begalę skriaudos... 
Bet laikas skuba ir negrįžta, 
Dauginas kadrai mūs draugų; 
Raudona vėliava štai švysta, 
Su ja milionai nuskriaustų, 
Daugiau drąsuolių— proletarų 
Iš po žemių, tamsių urvų! 
Ir nei jūs auksas, nei jūs klapčiai 
Sulaikyti negalės jų.
Kovoj jie laimę tik temato, 
O ne skurde ir ne maldoj!_ 

. Jėgas grupuoja, į būrius stato 
Ir jie ištvers ugnies audroj... 
Bet jūs lėbaukit dar šiandieną, 
Kol neatėjo valanda';
Ūžkit prieš mirtiną dieną: 
Pranešim, kuomet bus gana!

Byrąs.
24-V-31

Literatūra ir Klasė
(Tąsa)

Šitie du pagrindiniai uždaviniai persunkia ir 
; visą buržuazijos ideologiją, tame skaičiuje ir jos 
I literatūrą iškeldami joje įvairiausius savo ant- 
spalvius—pavidale savotiškų idėjų, motyvų, emo
cijų. .

Štai pavyzdžiui svarbiausios idėjos ir moty
vai, kurias užeiname šiandieninėj lietuvių bur
žuazinėj literatūroj. Joj randame liberaliniai- 
tautinių šaukimų kapitalistėti kaimui, kurti bur- 

ižuazinę kultūrą, nugalint bajoriškai-lenkiškas ir 
I biurokratiškai-caristines tradicijas (Vaižganto 
“Pragiedruliai,” “šeimos vėžiai,” Vaidilutės “Tė
viškė” ii’ kt.) ir net savotiškos “industrializa- 

jcijos” motyvų (Tisliavos “Lietuviai”, “Trauki
nys”). Joje užename tiesioginės agitacijos už 
buržuazinę Lietuvą, kėlimo jos į padanges (Liu- 

'das Gira, Turčiničkis ir kt.), barškinimo jei ne 
! ginklais, tai bent, tuščiais žodžiais už Vilnių 
(Vaičiūno “Mes be Vilniaus nenurimsim” ir ei
lės kitų), kvietimo fašistiniais metodais stiprinti 
buržuazijos tvarką (K. Puidos “Geležinis vil
kas”). Joj sutinkame ir savotiškos “savikriti- 
kos”, kurios uždavinys kritikuojant atskirus ne- 
dateklius stiprinti buržuazijos viešpatavimą (A. 
Vienuolio “Prieš dieną,” Sruogos “Miestas,” 
Vaičiūno “Patriotai”, F. Kiršos “Pelenai”, J. 
Herbačiausko “Dievo šypsenos”, daug kas pas 
“keturvėjininkus” ir t. p.). Stiprus taipogi jo
je buržuaziniai-mieščioniškos doros skiepinimas, 
kaipo apsaugos prieš vis didėjantį iškrikimą,

(Tąsa pusi. 4-tam)

Atydai A.L.D.L.D. 22 kp. ■ 
Narių

Narinių duoklių apsimokėji
mas baigiasi su šiuo mėnesiu. 
Mūsų 22 kp. vargiai dasivarė 
iki pusei pernykščio, na
rių skaičiaus. Draugai! ko- 
delgi pas mus tok is nepaisy
mas? Mano supratimu, rei
kia mesti tas paprotys, kad 
kas nueitų į namus ir išrinktų 
mokesčius. Tai perdaug atro
dytų parapijoniškai. A.L.D.L. 
D. yra darbininkiškos apšvie- 
tos organizacija, tai būtiniau
sia priedermė kiekvieno lietuv. 
darbininko bei darbininkės da
lyvauti kiekviename susirinki
me ir stengtis mokesčius apsi
mokėti laiku. Mokesčių mokė
jimas laiku organizacijai su
taupytų daug pinigų, nes ne
reikėtų knygos per du sykiu 
siuntinėti kaip kad dabar bus 
daroma.

Knyga “Aliejus” jau gauta 
ir visi nariai, kurie užsimokėję 

■ arba užsimokės sekančiame 
! susirinkime, gaus ją. Knygos 
“Aliejus” vertimas bene bus 
geriausias, kokį šios organiza
cijos nariai yra gavę. Dr. 
Kaškiaučiui priklauso didelė 
garbė už šios knygos vertimą. 
Knyga “Aliejus” turi 800 pus
lapių, susidedanti iš 21 sky
riaus. Taigi gero ir gražaps 
skaitymo visai vasarai. Būkit 
susirinkime, atsiimkite knygfą, 
užsimokėkite mokesnius.

A.L.D.L.D. 4*to Apskričio 
Į konferencija įvyks 4 liepos, 
i Kiekvienas narys žino ir su
pranta, kad reiks rinkti dele
gatai; jie bus renkami šiame 
susirinkime. Tai dar viena 
pareiga, kad kiekvienas narys 
būtų susirinkime. Draugai, 
saugokim Cleveland© garbę, 
nes delegatai turės raportuoti 
Apskričio konferencijoj, kiek 
mes turime narių. Neduokim 
Calanwoodui iš mūs šaipytis.

i Jie išrinko -4- delegatus, mes 
turime pasiųsti 10. Tas len
gva, tik būkit susirinkiihe, pą- 
simokėkjte ir naują, narį atsi
veskite. ' S

• <».»-, 4 , .J

Daug draugų yrą nedirban
čių, tai gal todėl. ir nepasimo- 
ka. Nedąrk^nety^tų išstum- 

Įti narį iš GfrįaiįįzjcijoB. Imkįt 
pavyzdį iš . ^(ŽarkauBk^, 
pernai nedirbo • ir nemokėjo, 

’.draugija jam kny^aą davė, šį
met dirba irč apsimokėjo už 
abejus metus. Taip tūri dary
ti visi. ••

Fin. Sekr. D. Pėtrauskas.

Jūs Galite TutSėti f 
Stiprius Nervus :

...PanUbčtina yra 'kaip (raitai Nafa-Taea 
suteikia naują spčką ir Jėgą silpniems nėr 
vams. . Jeigu JOsų nervai yra rilpnl, arba 
jeigu jūs esate nervuotas ir suslersinanUa 
ir negalite gerai miegoti naktimis. Mtiąai 
imkite Nuga-Tone. Še pastebėtini vaistai 
ifivalo kūną nuo ligų perų, kuri* silpnina 
visus organus ir verčia jus jaustis sena ir 
nusikamavusi, kuomet jūs turėtumėt bQtl 
stiprus ir gyvas. Nuga-Tone suteiks juma 
gausią sveikatą, stiprumą ir gyvumą. Jis 
yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu ap- 
tlekininkas neturljo, paprašykite j| utsakyti 
del jūs 16 savo urmininko.

NAUJIENA MUZIKANTAM
t LIETUVIŠKAS DŽIAZAS

Lietuviška Muzika

Ką tik išėjo iš spaudos te
kantiems instrumentams:

piano solo, pirmai ir ant
rai ‘ smuikomt: trumpėtai 
ir clametui, 20 lietuviškų 
šokių 5-iems. instrumen
tams, kaina $3.00, viena 
knygutė $1.00.
Reikalaudami rašykite:

LAISVE”
46 Ten Eyck Street 

Brooklyn, N. Y.



Puslapis Ketvirta

GAISRAS Vertė D. M. Šolomskas

LIETUVIS GRABORIUS

na vi m o

Boston 1662—1373

Telefonas South Boston 4645-R

CLIFFSIDE

Literatūra ir Klasė

bake

Self

9.50
15.50
12.50
19.75
22.00

..TA

57.00 
tikie-

(Tąsa)
Balius

2.00
4.50 
n 2.5

•<»Azz,x.Uį.

ir uz 
kainą,

visus pačius geriausius., 
is, nuo kari

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

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir 
Ned&iornis: 10-12 vai. ryte

žiūrėjo ir net darė pastabas, 
jau kita gru-' Įeidama į rolę “draugės, 

Mes ten būsime laisvi, mes ten, oh, inazistai ateidavo būriai 
ysi, mamyte,

1023 Mt. Vernon Street i 
Philadelphia, Pa.

Dr. Jonas Repšys 
, * f ' * f • 1

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square)

CAMBRIDGE, MASS.
, Tel. Porter 3781 ‘

OFISO VALANDOS:

A.L.D.L.D. Il Apskri 
peržiūrėjimą ra

A. L D. L. D. II Apskričio 31-mos Pusmetinės 
Konferencijos Protokolas

tai romantinį praeities, 
ir t. t. (kata- 

dalinai Vienuo- 
as ir t. p.), taipogi

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENĖ, 

Savininke
Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS.

—Greitai, mamyte, greitai,—laikas reng 
tis... Kad loska atnešk man mano dra
bužius, o aš tuom laiku susišukuosiu...

—Na, gali ir pati pasiimti,—nepatenkin-

Žemnamijos, Apdraudos ii 
Mortgičių Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patamavi 
mo ir geriausių pirkinių, kreipki 

tęs pas mus.
832 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Moderniniais Laivais
DEUTSCHLAND
NEW YORK

kas savaitė. Taipgi 
mūs populiariais

duodami " pasiteisinti. Tas) 
klausimas palikta po senovei, i 
Nutarta patarti ALDLD. Cent-1 
rui, kad laike agitacijos mene- į 
šio priimtų naujus narius be' 
įstojimo, tik už metinę mokesti. į

ELIZABETH
Važiavimui 

yra paimtas 
rite važiuoti 
vietą - iki 2 
265 Second 
Busas išeis 1 
S. Park St.

>Nu, tai kas, kas iš to, valgyt rei 
• ne? —nepatenkintai kalbėjo moti

•į'

Pirm. A. Gilmanas
Sekr. A*. Matulis

vieną gal 
■tai rd- 

viduramžių kuni- 
Krėve, Putinas, 

Tačiau be tiesioginio užda- 
i m po

li tera-

iš ko pa- 
$21,86 
sutiko
rapor-

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

nutarta 
ją, kuri 
rėjimo 
knygas, 
kam i: 
Kunz.

Apie 
čio knygų 
portavo Purvėnas. Pažymėjo, 
kad rado viską tvarkoje. Ra
portas priimtas vienbalsiai.

Spaudos Piknikas
Delei spaudos pikniko, kuris 

įvyks 9-tą dieną rugpjūčio, 
Wil licks Karmoje, Linden, N. 
J., nutarta kviesti Darbininkų 
Sporto Unijos atletus, darbi
ninkų žydų Laisvės Chorą 
ir Mandalinų Orkestrą. Kiti 
sutvarkymo dalykai palikta 
Apskričio komitetui.

Agitacijos Menesis
Po trumpų diskusijų, nutar

ta sekami dalykai: I) kad 
kartą į savaitę būtų dienrašty

Norintieji 
riausio

Nadia rengėsi. Greitai atėjo pas ją K 
Prižanič, taipgi gimnazijos paskutinės kla
sės mokiny

—Nu, ką gi tu, motin, valgyt ir valgyt, 
ątąi -kokia ragintoja... Mes gi ir ten... 
Pripirkome tiek daug maisto, ten privertė- 
me pilną kambarį anG'trečiųjų lubų mo
kykloje, kaip tik tiesiog ant tėvo raštinės 
viršuje.. Maisto gamintojai bus prisiųsti, 
iš karinio štabo; sako, kad jie labai gerai i tam, su kuo kalbasi, buk to 
nusimano, kaip pagaminti. Įžangos tikie-! visai nėra.
’tų Visai nebus... tiktai iškalno visus jau (Bus daugiau)

(Pabaiga nuo pusi. 3)
pasileidimą, ir t.t. (katališkoji literatūra, Vaiž
gantas, dalinai Vienuolis, Vaičiūnas, ištisai Vi- 
dunas ir t. p.), taipgi įtvirtinimas krikščioniš
kos religijos, dievo (Maironis, Vaitkus, Puti
nas, Vaižgantas, Jakštas ir begalės smulkesnių.) 
Visos šios idėjos (o jų eilė galima būtų tęsti 
dar tiek ir tiek) turi, taip sakant, tiesiogines 
šaknis buržuazijos interesuose, visos jos tiesio ?- 
giniai tarnauja buržuazijos įsitvirtinięnui gyve
nime .ir kovai prieš savo priešus. Prie jų rei
kia dar priskirti ir vieną gal plačiausią vyrau
jančią literatūroj idėją 
didėjantį iškrikimą, pasileidimą 
likiškoji literatūra, Vaižgantas, 
lis, Vaičiūnas, ištisai Vidun
įtertinimas krikščioniškos religijos, dievo (Mai
ronis, Vaitkus, Putinas, Vaižgantas, Jakštas ir 
begalės smulkesnių). Visos šios idėjos (o jų ei
lė galima būtų tęsti dar tiek ir tiek) turi, taip 
sakant, tiesiogines šaknis buržuazijos interesuo- 
fee, visos jos tiesioginiai tarnauja buržuazijos 
įsitvirtinimui gyvenime ir kovai prieš savo prie
šus. Prie jų reikia, dar priskirti 
plačiausią vyraujančią literatūroj idėją 
mantinį praeities, Lietuvos 
^aikščių garbinimą (Maironis 
Vidunas Ir t p.) 
vinio—kurstyti patriotinius jausmus ir 
rialistines užgaidas,—šios idėjos ir šioji 
turą turi ir antrą, netiesioginį buržuazijai už
davinį, kreipiamą daugiau kovai demoralizaci
jos būdu prieš kitas klases. Bėgimas buržuazi
nės literatūros hub šių dienų Lietuvos realy
bės į Viduramžius charakterizuoja ne tik tai, 
jtad žioji realybė labai šykšti buržuazijai kil
niais patriotiniais vaizdais, būdama perdėm su
puvusi, bet jis turi uždavinio ir kitas klases 
kviesti- nesidomėti Šia realybe, paliekant ją ra
iniam buržuazijos viešpatavimui. ♦
; Pahašų uždavinį atlieka ir visa eilė kitų 
4 buržuazines literatūros idėjų, pagimdomų 

nematy- 
idėjos, kad 

gyvenimo,

išgaudė, o Ona Petrovna sako, kad bus 
didelė rinkliava.

—Ir ji bus su jumis?
—Ir ji per visą dieną bus su mumis, 

per visą dieną. Nu, jau nei nepažinsime 
mes savo Oną Petrovną. Tiek darbo pa
siėmė ,oh kiek daug: ar tą jau nupirko, 
ar atvežė, ar tas ir tas yra ir tt. Mergaitės 

Įsako, kad mokytoja pasidarė taip draugiš
ka, kaip vyresne draugė...

—Eh, jūs jau perdaug įsilinksminote,— 
i išmetinė j ančiai tarė motina,— kas čia per 
‘smagumas, ką gero sugalvojote?
j —Nu, ką gi jūs, motin... Kas su tavi
mi yra šiandien tokio, vis nepatenkinta 
ir pikta... Sakiau jau tau, kad ten valgiau 
ir visai nesu alkana.

—Ne alkana,— nenoromis kalbėjo moti
na,— o štai į ką tu panaši, akys įpuolė.

Nadia apsisuko, priėjo prie veidrodžio 
ir pažiūrėjo; tai primerkia akis, tai vėl 
plačiai atidaro jas, raukė lūpas, stuksėjo 
dantimis ir žiūrėjo į jų gražią baltą eilę...

—Ar greitai vėl eisi?—paklausė jos mo
tina.

Į programa
i Laurel
i v
1 labai žingeidi programa 
ras dainuos naujas 
lios poros ristikų 
Skanių valgių ir gero 
pakankamai. Įžanga' 
kviečiame visus atsilankyti

< Lyros

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

per
davė 

pažymėdamas 
jiems nebuvo 

Lidcikienė, 
narė, paste- 

nebuvo ve- 
Padiskusa- 

visapusiškai 
naują komisi- 
knygų peržiū- 

peržiūrėtų

kad jos vertybė joj pačioj, teorijos menas 
menui, “grynosios” poezijos ir t.p. Tai toliau- 
iškėlimas pirmon vieton laisvos asmenybės, 
kūrėjo sielos, kova už bekarštę meilę, eroti
ką, prieš miesčioniškos doros pančius, kurie 
šią asmenybę varžo, kraštutinis individua
lizmas; juo persisunkusi visų dekadentinių 
poetų poeziją (Kiršos, Sruogos, Putino ir kit., 
o taipgi Herbačausko egocentrizmas). Kaip 
šaukimas poezijos šali’n nuo socialistinių už
davinių, taip ir kvietimas jos domėtis ne ko
lektyvu, o atskiru asmenim ir asmenim tai
pogi be kokių socialinių uždavinių viešpa
taujančios klasės literatūroj turi uždavinį ir 
kitas klases, klases, kurios siekia socialinio 
gyvenimo pakeitimo ir buržuazijos nuverti
mo, būti tokiomis jau antisocialinėmis ir in
dividualistinėmis, neorganizuotomis. Buržu
azinėj literatūroj negali neatspindėti ir tas 
giliausias pesimizmas, nusivylimas gyvenimu 
ir bėgimas nuo jo, netikėjimas žmogaus pro
tu, pasidavimas mistikai, dievui, baimė atei
ties ir t. p., kurie kyla iš gyvenančios pasku
tines dienas buržuazijos psichikos, ir kurio 
taip ryškūs tų pačiu dekadentų poezijoj. 
Bet ir šitos idęjos tarnauja, nors netiesiogi
niai, buržuazijos reikalams. Poezija paver
čia savo klasės; r (z į Į krizį viso pasaulio, šios 
idėjos joje turi ne klasinį, o bendrai žmo
gišką šydą. . O buržuazijai tįk ir reikia, kad 
kitos klasės, pirmoj eilėj proletariatas, per
siimtų šiomis idėjomis pesimizmo, nusivyli
mo gyvenimu aplamai, netikėjimu į ateitį, 
netikėjimu žmogaus protu, o atsidavimo li
kimui, dievybei ir t. t. Tuomet jis nustos bu- 
vęs kovotojas ir buržuazijos viešpatavimas 
bus užtikrintas. •

Ne kitokius klasinius uždavinius turi *ir 
tas vėjavaikiškumas, ultraoptimizmas, dirb
tinis raudonumas, šaukimas džiaugtis apsu
pančiu gyvenimu, linksmintis nebojant nie
ko—idėjos, kurių pilna futuristų-keturvėji- 
mnkų kūryba. Jau arti ir toji literatūra, ku
ri kviečia aplamai jokių idėjų nekelti, kuri 
mieščionybės supuvimą padaro pezijos prin
cipu (Savickio “Ties augštu sostu”) ir kvie
čia prie tiesioginės prostitucijos (šemeris 
“Granata krūtinėje”). (Bus daugiau)

Metinei Konferencijai Vietos 
Paskyrimas

Newarkas gavo 8 balsus. 
Bayonne 25 bal., Brooklynas 
23 bal. Tokiu būdu metinė 
konferencija įvyks Bayonne, 
N. J.

Konferenciją uždarė pirmi
ninkas A. Gilmanas 3:15 vai. 
diena.

rašoma iš Apskričio 
j vajaus darbuotes; 2) skirti 
1 kuopoms kvotas, kaip narių 
gavime, taip ir mūsų dienraš
čiams skaitytojų; 3) surasti 
aktorius susi mokinti kokį vei
kalą, kad reikalaujant kuopom 
nuvyktų suvaidinti; 4) suras
ti kalbėtoją, kad pervažiuotų 

įsu prakalbų maršrutu II Aps
kričio ribose; 5) pasitarti su 
mūsų, organizacijos centru del 
pasiuntimo delegato bei dele
gatų Sovietų Sąjungom kvies
ti kitus apskričius prie ben- 

j dro darbo laike vajaus, ir ku- 
į ris apskritys gaus daugiausia 
; į A.L.D.L.D. nariu ir “Laisvei” 
i skaitytojų, tokiam apskričiui

i pasiųsti savo atstovą 
atstovę į Sovietų Są

jungą su Amerikos darbininkų 
delegacija.

Rezoliucijų komisija per
skaitė rezoliuciją, nutiesiant 
apskričio pamatinę veikimo li
niją po Komunistų Partijos va
dovybe. Priimta vienbalsiai.

Nauji Sumanymai
Nutarta, kad A.L.D.L.D. 

Centro knygos būtų peržiūrė
tos kas šeši mėnesiai. Nutar-j 
ta parinkti aukų streikuojan-1 
tiems mainieriams. Surinkta) 
$9.15. įneštą, kad būtų “ap-j 
šmeižtiem” A.L.D.L.D. nariams 
per kitus duota pasiteisinti.) 
Buvo nurodyta, kad ir dabar

Greitas Laivu Patarnavimas Į Europą
Per Hamburgą Mūsų
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išvažiuoja reguliariai 
reguliariai išplaukimai 

kambariniais laivais
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
agentus mūsų

Hamburg » American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

z e m ą 

nuliūdimo va- 
landoje šauki- 

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

i buržuazinės literatūros
I buržnaMjos smukimo, dekadanso 
7mo ateities. Tai* pirmoj eilėj— 
literatūra imi šalintis socialinio

au persistatyti 
-tu nežinai ko-) sės mokinys. Tarpe jų nebuvo jokio drau 
. Visus iš teat-1 giškumo. Bet paskutiniu laiku jie ištik 

ro tankiai susitikdavo, ir kaipo mokiniai) k 
daug kartu žaidė, daug kalbėjosi ir dabar 

O jau žaislų be galo, be galo.) bendrai ruošė koncertą ir balių, jis su uk- 
i-|vata gelbėjo jai, ir tokių “pagelbininkų” 

augštesnės mokinių klasės pa-'buvo daugelis. Mokytoja iš karto kreivai 
siliks iki galo.. . Mūsų grupė tiktai ruošia i žiūrėjo ir net darė pastabas, o paskiau, 
balių, o laike baliaus dirbs jau kita gru-'įeidama į rolę “draugės,” nustojo, ir gim- 

Šis prisirengi- 
. prie koncerto buvo pradžia visos ei- 
romansų tarpe gimnazisčių ir gimna

zistų. Kas nors panašaus prasidėjo ir tar
pe Nadios su Prižaniču. Jis sūnus' tur
tingų tėvų, jo tėvas valdo geriausį namą 
visame mieste, Prižaničas rokavosi ponu, 
jį tokiu skaitė net artimi jo draugai. Ap
sirengęs puikiai, susišukavęs ir kvepian
čiais lašais apsišlakstęs, augštas, ir smar
kus jaunuolis, jis išdidus ir su visais ap
sieina iš augšto, visada žiuri per galvą 

asmens ten

Moderniškiausi įtaisymai
BROOKLYN, N.

Tel., Stagg 2-5

Bell Phone, Poplar 7545 ’A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

I6ht\)ga>nuoja ir Inidoja numirusiai ant 
visokių kailinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir u? kerną kniną nuliūdtao 
valandoje ?>aukitė« pas mane. Pa» mane 
galite fcauti lotu* ant visokių kapinių kuo 
eeriauiiooa vi»i<i*n ir ui kainą.

i į “Laisvės” pikniką 
puikus busas. Kas no- 

i 4 liepos, užsisakykite 
liepos pas A. Skairų, 
St., Elizabeth, N. J. 

1-mą vai. dieną, nuo 69 
(151-153)

! Pigu, Paranku ir Nepavo- 
! jinga Važiuoti
iTikietų kaina tarpe New 
į York o ir kitų miestų
I sekama
į Philadelphia ............. 1
I Baltimore ........ .. . . .g 
I W ashington ....... 
I Atlantic City ..........
(Boston ......................
(Pittsburgh ................
I Detroit ....................
j Cleveland . . .;........
? Chicago ..........•.........
I St. Louis ..............
oKansas City ............
«Los Angeles ..........
1 Perkant į abi pusi 
įtus, duodame nupiginimą, į 
j Parankus važiavimas ir pi-Į 
jgios kainos į visas Jungtinių į 
I Valstijų dalis. I
I NEVINS BUS LINES į 
I 111 W. 31st Street, I h 7 1I New York, N. Y. I 
I Tel. Checkering 1600 i

Konferencija įvyko 21-mą | “Laisvėj 
dieną birželio, Progress Hall, 
Mitchell Ave., Linden, N.J.

Konferenciją atidarė org. d. 
K. Kreivėnas, 10-tą vai. ryte, 
paskirdamas į mandatų komi
siją draugus Gilmaną, Raibu- 
žiūtę ir Sakatauską. Kol 
mandatų komisija tvarkė man
datus, kalbėjo draugai Šolom
skas, A.L.D.L.D. Centro sekr., 
organizacijos reikale, ir Abe
kas apie veikimą ir taktikos 
klausime. Mandatų komisija 
pranešė, kad dalyvauja 13-ka 
kuopų su 55 delegatais.

Į pirmininkus kandidatuoja 
sekami draugai. Kreivėnas 12 
balsų, Gilmanas 31 bal. ir Sa- 
katauskas 3 bal. Pirmininku, sudaryti 
lieka Gilmanas, pagelbininkų) bei 
Kreivėnas: Seka apkalbėji
mas 1-mos ir 55-tos kuopos de
legatų, kurie randasi, bet ne
turi mandatų ; sakoma, kad jų 
sekr. tuojaus pribus su man
datais. Įnešta ir paremta, kad 
tų kuopų delegatai būtų pri
imti, kaipo teisėti. Įnešimas 
perėjo.

Skaitytas dienotvarkis, pa
tiektas Apskričio komiteto, ir 
priimtas, pridedant tarptauti
nio veikimo punktą. Pribuvo 
delegatai nuo 5-tos kuopos 5, 
nuo 235—2, nuo Cliffside 77 

uopos—4 ir 136-tos kuopos 
-2; viso dalyvavo 68 dele- 
atai. Įnešta ir nutarta, kad 

; būtų išrinkta rezoliucijų ko- 
Į misija. Komisijon įėjo seka- 
■ mi draugai: Maziliauskas, 
! Krūtis ir Taupas.

Skaitytas protokolas iš 30- 
i tos metinės konferencijos; li
kosi priimtas vienbalsiai.

Valdybos Raportai
Už Apskričio valdybą rapor

tavo d. A. Matulis, pažymėda
mas nuveiktus ir pasibrėžtus

I nuveikti darbus. Finansų raš- 
1 tininkė d, Lideikienė skaitė 
įplaukas ir išlaidas 
sirodė, kad ižde yra 
Ižininkas drg. Baltaitis 
su sąskaita. Valdybos 
tai priimti, vienbalsiai. X

Kuopų Delegatų Raportai
Įnešimas, kad eiti prie kito 

dįenotvarkio punkto, pralei
džiant kuopų delegatų rapor
tus. Pataisymas, kad būtų 
kuopų delegatų raportai. Pa
taisymas perėjo didžiuma bal-į Rinnavanda 
sų. Iš kuopų delegatų rapor 

j tų paaiškėjo 
| kuopos turi arti pereitų metų j 
narių skaičiaus. t Kitos silp
niau pasimokėjusios. Yra da
lis kuopų, kurios išaukojusios 
nemažai įvairiems darbininkiš
kiems reikalams.

Nutarta 44 balsais prieš 20 
prašalinti E. Butkų iš konfe- 

| rencijos.
1 ...

Komisijų Raportai
Už A.L.D.L.D. Centro 

žiūrėjimą knygų raportą 
K. Kreivėnas, 
trukumus, kurie 
aiškūs knygose 

' antra komisijos 
bėjo, kad knygo 
damos tvarkoje, 
vus ši klausimą 

išrinkti 
su sena 
komisija

Į 'komisiją įėjo 
Dobinis, Valatka

Šiandien Nadia turi daug triūso. Peri 
Visą dieną ji darbuojasi su prisirengimu) 
prie koncerto. Koncertas yra rengiamas! 
■naudai kareivių “liuosnoriškos” armijos, į 
jbaltųjų sužeistųjų kareivių. Mokytoja tos Į 
gimnazijos, kurioje mokinosi Nadia, atrin
ko keletą merginų ir pavedė joms rūpin
tis koncerto-baliaus reikalais, o pati tai 
vis važinėjo į baltųjų karinį štabą, 
taipgi “dirbo,” turėjo reikalus su visokiais 
augštais žmonėmis—troško pasigrožėti ir 
pasirodyti pilnai savo gražumu ir puiku-1 
mu. ,

Tarpe paskirtųjų pateko ir Nadia. Ji 
su didele ukvata ėmėsi už jai pavesto dar-i 
bo ir dirba iki vėlyvų vakarų: triusėsi, 
rinko, mieravo ir taipgi buvo užimta kvie
timais įvairių artistų bei muzikantų, rinko 
įvairias kitas reikmenis ir kartu su drau-) 
gėmis gabeno tą viską į paskirtą vietą. Ji! 
pirmu kartu turėjo užsiėmimą, kur jautė
si jau ne kaip mokinė, kur nebuvo darbas 
su knygomis, triūsas su lekcijomis, atsa
kymais ir nepasisekimais mokinimosi sri
tyje, dabar ji jautėsi ir laisvesnė ir dau
giau suaugusi, ir tas jai patiko.

—O ką tu, Nadia, —kalbėjo jos motina,,
‘—ir valgyt visai nustojai, tik kasdien vis tai kalbėjo motina kitame kambaryje 
kur bėgi ir bėgi?

—Ah, motin, tu negali 
—linksmai kalbėjo Nadia 
kis puikus bus koncertas, 
ro užkviečiau,— -ą p -
Sus dvi orkestros su triubomi 
<uo štabo... G 
Ir -Ona Petrovna kalbėjo, kad visi ims da 
lyvumą

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, 
duodame žinoti, kad busas išvažiuos 
j “Laisves” pikniką šeštadieni, 4 
liepos (July), lygiai 1-mą vai. dieną, 
nuo No. 185 Jersey Ave. Todėl 
meldžiame visus pribūti laiku. Ku
rie dar ncužsisakčte vietų, tuojau 
užsisakykit. Užsakymai bus priima
mi iki trečiadieniui, 1 liepos. Užsi- 
sakvt galit pas J. Stasiukaitj ir M. 
Mažeiką. (151-153)

būfFaloTnT y.
A.L.D.L.D. 151-mą. kuopa rengia 

pikniką “Vilnies” naudai sekmadienį, 
5 liepos (July), ant Munch Farm 

River Road.- Prasidės 
ryte. Bus gera muzika. 

, 25c. Kviečiame visus atsi
kelti liekurios lankyti iš visos apielinkes ir parem- 

I ti “Vilnį.” Iš miesto paimkit No. 5 
i karą Riverside iki City line, ten gau- 
į sit Wicks Virė karą ar busą. Išlipę 
, eikite porą blokų ir pamatysite iš
kabą po dešinei pusei.

Rengėjai. .
(151-153)

, PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia šaunų pikni

ku dainų, ristynių ir kumštynių 
sekmadienį, 28 birželio, 

Springs, N. J. Prasidės 10 
ryte ir tęsis iki vėlumos. Bus 

Lyros Cho- 
dainas, bus ke- 
ir kumštininkų, 

alaus gausit 
y patai.

Choras
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RAŠTAI Iš DARBO IR KOVŲ LAUKO
Iš Phillipsburg Silk 
Dirbtuvių

EASTON, Pa,—Birželio 8 d

e. Puslapis Penkias
• * • * • •(»•••• • f • >

’ MERIDEN, CONN JUOZAS KAVALIAUSKAS

inžinierių.

G-0-

DIDŽIAUSI A LIETUVIU APTIEKA

F. URBONAS, Aptiekorius

State.Miestas

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

<♦>
jei

<b

< >>

<- >

o

IRS. F. GOODMAN-MWONA KRAULAITIS

gali kas 
tai jiem

Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo.

Atgaivinta A.L.D.L.D.
Birž. 19 d. laikyta 

k i mėlis pas draugus 
nius, kuriame

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

Scholes Baking, Inč, 
PUKE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET

Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

“LAISVĘ.”

pasi- 
randavoja rūmai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau, 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

151 Metropolitan Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

ligas jvaro, bet ir į grabų paguldo. 
Ameriką pagarsėjusiu s

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

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

• NU — Mi —— Uli— Illi .m —- hit —— )lli —- mi Illi — 'III —— 101 — rtll —— UN ——VII —— Mb —— HU —— IR1 —— UM —• Ml — ItU — HI—1 |

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, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

LIETUVIŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai

Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių

sius pats gyvenimas savo laiku Į 
pamokins.

y.

■yiwnTTzr.
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l VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir j’ų 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 Retinoskopišky Ištyrimu
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
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-8342 i J
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 

ŠIOJE VIETOJE

kę pėdomis tų renegatų, ardy
tojų revoliucinio darbininkų 
judėjimo. “Sklokininkams” 
tinkamai atsakė keli draugai. į 
Čia suminėsiu porą drg. Miza- 

1 ros sakinių : “Jeigu jūs nueitu- 
Kompanija pristatė keturis liū- m®te su savo Bu lėtinu tarp 
dininkus, kad juos J. B. išva- streikuojančių matmenų, tai 
dino skebais. Reikalavo ir J J vargu sveiki isliktumėte. Ko- 
B. statyti savo liūdtninkus, bet munlstų Partija vadovauja 40 

pūkštančių mainierių kovai;
1 jie Partijai pasitiki, kaip teigiau- V J . .- .v, .:singam savo vadui; o jusiskis 
: ‘Buletinas,’ kurį jūs skleidžia
te, niekina Komunistų Partiją; 
per jį jūs ją šmeižiate, būk 

1 Partija pakrikdžius kairiąją 
1 Nacionalę Mainierių Uniją; 
’tuo būdu, jūs padedate strei- 

Phillipsburghe, j kierių priešams. Kapitalistai 
■ •• ’ žino, kad jei galima būtų iš- 

' žodžių gali bū- traukti streikuojančius mainie- 
Suprantama, to rills iš komunistų vadovybės,

Laisniuotas Graborius
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.

Kuopa 
susirin- 
Chepo- 

nius, kuriame,, apkalbėjus 
daugelį dalykėlrų, prieita ir 
prie būtino reikalo, tai to, kad 
čia reikalinga atgaivinti A.L. 
D.L.D. kuopelę. Nors rados 
susirinkime ir atšalusių nuo 
apšvietus; kai kurie surado į- 
vairiausių dalykėlių, delei ku
rių jie išsikalbinėjo, kad nega
lima rašytis į. A.L.D.L.D. Bet 

j ne visi buvo toki, tad iš pen- 
; kių narių atgaivinta kuopelė.

Per laikus šiame miestuky 
niekas neužsiėmė skleidimu 
darbininkiškos literatūros, tai 
nė nedyvai, kad lietuviai dar- 

o____  c . Jiems išro-
|su pačiu streiku. Taigi terš-; do, kad stojimas į organizaci- 

darbinin- i dnmi Partiją ir stengdamiesi ja, tai mėtymas veltui pinigų, 
mes visi turime eiti į pi- [ sukurstyt 

kieto linijas, kur tik yra pa- 
skelbta streikas. Nereikia 
paisyti nė kompanijos gązdini- 
mų, nei areštų. Jei mes pra
laimėsime šį streiką, tai dirb
sime už tokias mizernas al
gas, kad nė pusbadžiai nebus 
iš ko gyventi. Todėl visi, kaip 
vienas stokime į pikieto lini
jas. Nepaisykime nė U. T. W.1 
unijos vadų. Jie nesirūping 
mūsų reikalais ir streiko lai
mėjimu. Mes patys turime rū
pintis savo reikalais.

Darbininkas.

: 2 vai ir teisė tą pačią dieną

Phillipsburgh Šilko Kompani-! Jarn ne(lavė tą teisę.
• I Ponas teisėjas išrėžė 

Streiką šaukė United A1” pamokslą, sakė, kad jisai 
- - ■ • ■ gali bausti kalėjimu ir pinigi

ne pabauda už skobų “įžeidi
mą,” t. y., pavadinimą jų ti
kru vardu. Bet kaipo bedar
bį, ilgai būnantį be darbo, pa- ( 
leido be bausmės. Neuždrau
dė vaikščioti 1 
bet įsakė, kad už vartojimą 
“įžeidžiančių” 
ti nubaustas. Suprantama, __ .....
pono kalba nenugazdino J. B. A* kasyblų savininkai ir vai-j i - . \

-------- 'mpanlja ne tik kad ai- kaip ėjo, taip ir eina J džia labai- greitai _aps.dirbtų, bminkai atsilikę, 
ušė, bet atsisakė ir piketo linijas.

y^t ireti bendro su uni- . Draugai ir broliai, 
z,« Streikas paskelbtas ofi- 

liai tik warperiu ir tvisterių, 
t mechaniškai jisai apima ii 
tus skyrius, kaip 
įklvj taisytojus, 
kva/ darbininkai 
iPrU.T.W unijos.

eiV-niekas nedirba.
Bet darbininkai bijo pasiro

dyt pikietų linijose. Jie ma
no, kad streiką laimės ir be pi- 
kietavimo. Mat, jie bijo su- 
pykyt bosą. Tai kaip streikas 
pasibaigs—bosas ant jų 
pyks, bus geras.

Kairysis unijos sparnas pri
mygtinai nurodo, kad darbi
ninkai turi pikietuoti. Jau ir 
dabar kompanija pradeda 
dirbtuvę operuoti su skebais. i 
Na, tai ką jie darys paskui 
su tais skebais, kuomet strei- —Westinghouse Electric 
kas pasibaigs? Bet darbiniu- su savo darbininkais visai 
kai negali suprasti tokių bosų riškai elgiasi. Seniau duoda- 
gudrybių ir laikomi klaidingų' vo vakacijų tiems, kurie išdir-r 
nusistatymų, neina pikietuoti. i bę po 10 metų. Dabar jau' 

Bet ką daro U.T.W. unijos; kompanija tas vakacijas at- 
vadai, kurių rankose-yra šitas. ėmė iš darbininkų ir da numu- 
streikas, kad įtraukti darbiniu-Įšė po 10% algų. Tai tau ir 
kus jipikietų linijas? Ne! Jie l vakacija. ;
nieko konkrečio nedaro. Bu-j Ilgiau dirbusius darbininkus 
vo sumanymų kairiojo sparno,' maino ant kitų darbų, o jų 
:ad šauktų darbininkų susirin- vieton deda naujus ir už ma- „ . ir *
zimą ir aiškintų darbininkams žesnes algas. 1 K<Up lYCgFU Kunigas

pikieto reikalingumą. Vienok; Darbas labai apsunkintas. Rp/krlnnc
tie ponai tokio mitingo'iiėšau-5 Is”vieno darbininko reikalau- DCuaiuilld
kia. ;ja darbo už tris darbininkus.' ‘

Jie ir kas nors pikietuoja, Tai taip kapitalistai “geri” i Daily Workeris parodo, 
cai labai mažai. Birželio 13. darbininkams. Jie nuluptų ir, kaip negrų kunigas Shelton 
1. ant pikieto linijos policija ■ paskutinį kailį, jei tik galėtų. I Bishop, Harleme, New Yorke, 
ireŠtavo d. J. Bimbą. Palaike i Senas Eastpittsburghietis. i skuta darbininkus ir bcdr.r

jos kai kurie skyriai paskelbei 
streiką. 1
Textile Workers unijos loka- 
las. Pirmiau šita kompanija 
turėjo dvi dirbtuves Eastone, 
bet dabar jas perkėlė i Phil- 
lipsburgh, N. J. Ir iš šių dvie
jų irbtuvių dabar padarė vie
ną Ir kad lengviau būtų ko
voji su darbininkais, tai per-' 
mainė ir vardą. Darbininkam 
algas jau numušė vieniems po 
2e. ynio masto , o kitiems 20*%. ,

t

audėjus ir 
Mat, ir tų 

priklauso 
Dirbtuvėj

ne-

Darbai Visai Sumažėjo
EAST PITTSBURGH,

Ko. 
žvė-

jvojančiŲ Darbininkę 
eikliai A.LD.LD. 1-mos

(sopos Susirinkime

darbininkus, kad 
sklokinin- 

lpasitarnauja išnaudoto- 
prieš streikierius.” 
diskusijų, kuriose daly- 
ir eiliniai draugai, tapo

nepasitikėtų jąja, 
kai” 
jams

Po 
va v o 
24 balsais prieš 5 butkinius 
užgirta Centro Komiteto pa
darytas žygis prieš Butkų, 
Kuodį ir jų talkininkus.

Drg. A. Bimbai prisiminus' 
apie mainierių streiko reika-' 
lūs, jiems tapo sumesta $8.25' 
aukų. Taipgi nutarta mušti i 
Alabamos -gubernatoriui teleg- L pšvictos šaįtinis 
ramą, reikalaujant tuojaus Pa-'ma semti 
liuosuĮ>ti devynis negrus jau-|si‘ kovos žinojimtl. 
nuoliUjS, kurie yra visai nekal- j 
tai nesmerkti mirt elektros 
kedėjė. Toliau, išrinkta du 
delegatai į bendro fronto kon-1 
ferenciją, kuri įvyksta šį sek-j 
madieinį Jamaicoj, L.I. šios j 
konferencijos tikslas irgi yra į 
kova už paliuosavimą devynių 
minėtų jaunuolių.

Sustiprinti kuopos finan
sams, nutarta rengti išvažiavi
mas į Į parką ir darinkta tam 
naujų komisijos narių.

Rep.

Skuta Bedarbius

Nižni Novgorodo
Automobilių Fabrikas

Bus Baigtas Laiku

“MOSCOW NEWS” pra
neša, ka didysis Sovietų Są
jungos automobilių fabri
kas Nižni Novgorode bus 
baigtas statyti laiku ir lap
kričio mėnesį pradės dirbti. 
Buvo daug keblumų, ku
riuos reikėjo nugalėti. Pir
mučiausia, ' stoka lavintų 
darbininkų ir materiolo. 
Viso dirba 25, 000 darbinin
kų ir darbininkių. Antra, 
nesu'įpratimai "tarjie rusų 
ir amerikonu

buvo su- tai}) pat sabotažas iš kontr
revoliucionierių pusės. Ne-

Kiti mano, kad juos 
pavadinti bolševiku, 
atrodo baisu.

Iš pasikalbėjimo 
prasta, kad ir čia dirbtuvėse 
darbas suvis mažėja. Darbiniu- . žiūl.;nt to> GO'nuOŠ. darbo 
kus atleidinėja nuo darbo, o i 
likusiems nukapojama algos.' 
Tai, rodos, turėtų rastis su
pratimas, k?ld būtinai

i pradėti organizuotis į savo i 
j klasės organizacijas, o ypatin- j 
. gai pradedant, tai tinkama A. |
I L.D.L.D. orgamzaeua, k‘“l’0_ ’ gKAjTYKiT PLATINKI! 

sau žinojimo, kla- 
Atsiliku-

jau padaryta.
Fabrikas lešuos 250,000,- 

,rcikiai000 rublių. Padarys į me
tus 200,000 automobilių.

Išsimokinkite naujausios rūšies mo 
berniškoj įreingtoj Amato Mokyklojį 
Bend rasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas j vairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarijos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižvelgiunt j bedarbę, mes nu mušėm e pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Special is 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

<«»Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie-| 
nam. Kas nori but sveiku ir .stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA.
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- || 
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- ai 
no ir New^orko. Siunčiam per pačtą ir į kitus j 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

be dar
bius. Jis turi su kitais buržu
jais suorganizavęs bedarbių 
“šelpimą.” Bet kada ateina 
bedarbis, tai'kunigas papras
tai sako, kad dar reikėsią “iš
tirti.” Po įvairių ceremonijų, 
kad ir-duoda tris dolerius be-

■ Beveik visi susirinkę parodė ! derbiui, bet bedarbis tui i pa-j
■ sveiko darbininkiško senso ir I prašyt, kad gavęs dešimts do-; 
užgyrė Centro Komiteto die-i. er1^’ 11 . bėdai bitu paša o,,

'notvarke i kad. daugiau pašalpos negales;
i Kazakevičius, Kreivėnas ir i K3“?1: Kauda, Pas dvasišk!: 

kuopos! dar pora kitų mėgino sukelti! krelP‘^ btedarblaJ-, ku,,',ems 
gręsia išmetimas is kambarių 
už negalėjimą užsimokėti už; 
pastogę, tai kun. Shelton Bish-; 
op pataria sukraut į sandėli 
(storage) savo rakandus, ka-į 
da bosai išmes juos į gatvę;, 
tai ir viskas.

Iii

1 sipriešinimo išėjo tiktai piš.

Y*

A.L.D.L.D. 1-mos
.priešiniame susirinkime ket- trukšmą prieš Centro Komite- 

t” svetainė- to nutarimą, kurį perskaitei
.©nešimame susui
irtadienį “Laisvės „ _____________ t
e tūH butkiniai opozicininkai drg. D. M. šolomskas, Drau- 
>andė priešintis dienotvarkei,; gijos sekretorius ir šio susirin- 
urią patiekė Literatūros, kimo pirmininkas. Tuo tari- 

Jraugijos Centro Komitetas. Į mu, kaip žinoma, tampa iš- 
vfat, toje dienotvarkėje yra: mesti iš Literatūros Draugi- 
varbiojon vieton padėta be-įjos Butkus ir Kuodis ir išneš-1 
amieji darbininkų reikalai ir ta pabarimas su pasarga ke-' 
/ •hovos. Bet iš butkinių pa- Hems kitiems, kad liautųsi se-!

HUNTINGTON, N. Y. HUNTINGTON, N. Y.
TREČIAS A.L.O.L.D. 231 KUOPOS METINISi

Ar. t

Nedėlioję, 28 Birželio (June), 1931 
Hr ' 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 programėle. Taipgi bus užkan

džių, lengvų gėrimų ir 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 Turnp ke iki New York Ave., 
pasukit po kairei ir važiuokit iki 11 th 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.

wiffwW'fti

! Krata Būtlegeriy Vado 
Tvirtovėje

! fi 
I §
a

|l

| NEW YORK. — Policija 
'padarė kratą “tvirtovėje” da-' 
'bar areštuoto Dutch Schultzo,Į 
‘vado žomgžudiškos būtlegerių j 
šaikos, po num. 215 East' 
149th St. Puikiausia įrengti! 
ofisai; plieno plokštėmis ap-; 

[kaltos dui'ys, pęr kurias nega-j 
| Įima būtų peršauti; tikras san-j 
dėlis revolverių ir šautuvų, iri 
kitokie gengsteriški pabūklai. Į 
Tai į tą tvirtovę suplaukdavo t 
Schųltzui po $5,000 pelno per

i savaitę iš būtlegerystės biznio.
Schultzo šaika dabar dar

buojasi, rinkdama faktus prieš' 
priešingos gengės vadą V. I 
Coli, kuris su savo sėbrais nu-1 
dėjo keletą Schultzo agentų. | 
Jie stengiasi, kad Coli būtų1 

| mirtin pasmerktas ir nužudy- 
' tas elektros kedėje.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH.

S. Mickus, 278 Second St.

V. Dona ven. 182 First St.
B. F i gen s, 221 Second St.
Ir pas Singerį.

N.

'S

LIETUVIŠKA VASARINE UŽEIGA
Penkias miliutas paėjus nuo Great Kill Beach,

154 Dewey Ave., Great Kills, Staten Island, New York

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuo m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į y a 1-i a s, 
taipgi ir' gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t ink aim ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams! ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. : A. lulvlNa.S

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
ak 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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas___
No_______ Street or Avenue

OillB

W '

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

ISardymai. autaiBymas, suatatyroai, eupraat elektriką ir magnetizmu. Ir raMtamą,* 
ir plena automobilio; mokinam diencmix ir vakarai# lietuviu ir anglų kklbb*. 
Mokytojais yra žyinūi ekspertai—L. TICHNIAVICIUS. B. J. VAITKUNAS Ir Mtt. 
Leidinių (Licenae) ir Diplomų Rvaranpiojnmc už mažą užmokcatj. Met padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžairaSytnae j mokyklą kiekvieną dieną nuo • rįria 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STRĘET Near 1st Avenue NEW YORK UTY.

Telephone, Algonquin 4-4049

3
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Puslapis šeštas
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šeštadienis, Birž. 27, 19«‘

VIETINĖS ŽINIOS

121

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Biuro 
posėdis Įvyks sekmadienį, bir
želio 28 d., 12-tą vai. dieną, 
“Laisvės” name.

Visi Centro Biuro nariai 
dalyvaukite.

V. Bovinas.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Jpniper 5-6776 

——----- —— --------- ---------

Į Demonstraciją! Gelbėkite nuo Mirties 
Devynis Nusmerktus Negrus Jaunuolius!

I

I
i

k

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

tyti į šias mainierių šelpimo 
stotis:

BROOKLYNE: Food Work
ers Union, 140 Neptune Ave- 

> nue, Workers’ Center, 1844 
Į Pitkin Ave.; 764—40th St.; 
61 Graham Avenue, 73 Myrtle 
Avenue.

MANHATTAN: W1R, 240 
East 9th St.; Hungarian Work
ers Home, 350 East 81st St.; 
Finnish Workers Home, 16 W. 
126th St.

BRONX: Concoops, 2700 
Bronx Park East; Workers 
Club, 569 Prpspect Ave.

YONKERS : 252 Warburton 
Ave.
- NEWARK, N. J.: 
Springfield Avenue.

PATERSON, N. J.: 205 
terson St.

PASSAIC:. 39 Monroe

Prolctmeno Sąjungos
Centro Biuro Posėdis

A.L.P.M.S. Centro

Telephone, Stagg 2-iflie

NEW YORK.—šiandien di-: galingos dirbančiųjų ir bedar- 
džiulės negrų ir baltųjų dar-.bių demonstracijos, nuo kurių 
bininkų minios išeis į galingą sudrebėtų kapitalistiniai teis- 
demonstraciįą, reikalaudamos mai. 
paliuosuot devynis Scottsboro Įima 
negrus jaunuolius, 
bininkus berniukus Visai ne-! kaltąsias aukas, tuos negrus 
kaltai n u smerk ė I
teismas sudeginti elektros ke 
dėje. Mirties nuosprendis pa 
skirtas įvykdinti liepos 10 d. Įstracijos, kuri šiandien įvyksta 

, ’Į’arptautinis D a r b i n inkų i Harleme, New Yorko dalyje ! 
s Apsigynimas ir tūkstančiai su Į Prisidėkite prie minių, kurios 
juom einančių darbininkų or-į kovoja už negrų jaunuolių gy-; (JfjĮoS Darbininku Streikas 
Iganizacijų reikalavo duoti-vybę! Darbininkiškos orga-. ii i 
bent naują teismą pasmerktie- ■ nizacijos, traukite į demonst-i Newarke, N. J. 
siems; bet kapitalistinė “teis-1 raciją su savo vėliavomis! 
darystė” atmetė tą reikalavi-Į Demonstracija prasidės 4-tą' 
mą. ! valandą po pietų, kampas I

Kas tad lieka daryti, kaip,130th St. ir Lenox Ave., New streikai! 300 odos darbininkų,

Tik tuomi dabar tega- 
priverst išnaudotojus, 

Tuos dar-, kad paleistų iš savo nasrų ne-

kuklusinis 1 jaunuolius.
Lietuviai darbininkai, nepa- 

silikte namie laike tos demon-

Harleme, New Yorko dalyje!

NEWARK, N.

St

Daugiau Vietos Žinia 
Penktame Puslapyje

Pranešimas Lietuviams
Šiuomi pranešu, 

.dideli restoranų 
Restorano vardai 
Restaurant.” Pai 
galit pavalgyti, įsigerti 
pasimaudyti. 
Adresas: 301 
Railroad, Rockaway Beach. N.

kad aš atidariau 
Rockaway Beach.

“Cozy Corner 
mane atvažiavę 

pasišokti ir 
Kviečiu atsilankyti. 

Beach 85th St. and

BROOKLYN, N
Pasibaigus šv. Jurgio. Draugijos 

I piknikui, rasta švarkas geram stovy. 
Dabar randasi pas draugijos pirmi
ninką G. Karpų, 513 Cleveland St., 
Brooklyne. Atsišaukit.

MOLLYN’S
dabąr gelbėti nuo mirties tuos j Yorke. Ją bendrai rengia 
devynis - darbininkus? Nuo |Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
elektros kėdės juos išvaduoti j gynimas ir Sąjunga Kovai už 
tegali tiktai milžiniški darbi- Negrų Teises.
ninku masių išstojimai, tokios Visi tad į bendrą žygį!

Darbininkai ir Darbininkės, Iš Protesto Demonstracijos 
Šį Vakarą Pasilinksminkite Prieš Streikuojančią
Komunistinėje Pramogoje! Mainierių Žudymą

birželio 27 j NEW YORK.—Ketvirtadie- 
komunistų nio vakarą susirinko 10,000 
draugišką darbininkų į Union Square 

svetainėje, aikštę, New Yorke, protestuot 
8-tą vai. Į prieš nušovimą dviejų strei-

šiandien vakare, 
d., vietinis 1 O-tas 
vienetas turi savo 
vakarėlį “Laisvės” 
Pramoga prasidės
Tai bus kaip ir “house par- kuojančių mainierių Pittsbur- 
ty,” gludus partijiečių ir dar“ty,” gludus partijiečių ir įar- #h° apielinkėj ir prieš pašovi- 
bininkų judėjimo rėmėjų pasi- • mą dar kelių desėtkų streikie- 
linksminimas, su muzika, su rių.
lietuviškomis ir kitokiomis dai-1 Prakalbos buvo sakomos nuo 
nomis, su šokiais ir prakalbę-. septynių platformų.
lėmis. Rengėjai didelę domę ne tik

Kalbėjo 
tik vietiniai darbininkų 

kreipia ir į > valgius su gėri- kovotojai, bet ir patys mainie- 
mais, kad svečiai būtų tinka-1 riai iš Pennsylvanijos ir jų 
mai ir sveikai pavaišinti. O ( vaikai. Susirinkusieji degė 
trečių publika bus tarptauti-' pasipiktinimu prieš kapitalistų 
nė ’—f ne? tik lietuviai, bet dr ir jų valdžios žvėriškumus, ir 
įvairių kitų tautų darbininkai, Šauksmais išreiškė pasiryžimą 
-‘—skirtingos tautos, bet vieną' visais galimais būdais paremti 
darbininkiška^ šeimyna'.’ j 40, ,000 mainierių sunkioje jų 
noįėtina, kad nebus net įžangos kovoje, 
tikietų. ( » r ? i f j

• • Draugai • ir draugės, darbi- garsintas 
ninkai ir darbininkės, skaitlin- mitingas, 
gai į šią pramogą sueikite; pa- I

kurie dirbo penkiose dirbtu-j 
vėse : Brocheison, American ; 
Leather, 
Leather 
Streikui 
Odos 
Lyga.
kint darbą nuo štukių; su

BROOKLYN, N. Y.
! L'etuvių Amerikos Piliečiu Kliubo 

Lerner Bros., Special ' niknikas bus sekmadienį, 12 liepos, 
;»• TTniind Tnnibnr : Klashus Clinton Parke, Maspeth, N. II United Leatnei. |y# Pradžia 2-ra vai. po pietų. Izan-
vadovauja kairioji ga 50c ypatai. Muzika R^tikevičiaus. 

Darbininkų Industrinė | Kviečia Rengėjai.
Reikalaujama _ panai- CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo pik-

SUSIRINKIMAI

- ---------- -------------------------- -- - JUlCLUVių IgUIIIlUlMV ixiiuuy 

trumpinti darbo laiką iki 44 nikas įvyks subatoje, ^7 <1. birželio I 
valandų į savaitę, dirbant ne 
ilgiaus kaip po 8 vai. į dieną; 
panaikint viršlaikius; pridėt 
tam tikrą nuošimtį uždarbio; 
pripažint Industrinę Lygą, 
kaip darbininkų uniją, dirbtu
vėse; taipo pat pripažint dar
bininkų ^komitetus darbavietė
se; negrams darbininkams mo
kėt lygią algą su baltaisiais 
ža už tokias dideles vagystes.

(June), 1931, Klaščiaus Clinton Par
ke, Betts Maspeth Avės., Maspe- 
the. Pradžia 4-tą valandą no pietų. 
Įžanga 50 centų ypatai. Bus gera 
muzika šokiams. Visus kviečia

Rengėjai.

S. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 147 kuonoš susirinki

mas bus sekmadieni, 28 birželio, po 
No. 738 5th Avė., 10 vai. ryte. " ’ , 
nariai ateikit, / turime svarbių reika- i 
lų aptarti.

Komitetas.
(150—151)

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

Pranešimas Moterims
Ši metų turime geriausias Perma- 

i ment Waves, sulig vėliausios meto- 
dos. Kurie atsilankysite, gausite ge
rą, teisingų patarnavimų už prieina
mų kaina. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
gojame ir sugarbiniuojame už vienų 
dolerį $1.00, Marcei arba Finder Wa
ve.

Didesnis Šnipinėjimas, tai
Ju Pagerinimas Bedarbiam

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę p erai tikrinsi t.—Pabandykite I

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 

; mokintis barberystės amato. Galit 
: išsimokinti į trumpų laiką ir vėliau 
padaryti gera pragyvenimą, 
mokiname barberiauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER 
612—10th Ave.,

Mes 
moterų 

kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES !
Lietuvis Fotografista*/ i 

Siuonri pranešu savo 
riams, kad perkėliau s«vo st 
ją iš po num. 173 BrJige St) 
naujon vieton, po nudi. 512 . 
rion St., kamp. Broadway, Cha 
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y 

Naujoj vie 
studija da 
geriav. jrehgt 
todėl veiksi 
padarom* ku 
puikiausiu.

Nufotogrart 
ja ir numali 
vo ja I visokiu 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. Atnaujina senus ir kraj&vus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

JONAS STOKES
S12 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIRWKTOSMU1

ISbalzamuoja ir laidoja numirus! 
ant visokių kapinių; parnamdo a 
tmnobilins ir karietai* vp.selijon 
krikštynoms ir pasivažinėjimam

578 GRAND STREET
Visi į Antros durys nuo Lorimer Street, 

Į šalo aptiekos
BROOKLYN, N. Y.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
GREAT NECK, N. Y.

Parsiduoda bizniška.s namas, 155 
Steamboat Rd., buvęs J. Valasko, la
bai gera biznio vieta. Kas greit at-

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Ateinanti Žiema bus dar bio- įsišauks, parduosiu labai pigiai. Kreip-
• I IW «•» t' /-» f' U r, I Ir I / * <14 1 :j kites pas Caroline Chalkis, 90 ! 

I Schenck Ave., Great Neck, N. Y. Te- : 
lefonas,Great Neck 1398-J. I

gęąnė. darbininkams; visai ne
matyt, kad bedarbė galėtų su- 
mažėt, kaip kad pripažįsta 
Valstijos Visuomenės Gerovės 
Komisija ir N. Y. Valstijos 
Labdaringų Draugijų Sąjunga 
savo raporte, išleistame birže-' 
lio 23 d. Tie bedarbių “šel
pėjai” taipgi pripažįsta, kad 
iki šiol pašalpa buvo visiškai 
neužtenkama. Bet tuo pačiu 
laiku valstijinės ir privatinės 
šelpimo įstaigos politikieriai!

Pereitą trečiadienį Manhat- ja; sako, kad daugelyj atsiti 
tan Lyceum svetainėje, !New kimų

I Yorke, buvo atlaikyta didelė 
• mainieriams paremti konferen- 
| cija. Joj dalyvavo 265 dele- 
! gatai bei komitetų nariai iš 
i įvairių organizacijų ir kuopų, duot jiems tiesioginę pagelbą

, , | Nors tik dvi dienas tebuvo
' ; šis demonstracinis

, per komunistinius
laikraščius ir lapelius, tačiaus

darykite sėkmingu šį komunis- susirinko tokia didelė darbi- 
ty parengimą! ninku minia. Reiškia, darbi-

ninkai labai susidomėję mai
nierių kova.

kibai Mėža Bausmė
Bankimams Židikams

nu-Marcus ir Kressel, vadai 
bankrūtuoto Banko of United' 
States New Yorke, tapo pri-1 
pažinti kaltai, kaip žmonių. $133 sušelpimui streikuojan- 
pmigų smugelninkai, atsako- čj mainierių. atstovai gi var- 
S21 ui?8/0(!0'- du savo organizacijų dar pa- 
TūviBft,teibSm^S JTS Jžadėjo kelis šimtus dolerių 
rt tiktai 3 iki 6 metų kaleji- . m 4if>ndi„ntam šiandien svarbiausiam 

kalui.ipo, o ir tai tie šuleriai dar 
duoda apeliacijlą į ' augštesnį 
teismą, nors bausmė labai ma-1 
ža už tokias dideles vagystes. I . , , ,, .i Aukokite Maimenams 

i Maistą ir Drabužius!Kur Būsite Šį Sekmadienį?
Workers International

rei-

_______  ___________ Re-
Ogi visi trauksime į Forest; lief (Darbininkų Tarptautinė 

Parką, nes Ateities žiedo j Pagelba) yra pasiryžus su- 
Draugijėlė rerigia tenai links- j rinkti ir dar šią savaitę pasiųs- 

■|ti streikuojantiems mainie
riams vagoną maisto. Jinai 
kreipiasi į • visus darbininkus 
ir jų organizacijas, kad auko
tų maistą ir drabužius kovo
jantiems angliakasimas it jų 
šeimynoms. Aukojamus val
gius ir drabužius reikia prista-

mą išvažiavimą, kur bus viso
kių ^žaidimų, lenktynių ir kt., 
apart gardžių valgių ir ska
nių-gėrimų; o jau šaltakošės 
tai ]>U8'4valias. Tik nepamirš- 
kitei ^atsilankyti.. ( > b

Visi ępate kviečiami.
f tj.j j Koipisija.

t DRAUGAI BR00KLYNIEČIA1!
VU dar permažai teturime nakvynių svečiam, atvykstan- 

tierh iš toliau. Prašome kuogreičiau pranešti į “Laisvės” ofisą, 
kas galite pernakvinti svečius, atvykusius iš toliau į “Laisvės” 
pikniku 4 d. liepos.

Kadangi dvi dienos šventė, tai daugelis apsinakvos. Todėl 
šįmet- daugiau - reikės nakvynių, negu kad kitais metais rei
kėdavo.

Vis Dar Trūksta Darbininkų
'Drangai,' vis dar trūksta darbininkų “Laisvės” piknikui. 

Prašome draugų apsiimti padirbėti. Kurie sutiksite pagelbėti 
saVd diėntaščiui, pasisakykite dabar.

Sekantį trečiadienį, 1 d. liepos, įvyks “L.” pikniko darbinin
kų miting|as, “Laisvės” svetainėje, pradžia 8-tą valandą vaka
re. Prašome v5su draugų ir draugių, kurie dirbsite piknike, 
dalyvauti Šiame’ sūsiririkitne.' 

*;• .: ‘ ■ ■ Pikniko Komisijai *

i

231 Bedford Avenua 
BROOKLYN, N. Y,

nebuvo gana ištirta,” 
kam reikalinga pašalpa, o 
kam ne; kituose atsitikimuo- .^ v .
SC, girdi, galima butų buvę į-, bi%nj0 vietoje. Del asmeninių prie- 
statyt žmones į darbą, vietoj žasčiu noriu greit parduoti. At.si- 

1 kreipkite tuojaus šiuo antrašu: 
: 435-907 Wvckoff Ave., kampas Ilan-

IŠRANDAVOJIMAI

PARDAVIMAI

(151-153)

be

Brooklyn, N. Y,

1292 H<>1- 
(151-153)

s nuo i 
nbwav i

Petras Naujokas 
Savininkas

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PITONE. STAGG 2-6043

adresu: S. W.
x, Arizona.

(150—152)

PAJIEŠKOJIMAI
ap- 

am- 
At- 
M..

PASIRANDAVOJA 5 šviesūs kamba- 
rb’i, po du įaugu kožnam kamba

ry, ištaisyti sulyg naujausios mados, 
dvejais tropais, vienas b!o 
Halsey St. stdties 14th St. 
ir pusė bloko nuo parko, 
įtaisymai, tik be štymo. 
ma: M. J. Petraškevičius, 
soy St., Brookly, N. Y.

REIKALAVIMAI
ar mergina 

kambarių. 
! Darbas nesunkus ir nuolatinis. Turi

' nepatyrusi. Kreipkitės j restoranų, 
185 Sands St., Brooklyn, N.Y.
1 (148-153)

STAGG 2-0783

Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

taip pat turimo žolių ir gerų sandelį gyduolių. Kiekvieną 
kartų, reikalaujant, kreipkitės:

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimų. 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.

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Labdariai čia turi minyje, kad cock st., Brooklyn, N? Y. 
reikėtų verstinai prispirt be
darbius dirbti už mizerną už- 
valgymą bei nakvynę, ką gau
na is labdaiybių. Į JIEŠKAU merginos arba

Abelnai gi jokių bedarbiams j ^iaus. Aš turiu savo krautuve, 
pagerinimų nėra siūloma, kaip 1 sišaukit sekamu 
tik nudugniau juos ištirti ir ,R- 2> 702, Phoeni 
atrasti, katrie “užsitarnauja’ 
sušelpimo. o katrie ne.

Lietuviai bedarbiai ir dar 
bininkai, dėkitės į Bedarbių REIKALINGA moteris 
rr, , . . . v ,. . dirbti prie fornisiuotu kTaiybas ir kovokite UZ tinka- į Pąrhas nesunkus ir nuolatin 
mą tuojautinę valdišką pašai-i mokėt angliškai. Gali atsišaukti ir i 
pą ir bedarbių apdraudos įsta-1 pepafyrusi.- Kreipkitės į 
tymą.

560 Grand Street,

• I ;U'Ž 'NUMAŽINTAS KAINAS . 
Parduodam ir pataisom RADIOS ir 
kitus Muzikališkus Instrumentus ir 
Rekordus del Gramofonų.

JONAS B. AMBROZAITIS 
Brooklyn, N. Y.

ŽODIS NUO DR. raDWWITZ
Šiunmi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją. ” 
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

D/?. H. MENDLOWITI
2220 Avenue J, 

TEL,, MIDWOOD 1 1261

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

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

MATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

(Undartaker)
107 Union A venų©' 
(Arti Grand St.) 

BRCX)KLYNr N- Y

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Ištirpki t šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




