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koma persiformuoti ir tt. 
Būk Kominternas esąs ne
pasitenkinęs L. K. P. vei-
kimu. Tai bus policijos 
nauja provokacija su tais 
“dokumentais”.

KAUNAS. — Keistu
čio gatvėje prie namų sta
tymo trys darbininkai nu
krito nuo pastolių ir vienas 
labai pavojingai susižeidė.

KAUNAS. — Nežinoma 
moteriškė atvedė pas pralo
tą Januševičių.2 vaikus ir 
paliko. Berniukas yra 7 me
tų, o mergaitė 6. Manoma, 
kad pralotas kokius nors 
ryšius yra turėjęs su ta 
moteriške.

ZARASAI.—Čia vienam 
name per kaminą įsiveržė 
perkūnas ir užmušė du 
žmones. Namas neuždeg
tas.

Kaunas. — Liaudininkų 
“Lietuvos Žinios” liepos 23 
d. uždėjo tokį didelį antgal- 
vį žiniai iš Amerikos: “2,0- 
00,000,000 dolerių Amerikos 
bedarbiams.” Tai bjaurus 
to šlamšto melas, nes tie du 
bilionai dolerių Hooverio 
valdžios paskirta ne bedar
biams, bet bankieriams ir 
fabrikantams.

Raseiniai.—Iš čia pabėgo 
į Pietų Ameriką kunigas 
Radžius. Jis čia buvo di
džiausias šaldra ir mergi
ninkas. / Prisiskolino daug 
pinigų pas žmones. Tikinti 
žmonelės nešė tam jagomaš- 
čiui ir rieškučioms į kišenių 
pylė pinigus. Dabar rėkia, 
šaukia dievo agento apgau
tos “avelės.”
Raseiniai.—Nuo rugpjūčio 

1 d. čia pradeda grįžti pa
razitai dominikonai. Žmo
nės jų labai bijo, nes šitie 
sutvėrimai čia buvo anais 
metais dvarų savininkai ir 
žiauriausi b a u d ž iauninkų 
kankintojai. Seneliai atsi
mena tuos laikus ir pasa
koja apie tų parazitų žiau
rumus.

Kaunas. — Elektros sro
vė pritrenkė du darbininku. 
Vienas sužeistas labai sun
kiai, o kitas lengviau.

Kaunas. — Saužudystės 
Lietuvoje auga. Štai čia 
bandė .prisigirdyti Zosė Sla
vinskaitė ir nuodų buvo iš
gėrus E. Bartuševičienė. 
Bet abidvi tapo laiku išgel
bėtos.

Kaunas. — Valdžia nu
baudė Izidorių Aleksandra
vičių užsimokėti 500 litų už 
agitavimą' darbininkus Gel- 
lermano lentpjūvėj. Jis da
bar sėdi kalėjime.

Elizabeth, N. J.
ATYDAI!

Kurie važiuosite į Antro 
Apskričio Spaudos pikniką 
šį sekmadienį, 14 d. rugpjū
čio, ALDLD 54-ta kuopa pa
samdė busą, kuris išeis kaip 
1:30 vai. po pietų nuo LDP 
Kliubo, 69 South Park St.

Komitetas.
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IDA. Dviejų Savaičių 
Vajus už PoL Kalinius

l ---
NEW YORK. — Rugpjū

čio 22 d. sueis penki metai 
nuo nužudymo Sacco ir 
Vanzetti. Pradedant su ta 
diena, Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas rengia 
didelį dviejų savaičių vajų 
po visą Ameriką už paliuo- 
savimą Scottsboro jaunuo
lių, Tom Mooney, Imperial 
Valley kalinių ir kitų klasių 
kovos aukų.

Imperialistų Suokalbis į 
prieš Sov. Mongoliją ■

--- I
HARBIN. — Čia gautas Į 

pranešimas, kad iš Tibeto i 
• dvi skaitlingos armijos trau-1 
kia į Sovietų Mongoliją, kad į 
nuversti Sovietų valdžią. Ta Į 

I armija esanti gerai ginkluo- 
} ta. Jos vadai esą religiniai 
fanatikai buddistai. Bet 
kaip diena aišku, kad šitą 
užpuolimą ant Sovietų teri
torijos yra suplanavę, su
kurstę ir prirengę Japoni
jos ir kitų šalių imperialis
tai, kurie dreba prieš ko
munizmo augimą Azijoje.

Republikonų Skymas
Apgauti Žmones

WASHINGTONAS.—Vi
sas Washingtonas skęsta 
šnekose, kad šita karšta 
spaudos agitacija apie “ge
rėjimą padėties Amerikoje” 
yra niekas daugiau, kaip 
tik republikonų partijos 
skymas apgauti darbinin
kus ir farmerius. Pagelba 
to valdžios paskirto dviejų 
bilionų dolerių kapitalo ban
doma tai šen, tai ten biznį 
pagerinti, biržoj šėrus pa
kelti ir t. t. Ateis rinkimai. 
Ta spauda šauks: “Jeigu no
rite, kad šitas pagerėjimas 
augtų, balsuokite už Hoove- 
rį.”

Darbininkai turi budėti ir 
nekibti ant apgavingos re
publikonų meškerės. Dar
bininkai turi remti Komuni
stų Partijos kandidatus — 
dd. Fosterį ir Fordą. '

Pilsudskis Priverstas 
Paleist Karo Priešus■

Gautas iš Lenkijos prane
šimas, kad Lenkijos darbi
ninkai ir darbininkiški inter 
ligentai rengiasi skaitlingai 
dalyvauti tarptautiniam 
prieškariniam kongrese, ku
ris įvyks rugp. 27 d. Val
džia buvo suareštavus 50 in
telektualų, kurie dalyvavo 
kongreso rengimo komite
te. Bet masinis darbininkų 
ir valstiečių protestas pri
vertė Pilsudskį suareštuotus 
intelektualus paliuosuoti. *

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

MONARCHISTAI SURENGĖ SUKILIMĄ 
ISPANIJOJE; LAIKO MIESTĄ SEVILLE

J

MADRID, Ispanija.—Rug
pjūčio 10 d. monarchistai 
surengė sukilimą. Madrido 
gatvėse šeši žmonės užmuš-
ta ir apie 30 sužeista. Suki
limas nuslopintas. Bet mie
ste Seville, sakoma, monar
chistai paėmė viršų ir valdo 
miestą. Sukilėlių tikslas: 
nuversti respubliką ir su-

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

grąžinti ant sosto Bourbo- 
nų šeimyną su Alfonsu prie
šakyje.

Madrido valdžia skubiai
siunčia kariuomenę atėmi
mui Sevillę iš monarchistų. 
Sukilėliams vadovauja ge
nerolas San Jurjo. Jis turi 
gerai ginkluotų 5,000 karei
vių.

Draugas Fosteris Šaukia Geležinke
liečius Kovon prieš Algų Kapojimą

HARTFORD, Conn. 
Pereitą trečiadienį čia 
bėjo d. Fosteris, Komunis
tų Partijos kandidatas į 
prezidentus. , Savo prakal
boje jis kietai pabnęze gelž- 
kelių savininkų paskeįbtą 
naują algų kapojimą dviem 
milionam darbininkų. Drg, 
Fosteris sakė, kad gelžke- 
liečiams kito kelio neliko, 
kaip tik organizuotis prieš 
bosus ir prieš savo reakci
nius vadus ir kovoti prieš 
planuojamą naują algų ka
pojimą. Tie darbininkai pa
darė klaidą, pasak Fosterio, 
kad pereitą vasarį nesukilo 
prieš savo nelemtus vadus, 
kui;ie padėjo bosams nuka- 
pbt darbininkų algas. Tada 
nukirto 10 nuošimtį/ dabar

vėl kerta 10 nuoš., ir galo 
Tam algų kapojimui 

kelią galės pastoti patys 
darbininkai, susiorganizuo
dami ir kovodami.;-

f

kai- nebus.

Mirė “L.” Skaitytoja

DETROIT,' Mich.- — čia 
rugp. 9 d. mirė Stella Gru- 
sie, - diejiraščio “Laisvės” 
skaitytoja. Bus palaidota 
penktadienį, rugpj. 12 d. 
Kviečiami draugai ir drau
gės dalyvauti laidotuvėse. 
(Nuo Red.: Negerai, kad ži
nios. pranešėjas nepaduoda 
antrašo, kur draugės lavo
nas yra pašarvotas ’ir va
landos, kada bus> išlydėtas.)

NIEKŠIŠKAS JOHN L LEWISO KLIKOS 
SMURTAS PRIES ILLINOIS MAINIER1US

SPRINGFIELD, Ill.—Di
delėj daugumoj mainieriai 
balsavo prieš Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
to Lewiso ir Illinojaus dist- 
rikto prezidento Walkerio 
siūlomą su darbdaviais algų 
nukapojimo sutartį. Tuo 
būdu šitie grafteriai, vietoj 
paskelbt referendumo pa
sekmes, praneša, kad balsa
vimo blankos buvo pavog
tos. Gi tuo tarpu jie prieš 
narių daugumos valią pasi
rašė tą su bosais sutartį. 
Paskelbė, kad nepaprasta 
padėtis kilus ir todėl reakci
onieriai esą priversti šito 
žygio griebtis.

Tai dar negirdėtas smur

to žygis. Neva leido na
riams balsuoti už ar prieš 
sutartį, bet kuomet nariai 
nubalsavo prieš , tai vadjjL 
klika arbitratiškai, smurtiš
kai vistiek sutartį pasirašė, 
O ta sutartis yra algų ka
pojimo sutartis. Iki šiol 
Illinojaus mainieriai turėjo 
taip vadinamą “basic wage 
scale,” pagal kurią mainiė- 
rys, išdirbęs dieną, turėda
vo gauti nemažiau, kaip 
$6.10. Gi pagal naują su
tartį dieninė alga bus tik 
$5.

Ar eiliniai mainieriai su
sipras sukilti prieš šitą nau
ją reakcionierių smurtą, tai 

| prisieina laukti.

SOVIETŲ SĄJUNGOS BONDSAI BŪSIĄ 
PARDAVINĖJAMI JUNGT. VALSTIJOSE

Spauda garsiai paskelbė, 
kad jau esą sudaryti planai 
del Sovietų Sąjungos bonų 
pardavinėjimo Amerikoje ir 
visose kitose šalyse. Ameri
koj Sovietų bonų pardavinė
jimas eis per dviejų bankų 
rankas, būtent Chase Na
tional Bank ir International 
Acceptance Bank. Bonųpir- 
kikai galėsią savo pinigus 
atsiimti už bonus bile kada,

persiunčiami į kitas šalis.
Amerikos valdžia prita

rianti šitam planui. O tas, 
pasak kai kurių laikraščių, 
aiškiai parodo, kad Ameri
kos valdžia rengiasi neužil
go Sovietų valdžią pripažin
ti. Toliau laikraščiai sako, 
kad Sovietų bonų pardavi
nėjimas būtų didelis fakto
rius pagerinimui Amerikos 
biznio ir pramonės padėties.

New York. Wall 'Stryto 
bankieriai sako, kad jie nie
ko bendro neturės su pla
nuojamu Sovietų bonų par
davinėjimu ir visaį dalykas 
neduosiąs jokių rezultatų.

bet gi bonų amžius bus de
šimts metų. Už bonus bū
sią atmokėtą tos šalies va
liuta (pinigais), kurioje jie 
bus parduoti. Visa gi bonų 
pardavinėjimo transakcija 
bus kontroliuojama pačios 
Sovietų valdžios Maskvoje. 
Ten bus išrašomi bonai ir

Sovietai gi už bonų pini
gus Amerikoje pirks maši
nas ir kitas reikmenis, ku
rių dar nespėja namie pasi
gaminti. O tas padės So
vietų valdžiai paskubinti bū
davo jimą socializmo namie, 
gerinimo darbininkų ir vals
tiečių būklės ir t. t.

Hague. — Tarptautinis 
Tautų Lygos teismas išnešė 
nuosprendį Klaipėdos klau
simu. Tarimas padarytas 
10 balsų prieš penkis. Prie
lankus Lietuvos valdžiai. 
Teismas sako, kad Smeto
nos valdžia tiesotai pasielgė 
prašalindama Klaipėdos sei
melio prezidentą Otto Boet- 
scher ir paskirdama naują 
tarybą. Bet ji neturėjus 
teisės patį seimelį paleisti.

Madrid, Ispanija.,— Val
džia: skelbia, kad monarchi- 
stū sukilimas galutinai lik
viduotas ir jų'vadas gen. 
San Jurjo suimtas.. T^čiaus 
šalyje tebeviešpatauja karo 
stovis. v

i Albany. — Pribuvo New 
Yorko miesto majoras Wal- 
keris teisintis prieš guber
natorių delei šmugelio. Jo 
pasekėjai surengė jam 
triukšmingą p a s i t i k i mą. 
Mat, juo didesnis grafteris, 
tuo garsesnis buržuazijos 
akyse didvyris.

Svarbus Pranešimas
Baltimores Lietuviam

BALTIMORE, Md. — Ne- 
dėlioj, rugp. 14 d., Matulio
nio Ūkėje, yra rengiamas 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo piknikas.

Pirmadienį, rugpjūčio 15 
d., Lietuvių svetainėj, 851 
Hollins St., 7:30 vai. vakare, 
rengiamos prakalbos labai 
svarbiais klausimais. Kal
bės drg. A.Bimba, iš Brook
lyn, N. Y., “Laisvės” redak
torius. I ‘ C • i

Drg. A. Bimba kalbės ir 
piknike, bet angliškai.

Kvįečiame ir raginame 
Baltimores lietuvius daly
vauti kaip piknike, taip pra
kalbose. Išgirsite daug nau
dingų dalykų ir paremsi te 
judėjimą.

Rengėjai.

Hitleris bus Paskirtas - 
Vokietijos Premjeru

BERLYN. — Šiuo tarpu 
eina derybos tarp kruvinų 
fašistų ir Hindenburgo val
džios. Jau atvirai kalbama, 
kad Hindenburgas bile die
ną paskirs Hitlerį premjeru 
ir lieps jam sudaryti naują 
kabinetą.

Tuo tarpu fašistai kon
centruoja įvairiuose punk
tuose savo ginkluotas spė
kas ir rengiasi prie įsteigi
mo savo nuogos ginkluotos 
diktatūros.

Pottstown, Pa. — Čia už
sidarė didelė drapanų dirb
tuvė ir 200 darbininkų nete
ko darbo.

Išmetė iš Kom. Partijos
Komunistų Partija išmetę 

iš savo eilių Carl Coster už 
neatsaRbmingumą ir už nau
dojimą gengsteriškų metodų 
prieš vadovaujamus Jūri
ninkų Darbininkų Unijos 
narius. Tokiems gaiva
lams nėra vietos mūsų par
tijoj. . •

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam Duslanyj)

Didysis ALDLD. II Apskričio Spaudos Piknikas Įvyks šį Sekmadienį, Rugpj. 14 d., Cranforde, N. J. Pelną s Eis Parėmimui laisvės’,‘Vilnies ir ‘Daily 
Workerio.’ Iš Brooklyno bus Važiuojama Rusu. Tuojaus Užsiregistruoki!. Remkit Savo Spaudą ir Judėjimą. Dalyvaukite Piknike!

’ * *
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NERĖKAOKIT. m PAWK1T, KAS 
RANDASI JŪSĮJ PAČIŲ TARPE!

United States, 
Brooklyn, N. 
foreign coui Pastaruoju laikuPruseikos Čiosio^-klasės žabangų? 

menseyistinė “Klampynė” Tuoiau no to. "

Būtų ne pro’ šalį mūšų' 
Spaudoje dažniau rašyti i 
.apie šnipus ir provokato-į 
yrus. Bet jokiu būdu nega- j 
lime aplenkti ir Pruseikos, į 
Butkaus pirųiąrąnkįus, ku-

■ntttred as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

mūsų mokyklėlės
Darbinįnkiško lavinimosi mokyklėlės pas mus, rodos, jau nebe 

naujiena. Įvairios kolonijos jų yra turėjusios per paskutinį de- 
sėtk’ą metų. Tiesa, pirmesnės mokyklėlės turėjo skirtumų nuo 
dabartinių .vasarinių mūsų mokyklų. Jos paprastai buvo veda- 

z- mos sulig vienos (kokios knygos, kaipo vadovėlio, daugiausia žie
miniame sezone, ir jos buvo lyg atitrauktos nuo tuomĮaikinio mū
sų gyvenimo ir kovų, taip sakant, “šaltos.” - * h H

Naujos rūšies mokyklėlei buvo padaryta bene pirnia pradžia 
pernai vasarą “Laisvės” pastogėj. Į ją tuojaus atkreipė domę 
kitų vietų draugai, ir beje, dvi jos studentės išėjo į kalbėtojas ir 
dar geresnes, negu pirma veikėjas. Liet. Kom. Frakcijų Centro 
Biuras, atsiliepdamas į reikalą, pradėjo daugiau tuom rūpintis 
ir pagamino “Komunizmo Pagrindus” su nurodymais papildomų 
skaitymij ir “Braižinį”—klausimus. Nuo šien^etinio gi pavasario! 
išsivystė tiesiog masinis, jeigu taip galima išsireikšti, judėjimas 
už darbininkų lavinimos mokyklėles su mokytojais iš centrų. 
Bet šis judėjimas nėra taip sau pripuolamas reiškinys.

Kąda pradėjome labiau tarptautiniai veikti, apsivalę nuo dau
gumos oportunistų, pasmarkėjo ir šis judėjimas į partijines mo
kyklėles. Pati kova su prūseikiniais social-fašistais verčia Kom. 
Partijos draugus ir pritarėjus jieškoti tikrų idėjinių ginklų. O 
ir oportuništinę eksploziją kas iššaukė? — Kapitalizmo krizis, 
klasių kovos aštrėjimas, fašistėjanti reakcija,—kas stato nepa
lyginamai sunkesnes ir pavojingesnes pareigas komunistiniams 
darbininkams. To ir pabūgo buvusieji mūsų “giedrios dienos” 
palydovai, šiandieniniai renegatai, ir smuko į šiaudus.

Bet kapitalizmo krizis eina dar gilyn; veikia jis į darbininkus 
ne tik fiziniai, bet ir “dvasiniai,” ir daugelis mūsų draugų, ku
rie pirmiau buvo, sakytum, jausminiai bei lietuviškų draugijų 
komunistai, susiduria su didesniais ir statesniais klausimais; tuos 
gi klausimus prisieina išsiaiškinti ne tik patiems sau, o ii’ ki
tiems darbininkams nušviesti. Tam reikia tikresnio žinojimo, 
kurio jie ir jieško per partijines mokyklėles. Jie gal daugelis 
nesužiniai priėjo prie Lenino dėsnio, kad “be revoliucinės teori
jos negali būt revoliucinės praktikos.”

Tėvų kenčiami krizio vargai atsiliepia į jų sūnus ir dukteris. 
Jos ir jie nusivilia kapitalistiniais blofais ir pradeda savo galvoj 
vartyti problemą—nejaugi nėra jokios išeities iš visos tos mize
rijos.

rngfU - v.įe vienų ranka vedžiojusi 
nrisinvrusi šaukia kad " T--•'•' °®<polic®’ -P ki'tą i &°‘
“Laisvė” ir “Vilnis” pas-1 prakalbas Chicagoj, Melda- 
kelbtų šnipus. Užpereitam 'žio Svetainėj! Prieš pradė- 

gjant Pruseikai kalbėti, bu- 
vo pareikalauta, kad būtų 
užtikrinta, jog po Prusei
kos kalbos bus leista pusva
landį kalbėti Komunistų 
Partijoj atstovui. Publiką 
reikalavimui pritarė ir ne
leido Pruseikai pradėti kal
bėti, kbl1 nebus Užtikrinta, 
kad leis- Partijos j atstovui 
pusę valandos kalbėti. • Tuo
jau į svetainę buvo pašauk
ti s k vadai policijos. Poli- 
cistai vedžioti po svetainę ir 
pirštais rodyta į veikliau-1 
sius revoliucinio judėjimo šnipas

Klampynės” numery tūlas 
B. Siaurukas (Butkus) drą
sinančiai rašo: ’ “Mes reika
laujame interese darbininkų 
judėjimo...v kad “Laisvė” 
ir “Vilnis” skelbtų šnipus ir 
tuomi savo skaitytojus ap
saugotų nuo “valdančiosios 
klasės žabangų.” •. i : .Ji

Kada išmatos darbininkų 
Evoliucinio judėjimo taip 
garsiai pradėjo kalbėti \ąpįe 
šnipus, o matant1 juos' 'pa
čius įsibridusius provokaci
nėj baloj, verčia mus many-1 
ti, kad jie bando paslėpti 
savo pasekėjus, kurie šau
kia policiją į parengimus ir 
susirinkimus ir pirštais ro
dydami siundo ant mūsų 
draugų.

Pereitais metais, pavasa
rį, Chicagoj, kada Prūsei-, 
kos pasekėjai ryksmu nega
lėjo pakrikdyti d. A. Bim
bai surengtas prakalbas, 
tai pasišaukė į svetainę po
liciją, Po to pasklydo kal
bos, kad policiją šaukė vy
riausias Pruseikos pasekė
jas Chicagoj. Bet ar pru
seikiniai bandė , surasti šau
kėją ir ar paskelbė visuo
menei, kad, saugotųsi jo? 
Visai ne. Tas asmuo ir da
bar yra Pruseikos pirma 
ranka.

Tuojau po to,

draugus. Ar “Klampynė" 
paskelbė policijos šaukėjus 
ir siundytojus ant mūsų 
draugų? Nieko panašaus. 
Policijos šaukėjai, yra ge
riausi Pruseikos, Butkaus 
draugai. Jų vardai kuone- 
k i e k v ienam “Klampynės” 
numery spausdinami ir ati
duodamas kreditas už veik
lumą del “Klampynės” ir or- “Laisvės 
ganizavimo “LDD.”

munistų Partijos narius į 
veikliausius revoliucinio ju
dėjimo draugus!

A. P. Taraška.
Redakcijos Pastaba. — 

Drg. Tąrašką teisingai nu
rodo Pruseįkos-Bųtkąus vei
dą santikyj su. šnipinėjimu. 
Šnipai. renegatams nėra pa
vojingi ir nebus. Jiems to
dėl,. skerečįotįs '(jei “šnipų 
kompaijtijoj” yra kųpmū- 
žiaųsiai reikalo. Bet 'šau
kia vyriausiai tuo sumetį-; 
mu, .idant, diskreditavus 
kompartiją. Andai tas pdtš- 
Butkus paskelbė, būk tūlas

Nazovickis buvęs 
Chicago's kompartijos dist-i 
rikto organizatorium, kas ‘ 
yra melas. Renegatai nau
doja .“šnipystę”
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VOTE C0MMDN1ST! (Balsuokite už komunis
tus!)—darbininkas ant dviračio užsidėjęs Komu- 
nįstų Partijos platformos vyriausius punktus. ' * »

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČtUS |

Tel., Ųumboldt371 Lake St., Newark, N J

sisaugojimų. Tačiąu reikia at
minti, kad ir čia visaip pasitai
ko. Kita moteris ima ir apsi
gauna: mano, kad čia jau mė
nesinės ant visados apsistojo ir 
kad jau dabar nebereikia 
tis, o tuo tarpu žiūrėk ir 
junta nėščia.

Vadinas, gal da ne visų 
šinėlių išnykta o varuose, tai ji 
ima ir apsiveisia. Visas keblu
mas yra tame, kad moterims ne
vienodai tos mėnesinės išnyksta. 
Kitai gyvenimo atmaina įvyks
ta apie 43 metus, i^ tada ji jau 
nebepastoja nėščia. O yra mo-. 
terų, kurios tebeturi mėnesines 
ir iki 50 metų, iki 52 metų ir 
vaikų pagimdo tokiam amžiuj 
arba ir da senesnės būdamos.

Yra moterų, kurioms gyveni
mo- atmaina įvyksta anksti— 
apie 35 metus arba ir da anks
čiau. Kitai ant karto mėnesi
nės apsistoja ir jau daugiau nie
kad nebepasirodo. Kitoms mė
nesinės apsistoja keletui mėne
sių, o pąskui ir vėl kai kada pa
sirodo, nereguliariai. Jūsų mo
teriai irgi galėtų visaip atsieiti. 
Negalima taip, be niekur nie
ko, tvirtinti, kad tai jai mėnesj- 

Dėl kiaušinėlių stokos nes dingo iškarto ant visados ir 
moteris nebegali pastoti nėščia, kad jai o varai jau visai nebe^ 
ir susinešti galima be jokių ap- veikia.

Mėnesinėms Išnykus
Drauge gydytojau, ir aš no-

panašiai, i rėčiai! ko pasiklausti jūsų per 
kaip seniau naudojo Grigai- dienraštį “Laisvę”, 
tis, Michelsonas ir kiti so-

ninkas d. Barkus, yra šni-
Praeitą mėnesį Pruseikos,! pas. Andai Strazdas su Prū- 

Butkaus pasekėjai pasišau- seika ir Butkum mete šešė- 
kė kelias dešimtis policistų 
į LDS kuopos susirinkimą,

Malonėkite 
man paaiškinti štąi kokį daly- 

ciąl-fašistai. Jie mūs parti- kelį. Aš esu vyras 41 metų sė
ja vadindavo “Frainos par-inumo, o mano moteris 47 metų, 
tija,” “šnipų partija.” Mi- ■ Mėnesinės jai būdavo kas du 
chelsonas ilgai bliovė, kad) męnesiai, O dabar jau ketvirtas 

redakcijos darbi- ra^nuo’ kaip nebepasirodo. Jai

bijo- 
pasi-

kiau

gal gyvenimo atmaina. Tai ar 
reikia apsisaugoti nuo apsivy
simo ir ar be baimės susieiti?

Mes jau turi- 
Jauniau- 

Pavardės netal-

• m i 'Bus'labai ačiū.
U ant “Vilnies’. Jie tą tai ko j me ketvcį.ta vaikų.
ir ant “Laisves” ir -t -- - t— x— ------- . i ; . kitų sias 8 metų.

St. Louis, Mo. Pirštais ro- įstaigų. Vis tai daroma, Į pinkite.

Kiek vėliau ipruseikiniai S kuopos narius darbiniu- x # i i _ f_ i y_ • i m •
pasišaukė policiją į savo iK 
p r a k a 1 b aS Wilkes-Barre, 

Ir tokie klausimai stumia į komunistines mokyklėles tuos Pa., kada d. Bimba nūėjd į • • • i — i i • > • t • . •« . « • • • t ’ n ii i ■ .1iš jų, kurie būna girdėję, kad komunistai turi tikrą atsakymą, jas ir reikalavo balso,’kad darą planus /‘nuversti poli
i.išreiškia Worcesterio mokyklėlės mokinys, proletarinių te- apginti Kolhunistų Partiją,

1 1 W /X. M 4" XX 4 X*. 4 « X X- XX Z. « « n • « XX 1 * xx xx X XX xzx/x XX i T 7 M 9 9 « 1 • *W*X • .1 1 • XZsūnus, universiteto studentas, užvakarykščiame “Laisvės” nu-

“Aš atradau, kad tai yra bergždžias darbas klausinėt savo

kurią Pruseika demagogiš
kai niekino ir reklamavo 
savo oportunistinį krome-

de į draugus, kurie stoja su idant diskreditavus mūs 
Komunistų Partija. Nuėję draugus, mūs- revųliucinę 
policijos šaukti, skundė LD partiją.

Ar į kompartiją veržiasi 
šnipai? Taip, veržiasi. Ne 
tik taip yra su Amerikos 
kompartija, bet ir su visom 
revoliucinėm organizacijom, 
su visom kompartijom ka- 
p i t a listiniuose kraštuose. 
Kaip kitos, taip ir Ameri-

kus, kaipo “bolševikų” susi
rinkimą, kuriame dalyvąu- 

.ją keli šimtai- “bolševikų” ir,

cijos viršininką -ir Hooverio
valdžią.” Ar “Klampynė”
numaskavo tuos provokato
rius ir “interese darbiniu-! kos kompartija, sugavusi

Atsakymas.—
Pavardės - 'niekad ' • netalpinu, 

net ir pirmųjų raidžių visai ne
dedu. • f

Iš Jūsų laiškelio matyt, kad 
veikiausia Jūsų moteriai įvyko 
gyveninio permaina. Mėnesinės 
visai apsistoja, išnyksta. Ova- 
rai, ovarinės liaukos nuvysta, 
susitraukia, .sumažėja, atrofuo
jasi. Jos nebegamina daugiau 
kiaušinėlių, nebegamina nie vi-

universiteto profesorių, nes jie sako, kad sąlygos nėra tokios lį« Ar pruseikiniai tyrinėjo kų judėjimo paskelbė, kad nužiūrimų asmenį, tuojau dujinių syvų, ką susigerdavo į
blogos, kaip kad atrodo—bedarbė, karas ir 

gale, dar nėra blogas dalykas.
Tai( yra stebėtina, kad žmogus turi, lankyti darbininkių mo

kyklą, kad nugalėt siaurumą ir vienpusiškumą kolegijos daržo.”
Suaugusių gi darbininkų įvertinimai mokyklėlės išsireiškė jų 

korespondencijose:
“Mano supratimu, tokios darbininkų lavinimosi mokyklėlės 

yra labai naudingos. Mes, eiliniai nariai, nors ir turėtume 
darbininkiško supratimo, bet neturime užtektinai patyrimo 
ir drąsos. O šitokios mokyklėlės. .. .kaip sykis ir pataiko į tą 
vietą, kur yra trūkumo.... (Pav.) Seniau norėjau rašyti ko
respondenciją iš dirbtuvės.. .bet neturėjau užtektinai patyrimo; 
nors ir bandydavau, bet neužbaigus vėl pradėdavau. Ačiū.. . 
pamokinimui (mokyklėlėje), korespondenciją užbaigiau...”
Kiti tą mokyklėlę lankiusieji draugai rašo, kad josios vaisius 

bus sustiprėjimas komunistinio judėjimo jų mieste; ir jau vėl 
susirašė 30 mokinių, rudeninei partijinei mokyklai.

Panašiai pasakys ir Chicagos, ir Cleveland©, ir Waterburio, 
ir Bostono, ir kitų kolonijų draugai, kur tokios mokyklėlės buvo 
arba dar bus. y

Worcesteris, scena mūsų didžios ir pergalingos kovos prieš 
sklokininkus, visus nustebino savo mokinių skaičium, ypač jau
nimo: 45 iki 50 suaugusių ir 30 iki 35 jaunuolių. O daugelio 
mūsų-nusistebėjimas paLėjo iš to, kad mes patys \neclavertinome 
to fakto, kaip auga darbininkų susidomėjimas komunizmu. To
liau mes nesistebėsime, jeigu bus įvairiose kolonijose pralenkia
ma ir augštas worcesteriečių rekordas. Ir toliaus mes turėsime 
ypač daugiau dėmesio kreipti į komunistinį auklėjimą darbinin
kų jaunuolių, kurių, kaip Žinoma, buvo ne tik ’ Worcesterio 
mokyklėlėje, bet ir Chicagos,1 ir Zlleyelando ir Waterburio.

Gerai, praktiškai vedamų marksistinių mokyklėlių svarba da
bar yra neginčijama. Nuo jų turi pakilti idėjiniai ir masiniai 
kaip mūsų tarptautinis veikimas, taip ir mūšų darbuotė lieftu* 
viškose draugijose, choruose, kliubuose, kuopose, darbininkiš
kų korespondentų judėjime ir tt. Bet užtąt ir pačios mokyklė
lės turi būt juo geriau pastatytos.

Didžiulė jų yda iki šiol buvo stoka tinkamo priruošimo. Jos 
buvo organizuojamos šurum-burum. Pasitarė vietiniai pirmau
janti draugai, gal pasikalbėjo su keliais būsimais mokiniais ir 
užsisakė vieną ar kitą draugą, kaipo mokytoją, iš centro; o tas 
nuo vieno darbo stačiai prie kito, gavęs pranešimą gal tik kelio
mis dienomis pirm atsidarant mokyklėlei—be progos apsižval
gyti tinkamiausios medžiagos, bet galimybės žinoti, kiek bus 
ir kokių mokinių, ir kiek, todėl, ir kokių nugabent bei nusiųst 
jiems rankvedžių ir skaitymo knygų.

Centro Biuras ir JyiūsU dienraščių redakcijos daro, ką gali, 
kad parūpint mokytojus. Bet vietiniai draugai privalo išanks-. 
to suorganizuot klasę, suregištruot mokinius,’ laiku 'susirašyt 
su mokytojais apie mokyklos sąstatą (nurodant, pav,, kiek jau
nuolių ir kt.), išdėstyt svarbiausias vietinio judėjimo proble
mas, ir duot bent porą savaičių laiko mokytojui prisirengti. 
Kitnin gi, mokyklėlė ndbus tokia sėkminga, koĮcia ji galėtų būti.

Eidami gi prie užbaigos, pastebėsime, kad partijines mokyklė
lės buvo bei yra reikalingos ne tik tose kolonijose, kur jos jau

.• badas vis tik, galų kas šaukė policiją ir siundė j darbininkai saugotus!,, kad veja laukan jį kaip š 
• ant d. Bimbos? Nieko pa- j ju neįpainiotų ą ° valdančio- Apie juos praneša vi

Tie, kurie i sios klasės žabangus?’’pru- partijos organizacijom
i. I VniVinim Ln nnnarloi'n Yli’i z-. ... .A ~ -.kr...

našaus nebuvo, 
šaukė policiją 
pasilieka artimiausiais Pru- gaitis per “Naujienas” pat-iniais keliais ir paskelbia 
seikos, Butkaus draugais. • virtino, kad tai buvo geras “Daily Workeryj.” Vadina- 

Praeitą žiemą M. Bacevi- pasielgimas. si kompartijos nariai tokius
Čia tik kelis pavyzdžius niekšus tuojau sužino^ Pas-
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ma daugiau priskaityti. Bet! iš Bostono distrikto niek- 
užteks ir to, kad parodyti, 
jog pruseikinių didelis “su
sirūpinimas” šnipais žo
džiuose, o darbuose—’šauki
mas policijos, pirštais rody
mas į revoliucinio judėjimo 
draugus ir siundymas, kad 
tik. vežtųsi, uždarytų į kalė
jimą, išdeportuotų—aiškiai 
rodo, kad daugelis jų stovi 
visai arti šnipų. D kada mes 
pasakome, kad jų tokie dar-

ir šiandien šęikinia.i to nepadarė. Gri- partijos' nariams

Šunį. į kraują, 
visom 

ir

Worcester, Mass
čius, kaipo prezidentas LD
S, buvo pakviestas kalbėti Į padaviau, kurių būtų gali- taruoju laiku išvyta laukan
T T~X C'l 1 TY 1 P 1 ■ i • • • 1 • j i • ti i • v , ti ' 1 T • j • 1 i *1LDS kuopos, Rockforde, 
rengtose prakalbose. Ba
cevičius pasibruko Pruseika 
po skvernu ir nusivežė į 
Rockfordą, kad duoti jam 
progą panaudoti LDS kp. 
prakalbas išniekinimui Ko
munistų Partijos ir viso 
šio šalies darbininkų revo
liucinio judėjimo. Chicagos 
draugai, sužinoję apie tai, 
būrys nuvažiavo į Rockfor
dą, kad neleisti Pruseikai 
niekinti Komunistų Parti-! bai yra agentavimas Fish’- 
• !••,••• . • • f V v •JOS. ( : .

Kaip tik Pruseika ( baigė 
kalbą, buvo pareikalauta, 
kad būtų leista Komunistų, 
Partijos atstovui atsakyti į 
Pruseikos šmeižtus. Publika 
s u r e i k a 1 a v imu sutiko. 
Pruseika ir jo pasekėjai pa- 
šišąukė policiją į svetainę, 
uždarė svetainėj sviesaš ir. 
įsakė policijai išvaryti dar
bininkus iš svetainės.

Ar “Klanjpynė” bent ka
da numaskavo policijos šau
kėjus ir perspėjo darbinin
kus, kad saugotųsi “valdan-

iui, tai jie stogais vaikščio
dami šaukia, kad mes juos 
šmeižią. Praeity jų reikalai 
su policija ir . dabartinis šū
kavimas apie šnipus, verčia 
mūs suprasti delko jie tai 
daro.*.. i i i )' i; • r

Neeikvokite1 vietosi ' sąvo 
lape' apie šnipus, nes jie jum 
nepavojingi, o mūsų neap
gausite. RėVOliūciniai dar
bininkai neims informacijų' 
iš jūsų lapo.,' j.ftjįį žino 
tikimas įstaigas, kurios tėi- 
kia reikalingas informaci
jas. .

Aidiečių Atydai PreJekcija 
apie Meną

Draugai aidiečiai, pirma
dienį, 15 dieną rugpjūčio (Au
gust), visi susirinkite į Lietu
vių svetainę, 29 Endicott St., 
8 vai. vąkare.

Visi nariai būtinai turi da
lyvauti šiose prelekcijose apie 
proletarinįk meną. Prelekciją 
duos d. B. šalinaitė. Šalinai- 
tė mokinosi muzikos Italijoje 
ir Vokietijoj, o dabar veikia 
tarpe proletarinių menininkų. 
Tai nėra abejonės, kad jinai 
gerai ir nuodugniai susipaži
nus su meno klausimais.

Visi choro nariai ir kiti dar
bininkai turite dalyvauti, nes 
čia bus kalbama apie meną, 

; o ypatingai apie muziką abel- 
i Ša-

šas Zagarią, Nelson Clark, 
iš New Yorko; Joseph Hea
ly buvo isibriovęs į Jaunųjų 
Komunistų Sąjungą. Su pir
mu nužiūrėjimu, šitie ne
naudėliai išguiti iš revoliu
cinių darbininkų eilių ir pa
skelbti partijiniais keliais 
Partijos nariams ir per 
“Daily Workerį.”

Kadangi jie nėra lietuvių 
tautybės, tarpe lietuvių dar
bininkų nesimaišo, tai mūs 
spaudoj apie tai išrašyta 
nebuvo, nors tas neprošalį 
buvo padaryti. Tai reikėjo 
trumpai atžymėti. i

;^niPai i kovingas i evohu-1 na- proletarinę muziką. iM 
čihes oi ganizhėijas. veržiasi iinaitė čįa bus 15 ir 16 dienas 
ir; vėbžšis’. Juos'bando pia- rugpjūčio.
siųsti valdžia'. Nesenai dar- Tad visi draugai Aido Cho- 
bo ministęris Doak buVO SU-j ro nariai ir simpatikai mūsų 
šaukęs Wąshingtpnan įvąi-; mendi, yra kviečiami dalyvau
siu tautybių .atstovus ir< ten ti.
planavo apie įvędimą Šnipi
nėjimo sistemos tarpe atski-

jai, vagys ir plėšikai. Dar
bininkai ir valstiečiai, kurie 
būdavo ja naują pasaulį, ne- 

' leis, kad sabotažninkai ir se
nojo svieto išmatos naikin
tų jų maistą, fabrikus ir 
dirbtuves.

Valdžios Suokalbis prieš 
Kovingą Darbininką

Aid^o Choro Organiz.
J. J. Bakšys.

įvyko bei kur draugai dar jąsias ruošia (kaip kad Bostone). 
Tokia mokyklėlė neštų revoliucinės naudos ir Philadelphijoj, ir 
Ųetroite, ir Baltimorėj, ir Pittsburgh© jr kitur.. <•

Mūsij mokyklėlės neturi panašumo į amžinto studentavimo 
silpnybę; jos nedirgina apetitą vien 4'knyginį,/abstrakti “žino
jimą del žinojimo,” Mes vieni per jas stengiamės paskleisti re
voliucinį žinojimą tuo tikslu, idant, dirbti,, sujungiant teoriją ąu 
klasių kovos praktika. Ir tik šitaip sykiu lavinantis ir darbuo
jantis mes tegalėsime išauklėti darbininkus-revoliuęinius vadus 
,mūsų-kolonijose ar sugebėsime ' augliau pakelti masiniai ir( įdė
jimai revoliucinį judėjimą 'ta»p lietuvių darbininką, vadovy
bėje Amerikos Komunistų Partijos.

rų tautų darbininkų. Prieš 
tai taipgi turėsiną smarkiai 
kovoti. Kiekvieną niekša- 
gaįį kelsime viršun.

Dpg. Taraška gerai pas
tebėjo, kad renegatai, pirm 
plepėję apie ’komunistų par- . _ ...
tij os šnipus, turi pirmiau- Visuomenės turto naikinto- 
Šiai iškelti aikštėn vfaktus! 
apie savo sėbrus, kurie turi 
reikalo su policija—šaudy
toja ir žudytoįa bedarbių.
4 jų, .renegatų, tarpe tokių 
^ekspertų; kaip ųiatoinė, ran
dasi daug. Jie bando poli-

Dabar paaiški,, kad Ka 
nados valdžia sudarė šuo 
kalbį prieš kovingą airisį 
darbininką Dan Melonę. 
Jis suareštuotas ir kaltina
mas pasikėsinime ant Aug- 
lijos kolonijų sekretoriaus 
Thomaso gyvybėj. Bet jo
kio pasikėsinimo’ ; .nebuvo . 
padaryta. Dan Malone da+, 
lyvavo darbįriinkų sušauk- 
toj ekonominėj konferenci
joj ir 'buvo vienas iš konfe
rencijos vadų. Kanados te
roristinė valdžia nori tą 
darbininką nužudyti arba 

supūdyti kalėjime
Mirtis Plėšikams-Vagims

MASKVA.—Sovietų val- 
i džia išleido patvarkymą, 
kad'mirčia bus baudžiami

VATIKANO MIESTAS. 
—Taip vadinama Katalikų 
Bažnyčios Sakramentų Kon
gregacija išleido patvarky
mą, kad katalikai savo vai
kų negali leisti prie pirmos ' 1 • • • • •v I <• J. I “ .1.1 AY UA JLVAOUA pl Av ]/*•*■

ciją" atvesti net ir į LDS komunijos pirma^negu jie 
kuopų narių susirinkimus! bus padirmavoti. Iki šiol 
Jie tauškia apie “šnipus tokio griežto patvarkymo 
kompąrtįjoj” tam, kad nu- nebuvo ir todėl ypač Ameri- 
kreipus i darbininkų domę koje jokios sistemos nebuvo 
nuo savo juodo veido i •



KLASIŲ KOVA VOKIETIJOJE

BRANFORD, CONN

Medi PUIKIOS MAUDYNĖS

Komisij

Sovietų Kaukazo ŠaltiniųBINGHAMTON, N. Y

Mineraliniai Vandenystiesiai

LDSA I Rajoiio Kuopoms

427 Lorimer St,

įpėt klaidų

paleisti 
ir sykiu, 
pašalpos.

pra- 
sim

išrin 
patie

Vokietijos Buržuazi 
Skubiai Griebiasi

Fašizmo?

Parduodamas nemažiau kai 
Borjam eina 40 bonkų į 
“baksą.”

ną nerengti daugiau piknikų 
ir , dalyvauti šiame piknike.

Komisija.

kad 
žuvauja”, 
patraukė 

skyriaus, iš 
duodama su- 
Komisijai įė-

piknikas 
pra^

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

AGATHA BLOZNELIS
R. F. D. 2 Catskill, N. Y.

po “baksą”—dėžę, 
baksą,” Narzan 120 į

Tokiu būdu Bedarbių Tary
ba, kuri nesenai susiorganiza-

«

vo, surengė dar didesnę dei 
mimstraciją rugpjūčio 5 d

Daktarų rekomenduojamas kaipo viduriam nau 
dingas ir gero skonio mineralinis vanduo.

Kaina 40 centų už kvortinę bonką

Katastrofingas Vokieti j o 
je augimas skurdo ir ubagy
stės, pablogėjimas visų dar
bo masių padėties, šešiami

Pagelbsti viduriams maistą virškinti, akstiną 
žmogaus kūno veikimą ir priduoda jėgos. 

Kaina 15 jCeųtų už puskvortį.

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 
garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 

šaltinių

NEW BRITAIN. Conn

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais, 

Nelaukite ilgai nes publika ištroškusi šių pasau
liniai žinomų sveikatai naudingų vandenų.

“LAISVE”

Kliubai, Restoracjjos, Saldainių Krautuvės ir 
A pliekos Tuojau Reikalaukite Jo.

Tarptautinis Jaunuolių Cho 
ras, vadovaujamas 
dainuos revoliucines 
Prakalbos prasidės 
kare. Įžanga 10 
darbiams veltui, 
visus dalyvauti.

Piknikas

VAKACIJOS VIETA
Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ * 
šviežiausias farmų maistas, 

sezono uogos visokių rūšių ir 
daržovės už tą pačią augščiau 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson upe Day 
Line Boat iki Catskill, N. Y. 
Atvažiavę telefonuokite: Cats
kill 890-F-4.

Žukaitės, 
dainas“ 

8 vai. va- 
centų, be- 
Kviečiame

bininkus Altonoj, Hąlėj 
kitur.
Kodėl

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo,' odos, šlapinimos It 

gimdymo organų
DR M. FILURIN

215 Ę. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės ‘

NEW YORKE
ValahdoM nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas ičirAkinirųais

Majoras Išsigando Bedarbių Demonstracijos 
Išvažiavo Žuvauti

o ‘'galva mies- 
!-:ad tas daroma 
Tuoj viskas bū-

Marškinių Siuvėjai Tvirtai 
Laikosi Streiko Lauke

Nesenai du tūkstančiai bedar
bių demonstratyviai reikalavo 
miesto viršininkų, kad jie ne
bandytų sumažinti bedarbiams 
teikiamą pašalpą, nes bedar
bių paskutiniai centai, kuriuos 
per eilę metų prakaituodami 
stambiųjų kapitalistų dirbtu
vėse buvo susitaupę, jau išsibai 
gė ir badas bedarbiams 
žiūri į akis.

Toje - demonstracijoje 
ktoji komisija, kuomet 
kė majorui eilę reikalavimų u 
svarbiausia, kad nebūtų at

visi susirinkite. Visi au- streikavę darbininkai pastatė 
Kad bū- 

jog algos dau- 
nebus kapojamos; kad 
iš darbo darbininkai bu

mas didyn surūpina buržua- 
užimti kuo stipresnes 

pozicijas .prieš < augančią 
krašte revoliucinę padėtį. Ji 
griebiasi obalsio: “Išbadėju
siai miniai kulkų: nesigailė
ti.” Buržuaziją,' viešpatau
jančią ant karštų krizio ža
rijų, -- ----- ------ --1---- -
eilėj atsiskaityti su Komuni
stų Partija, tvirtai vedan
čią darbo mases >pasiliuosa- 
viman nuo supuvusio kapi
talizmo. Bet kad tokioj pa
dėtyj užgniaužti galingą 
Vokietijos proletariatą, rei
kalinga buržuazijai savitar
pes jėgas labiau sukoncent
ruoti. Štai aplink nac.-so- 
cialistus ir jų šturminius fa
šistinius būrius ir susispie
čia paskutiniu laiku plati 
buržuazija. Sustiprina lai
kinai nac-socialistų frontą 
ir priešversaliniai jų manev
ravimai Lausannoje del re
paracijų skolų panaikinimo.

LDSA. I Rajono 
kaip kad buvo "Laisvėje 
nešta, tai turėjo įvykti 4 d. 
rugsėjo (Sept.). Del tūlų prie
žasčių yra perkeltas Šitas pik-

■ A. Bet
piknikas įvyks toj pačioj vie
toj, kaip buvo skelbta pirmiau.

Tad piknikas įvyks 18 die
ną rugsėjo, ant Vaičionio far* 
mos. Visi draugai ir draugės 

kad nepadarytu-
Prašome tą die-

komitetas.
Kaip tik buvo darbininkų 

įteikti, tuojau 
padarė pareiškimą kompani
jos prezidentas-iždininkas po
nas Ch. Popkin. Savo pareiš
kime1 jis jau bando užginčy
ti pasikėsinimą merginoms 
darbininkėms kapoti algas. 
Tas daug reiškia darbinin
kams, nes parodo, kad ponas 
jau nusigando ir -atsisako nuo 
kapojimo algų. Toliau, po
nas Popkin, bando visaip su
kinėtis kas del paleidimo dvie
jų darbininkų. Jis sako, kad 
tas buvo daryta, kad sutau
pyti , išlaidas ir kitokių prie
žasčių suranda.;

Jie savo pareiškime bando 
įtikinti Branfordo visuomenę, 
kad kompanija visada gerai 
gyvenusi sp darbininkais, kad 
mokėjusi geras algas ir tt. 
Bet tikrenybėj, tai ginčai ei
davo kiekvieną dieną, bosai 
darbininkus koliodavo, išva
dindavo visokiais bjauriausiais 
žodžiais. Tik per metų laiką

Telefonas) Stagg 2-tlM

DR. A. PETRIKĄ 
, PĘTRICK. ,

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

GAZO ANĘSTETIKA 
VALANDOS)

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir iventadieniais 

tik euiitarus.

mi neatlaidžia kovą 
me bosus pasiduoti.

St'ęikieris

į_ i Bet neilgai laukus, priža 
Tam^het nebetiki.dai> kad bus viskas "gerai”, iš

ėjo kaip tik atbulai. Praėju 
šią savaitę atleido nuo mies
to darbo visus nevedusius, c 
kitą savaitę žada 
tūkstančius ženotų 
žinoma, netenka
Be to, taip jau išsisėmė mies
to šelpimo skyrius, kad gal 
r e ik ė s u ždaryti ir šelpi
mo krautuves, kuriose bedar
biai gaudavo šiokio tokio maū

Vėl Nukapos Algas Visiems 
Gelžkeliy Darbininkams

NEW YORK. — Visų 
gelžkelių magnatai taria
si neužilgo paskelbti nau
ją nukapojimą visiems ’dar
bininkams algų. Tas palies
tų iki dviejų milionų darbi
ninkų. Kapojimas’ sięksiąs 
apie dešimtą nuošimtį. O 
dar taip nesenai algos gelž- 
keliečiams jau buvo nuka
potos. .

Nors pirma demonstracijos 
i buvo pranešta majorui, kad jį 
j aplankys alkanų bedarbių ko- 
j mitetąs su reikalavimais,—bet 
bedarbiam ir mažai Jirban- 

I

! tiems numaršavus su daugy- 
I •

be iškabų prie miesto' rotu
šės, skaičiuje apie keturių 
tūkstančių, tai 'majoro perdė- 

i tinis pranešė išrinktąja! de
monstracijos delegacijai 
"majoro nėra ofise 
Tada dalis minios 
linkui Welfare 
kurio bedarbiam 

I

• puvęs maistas, 
jus į vidų, pasirodė, kad ir 
Welfare departmento sky
riaus vedėjo nėra. Darbinin
kai ten dirbanti bandė sujieš- 
koti, bet veikiausiai buvo pa- 
sikavojęs ir nesurado.

Nepaisant, kur kavosis tie 
ponaičiai, kurie gina turčių 
klasės reikalus, darbininkai be 
atidėliojimo bombarduos su 
reikalavimais, kad būtų moka
ma bedarbiams dešimts dole
rių kas savaitė ir kiekvienam 

I vaikui po du doleriu. Kad ne- 
I būtų išmesti iš namų bedarbių 
rakandai už negalėjimą užsi- 
.mokėti randų, tad miestas tu
ri paskirti mažiausiai $10,000 
šelpimui bedarbių, aptaksūo- 
jant turčius. , Reikalauta, kad 
neatiminėtų nuo' darbininkų 
namelius už negalėjimą užsi- 
mokėtį taksų ir kad Quigley 
šelpimo komitetas rezignuotų 
ir bedarbių Šelpimo darbą pa
vestų Bedarbių Tarybos iš-' 
rinktiemš wardu komitetams. 
Šių ir daugelio kitų reikala
vimų Bedarbių Taryba ■ neatsi
žadės, kad miesto valdančioji 
klasė juos priimtų ir 'vykintų 
gyvenimam Kitaip, jei tai 
nebus padaryta, tai Bedarbių 
Taryba organizuos demon
stracijas iš tūkstantiniu minių 
maršuoti prie miesto^ dirbtu
vių, kuriose per metų metus 
darbininkai prakaitavo, o da
bar turčiai viešisi vasaros lai
ke, gražiausiose vietose, o tuo 
pačiu kartu nuo bedarbių ati
mama paskutinis kąsnis pa
šalpos. -

Ar Tvirtas Vokiečių t ; 
Fašistų Frontas?

Bet vokiečių gyventojams 
jau darosi aišku, kad von- 
Papenas grįžo iš Lausannos 
konferencijos susiuostęs su 
nugalėtojais ir nepanaikinęs 
karo mokesnių, neiškovojęs 
numetimo kaltinimu už ka
rą, neišreikalavęs lygių tei
sių armijos atžvilgiu ir t.t., 
ką hitleriečiai vis taip gra
liai pūtė per savo progra
mas. Tas nuolankus nacio
nalistų susiuostymas su 
francūzų-anglų nenuolanku
mu vokiečių reikalams, pra
ras nacionalistams vieną 
suviliojimų burbulą. Su
skaldys buržuaziją vėl ir 
tai, kad tam tikros prekybi
nės finansinės kapitalistinės 
grupės, o ne visos, yra ga
vusios privilegijų už von- 
Papeno nuolaidumus Lau- 

vienija noras pirmoj į šarmoje. Suskaldys fašisti
nį, frontą ir kai kurių nesą- 
moningesnių darbo masių, 
prisišliejusių prie nacionali
stinių obalsių, užsivylimas.

Durtuvais, atkištais darbo 
masių krūtinėn, apipuvu
siam kapitalizmui krizio ne
pašalinti. Baisesnis kapita
listinis smurtas įpareigoja 
vokiečių darbo mases dar 
tvirčiau susispiesti aplink 
stiprėjančią Komunistų 
Partiją, kad labai atsako- 
mingam momente geriau
siai atlikti savo padėčiai rei
kalingą revoliucinį ekzami-

.. Šiame susirinkime buvo. nu
tarta išnešti protesto rezoliu
ciją prieš laikymą kalėjime E. 
Berkman ir pasiųsta šekr. 
Doak. , Taip pat išnešta rezo
liucija prieš Dies bilių ir pa
siųsta prez. Hooveriui. Ir iš
nešta protesto rezoliucija prieš 
Hooverio žmogžudišką darbą 
prieš ex-kareivius Washingto
ne ir pasiųsta Hooveriui.

Ateinantis TDA. susirinki
mas įvyksta 14 d. rugpjūčio 
(Aug.),29 Endicott Si., kaip 
10 vai. ryte. Bus daug svar
bių dalykų aptarti. Visi na
riai ir narės, ir tie, kurie jau* 
čiatės ,kad TDA. tik vienas tmūsų darbininkų reikalus! gi- 
ną< ateikite ir būkite nariais 
žfos organizačijos.

TDA. 13 kp. Korės,PA
D. Lukienė.

i Draugo Fosterio Prakalbos
14 d. rugpjūčio (Aug.) 

įvyks masinės prakalbos, Lie
tuvių svetainėje. Kalbės d. 

j William Z. Foster, Komparti
jos kandidatas į prezidentus. Į keturis sykius kapojo darbi- 
| Prakalbas rengia rinkimų ninkams algas. Daugelis dar- 
kampanijos bendras komite- bininkų dabar dirba už $2 ir 

$3 į savaitę; buvo ir tokių 
darbininkų, kurie neuždirb
davo daugiau kaip po 69 cen
tus ir po 82 centus į savaitę. 
O ponas Popkin nori apdumti 
visuomenei akis sakydamas, 
kad darbininkai gavo geras 
algas.

Darbininkų vienybė streiko 
lauke yra tvirta. Po kelis sy
kius į dieną laikomi masiniai 
mitingai prie dirbtuvės. Pi- 
kietavimas eina tvarkiai ir

Darbininkų organizuotai. Darbininkai pa- 
į sirengę laikytis streiko lauke 

gera muzika, gardžių iki privers bosus galutinai pa- 
Visiėms bus siduoti. ’ ,

laiką gana, Visi darbininkai privalo lai
kytis vienybėj iki bus reikala- 

Tik laikyda- 
draugijų miesi tvirtoj vienybėj ir vesda- 

priversi-

56 Stagg St., Apt. 26 
N.Y., arba pasiklauskit 

ofise
Stato Naujus Mūrinius 

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jj rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Social-Demokratai • Padeda 
Vokietijos Fašistams 

Įsigalėti
Baisų reginį matė Ham

burgo miestas liepos 18-tą 
dieną, kuomet apsiginklavu
siems, skaitlingiausiems fa
šistų *■ būriams (virš 5,000) 
nepasisekė įsiveržti į darbi
ninkų gyvenamą miesto da
lį Halėje.- Social-demokratų 
vadai pavadovavo policijai 
kruvinai apsidirbti su darbi
ninkais neprisileidusiais fa
šistų išplėšti profsąjungų 
namą ir komunistų redakci
ją. Važinėdama gatvėmis 
ir šaudydama iš kulkosvai
džių, policija daugiausia 
praliejo moterų ir vaikų 
kraujo. Kiekvienas puola
mų darbininkų apsigynimas 
palaikomas maištu ir tuo 
pasiremiant aštrinama puo
limai.
. —Froletariškas B e r 1 y nas f 
apsuptas kariuomenės. “Ro
te Fahne” spaustuvė konfis
kuota, Komunistų Centro 
namas užimtas. Šimtai nau
jų areštų ir sumušimų. Ko
munistų frakcija reichstage 
šaukia visus darbininkus pa
skelbti generalinį protesto 
streiką prieš buržuazinio te
roro baisenybes. Bet social
demokratai dar nori pavilio
ti ir atitraukti nuo kovos, 
nuo apsigynimo, nuo streiko 
ir kviečia viską ramiai kęs
ti, o kai bus parlamento rin
kimai liepos 31 d., (ramiai imta pašalpa bedarbiams 
viską kęsti) tuomet balsavi-. majoras, kaip 
mais parodyti savo protestą.: to, pareiškė, 
Bet šį kartą vargiai pasi-' tik laikinai, 
seks soči a.l-demokratams, Į šią "gerai”, 
kad jų pardavik’ška rolė nu
sisektų. ’___  __ __ _
ir stambūs kapitalistai ir į 
šliaužiojančius prieš juos 
s o ci a 1 - d e mokratų vadus 
spjaudo, kai ką net laikinai 
areštuoja, vietoj padėkavoti 
už darbininkų šaudymą. Su
lig fašistinės buržuazijos, 
socialdemokratų nuopelnai 
darbininkų šaudyme ir per
sekiojime esą dar permaži ir 
juos pašalina iš augštųjų 
buržuazinės valdžios vietų, 
nors s.-d. su pasididžiavimu 
parodė fašistams šimtus sa
vo kruvinų žygių prieš dar-

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisves”

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bonką galima gauti sekamuose vietose:

Pas K. DEPSĄ, Valgių Krautuvėje
62 Union Avė., kampas Scholes St. Į

Pas P. MARČIUKAS, RESTAURANTS,
417 Lorimer St., Kampas Ten Eyck Street

Vidaus padėtis Vokietijoj 
be galo įtempta. Skubotais

> būdais siekiama įvesti griež
čiausia fašistinė diktatūra. 
Pjezidentas Hindenburgas 
duoda įgaliavimus kancle
riui von-Papenui sudaryti 
naują savo valdžią, įvesti 
karo stovį, terorizuoti žiau
riausiomis priemonėmis dar
bininkų klasę. ' ' .

Duotoji paskutiniu laiku I lioninės bedarbių masės ėjį
* šturminiams * fašistų bū
* riams laisvė pulti ir provo 

kuoti darbininkus išsiliejo į zij 
plačiausį terorą. Per pas
kutinę tik vieną savaitę, už
mušta daugiau 90 žmonių ir

, sunkiai sužeista keli šimtai.
Kur fašistai neįveikia besi
ginančių darbininkų, jiems 
prišoksta talkon policija ir 
reichsverio dalys.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island ■

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami j 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
siraPdavoti kambarį. Patamavir 
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th ^Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

21 d. rugpjūčio (Aug.) yra 
rengiamas piknikas J. M. Ka
minsko giraitėj. Pikniką ren
gia Tarptautinio 
Apsigynimo kuopa

Bus 
valgių ir gėrimų 
proga praleisti laiką gana 
linksmai ir paremti! darbiniu? 
kišką organizaciją finansiniai. ■ vimai išpildyti 
Kitų darbininkiškų 
prašome nieko nerengti į; 
šios dienos. , ( ,

Komp. Rep

VAŽIUOKITE J LAISVES’ PIKNIKĄ
Ten Važiuoja visas Aido Choras ir Aido Choro Mergi
nų Sekstetas. Ten dalyvaus Sietyno, Bangos ir Pirmyn 
Chorai.

KELIONE Į ABI PUSI $1.00
Tuoj aus užsiregistruokite UL.M ofise arba per Aido 

Choro narius, ki»rie norite busais važiuoti j pikniką. 
Atsibus ateinančio; nedėlioj, P. Vaičionio gražiam dar
že, Cranford, N. J. Bušai išeis 11 valandą ryte, nuo 
“Laisves” svetaines.

TD Apsigynimo 13 kuopos 
susirinkimas įvyko liepos 10 
d. Iš priežasties spaudos pik
niko ir Komunistų Partijos 
mokyklėlės nedaug narių da
lyvavo, bet visgi kuriem rūpijnikas į 18 dieną rugsėjo 
persekiojimas darbininkų ir ” 
darbininkių, tie niekuomet su
sirinkimų nepraleidžia, šiame 
susirinkime buvo pageidauja
ma, kad visi nariai ir narės 
daugiau susidomėtų TDA. su- jsitėmykite 
sirinkimais ateityj

| Nedėlioj, 21 d. rugpjūčio, 
j Philadelphijos darbininkiškos 
organizacijos organizuoja bu- 

’ ■ są ir privatiškas mašinas vy- 
i kimui į ALDLD. 25 kp. pik-, 
niką, Baltimorėn. Jų piknike 
dalyvaus. Phijadelphijos atle
tai, Jonas Bagočius turės nu
galėti Paul Kucenskį iš Ches- 
terio. Philadelphijos ir Bal- 
timorės lietuviai vyks į šį pik- 

iniką. Philadelphijos abiejų 
lyčių lietuviai vešis virvę ir pa

siryžę nutraukti baltimoriečius 
į Atlantiką. ‘

. I 
■ 4 • / j'

Phjladelphiečių Atydai i

1& d .rugpjūčio, ketvirtadie-! 
nį, yra šaukiamas galutinas su- i 
sirinkimas del buso ir maši-j 
nų. Visi draugai ir draugės( 
skubinkite, surinkti važiuoto
jus ir pinigus, $2.50 ypatai. i 

į 15 d. rugpjūčio, ateinantį 
( pirmadienį, atsibus Tarptauti-! Parkley, Shirt Kompanijos 
jnio Darbininkų Apsigynimo 9' darbininkai paskelbė streiką 
|kp. susirinkimas, kuriame bus prieš bosų nuolatinį algų ka- 
raportuota apie važiavimą į1 pojimą ir prieš išėdimą iš 
Baltimorę. Draugai ir drau-l darbo dviejų darbininkų. Su
ges 
tomobilistai irgi susirinkite. Į bosams reikalavimus 
Baltimore bus smagu važiuoti, į tų užtikrinta, 
nes nėra didelio trafiko. Daug;gjau 
žmonių važiuoja į Atlantic Ci- išėsti 
ty, gi čia bus galima pasinau-.tų vėl priimti ir kad būtų pri
dėt lietuvių baltimoriečių by- j pažintas darbininkų dirbtuvės 
čiais. Draugai chesteriečiai 
irgi organizuoja mašinas. Pik
nikas atsibus Matulionio ūkėj reikalavimai 
—prie byčių, Baltimorėj. Vi
si Philadelphijos ir Chesterio 
draugai suvažiuosim į Lietu- 

j vių salę, o iš ten vietiniai 
j draugai nuveš į pikniką.
| 12 d. rugpjūčio atsibus rin
kimų kampanijos ir "Daily 
Workerio” masinis susirinki
mas, 1208 Tasker St., 8 vai. 
vakare, kuriame kalbės "D. 
Workerio” redaktorius 
'Weinstone. Bus svarbių 
nešimų. . Kviečiami, visi 
patikai, f Lietuviai i / darbinin
kai, eikit į šį susirinkimą ir 
veskitės kitus.
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ROCHESTER, N. Y rinkime prisirašė naujas na-i NEWARK, N. J.

' LDP Kliubas Remia Darbinin
kiškus Reikalus mūsų choro jauna mokytojai 

Į pasirodo ir tarptautiškuose. 
Rugpjūčio 3., laikytame Lie- j parengimuose su grupe * 

. tuvių Darbininkų Politikos
Kliubo susirinkime tapo praves- 

; ta svarbių tarimų darbininkų 
klasės reikalais: Nutarta pa-; 
siųsti protesto rezoliuciją Hoo- 
veriui pasmerkiant jį del tero-Į 
rizavimo ex-kareivių hyabelnaij 
kovojančių prieš badą tiarbinin- j 
kų. Taipgi nutarta aukoti $5' 
del Komunistų Partijos rinkimų ; 
kampanijos ir išrinkti dd. P. į visų progresyvių organizacijų 
Žirgulis ir S. Gendrėnas parin- taipgi visų “Laisvės” L '”7. 
kimui tam tikslui aukų įfitrpe nies” :..........
vietos darbininkų. rinkimą, kuris

Nuo savęs tariu kliubo na- rugpjūčio, 1 vai. po pietų, A. 
riams darbininkišką ačiū, kad ■ Stravinsko svetainėj, 42 Fer- 
niekuomet neatsisako paaukoti ■ 
darbininkiškiems reikalams.

rys, John Pangonis. Tarptautinio
Smagu pažymėti ir tą, kad nimo Newarko sekcija rengia dide- 

! lį pikniką. Jis įvyks nedėlioję, 14 d. 
rugpjūčio, ant 
mos, 336 Burnett Ave., Union, N. J. 
Pradžia 10 vai. ryto. Bus šokiai, 
programa ir kitko. Įžanga 20 centų, i 

(191-192) Į

Darbininkų Apsigy-

W. Tynchshyn far-

jau-
nuolių dainininkių.

Choro Koresp.

PLYMOUTH, PA

Labai Svarbus Progresyvių 
Darbininkų Susirinkimas
ALDLD 97 kuopa šaukia

ir “Vii-Į 
skaitytojų bendrą susi-1 

U įvyks 14 d.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių už Komunistų Partijos 

Kandidatus Balsuotojų Kliubo susi
rinkimas įvyks 12 rugpjūčio, 7:30 . 
vai. vakare, 29 Endicott St. Visi 
kliubo nariai, draugijų atstovai ir vi
si pritarėjai, piliečiai ir nepiliečiai, 
malonėkite dalyvauti šiame susirin
kime.

L. už KPKBK. Sekr. V. N.

' ry St., Plymouth, Pa.
šis susirinkimas šaukiamas 

įtiksiu, kad sutverti agitacijos 
į kliubą, kuris veiktų Komunią-Kaip šelpia Bedarbius?

Nekuriems bedarbiams mies-'tų Partijos rinkimų kampani
jas duoda padirbti po penkias jos laiku.
dienas į mėnesį ir moka po 45 į

•centus į valandą.
niekas negauna, o tik ;

< tam tikrą čekį, su kuriuo nuė-, ^1 visi atsilankyti.
jus į paskirtą krautuvę galima kime išdirbsimo planus, kaip 

.gauti maisto. Jei, perkant pi-į vesti pasekmingai darbą lai
ke rinkimų kampanijos visoj 
šioj apielinkėj. Visi pribū
kite garsinamu laiku.

Kviečia Komisija.

šiame susirinkime bus ap- 
Bet pinigais ■ tarti labai svarbūs dalykai' šių 

gauna l dienų reikalais. Todėl kviečia- 
Susirin-

. gauti maisto. <
nigais moka už bile maisto ke- 
nuką 9 centus, tai nuėjusiems 
darbininkams su čekiu skaito
ma už tą patį kenuką 12 centų.

čia aiškiausia matosi, kad 
miesto viršininkai ir krautuvių 

rsavininkai bjauriausia išnaudo
ja darbininkus, kurie ir taip 
didžiausio skurdo ir bado yra 

t kankinami.
Fosterio Prakalbos Pavyko 

Labai Gerai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILMERDING, PA.
Visiem Lietuvos Sūnų D-jos Nariam

Kaip yra nutarta šaukti nepapras
tą susirinkimą reikale vienijimosi su 
Augščiausia Prieglauda Lietuvių Am
erikoje, tai tasai susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 28 d. 
svetainėje 
Pa. Visi 
svarbiame

Rugpjūčio 1 d. įvyko prakal
bos rengtos Komunistų Parti
jos kandidatui į Jungtinių Vals
tijų prezidento vietą, d. W. Z. 
Fosteriui. Į prakalbas atėjo 
apie 7,000 darbininkų. Jie iš
girdo teisybės žodį.

Komunistų Partija čia turi | 
didelės įtakos darbininkuose.1 C I
Jau ir fanatiški buvę darbiniu-1 
kai pradeda suprasti, kad Ko
munistų Partija kovoja už dar
bininkų reikalus ir-dedasi prie • Malonėkite skaitlingai dalyvauti šia

me susirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstymui ir bus 
nominacijos centro valdybos. Taip
gi ativeskite ir naujų narių prirašy- i 
mui 

į t ieji

rugpjūčio (Aug.), 
110 State St., Wilmerding, 
nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime.

(191-192)

NEW BRITAIN, CONN.
27 kuopos mėnesinis susiALDLD. 

rinkimas įvyks 18 rugpjūčio, 7.30 v.
■.vakare, Workers Center svetainėje, j 
i 53 Church St. Draugai ii’ draugės!

jos kovų.

PITTSBURGH, PA.

ALDLD. Ketvirto Apskričio 
Piknikas

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 9 kp. susirinkimas bus 
pirmadienį, rugpjūčio 15 d., 8 vai. 
vakare, Rusų name, 995 N. 5th St. 
Visi nariai ir narės, malonėkite bū
tinai dalyvauti, nes yra labai svar
bių reikalų ąptarti. Taipgi lankysis 
naujas distrikto organizatorius, ir 
duos raportą apie politinių kalinių 
stovį ir vedamas bylas. Visi į susi
rinkimą ir naujų, narių atsiveskite.

Sekretorė Potiene.
(191-192)

TORONTO, KANADA
Rugpjūčio 15 d., 7:30 vAl. vakare' 

Lietuvių Kliubo salėj, 382 Queens St. i 
Bus ALDLD. 162 kp. ir KDAL. 45 1 
kp. svarbus mėnesinis susirinkimas, j 
Nariai dalyvaukime visi, nes bus 1 
daug svarbių kuopos reikalų aptarti. I 
Taipgi delegatai išduos raportus iš 1 
buvusios 
Ottawoj. 
stengkite 
tis. Nes 
baigė.
apsunkinam centrą, kaip finansiniai, Į 
taip ir darbais. Kurie negalite pasi- Į 
mokėti—bedarbiai, privalote per su- j 
sirinkimą pranešti valdybai.

K p. Sekr. J .S.
(191-192)

darbininkų konferencijos l 
Nariai, kurie galite, pasi- i 
užsimokėti narines mokos- i 
jau paskirtas laikas pasi-1 

Mes atidėliojimais mokesčių, į

CLEVELAND, OHIO
LDS. Jaunuolių kuopa No. 113 

rengia šokius kožną nedėlios vakarą. 
Šokiai prasideda rugpjūčio (Aug.) 
14 d., 8 vai. vakare. Kviečiami visi, 
ypač, jaunuoliai ,pasilinksminki! prie 
geišos 
dusite 
maža, 
rims,
šokių vakaro, kad būtų pasekmingas.

Rengimo Komitetas.

orkestros, ir tuom pat sykiu 
paramą mūsų kuopai. Įžanga 
tik 20c. vyrams ir 15c. mote- 
Dalyvaukite visi ant pirmo

NEWARK, N. J. |
Tarpt. Darb. Apsigynimo Newarko ! 

j sekcijos piknikas nedalioj , rugpj. | 
■ (Aug.) 14 d., 10 vai. iš ryto, ant j 
! Tynchyshyn farmos, 336 Burnett/ 
Ave., Union, N. J. Bus gera pro
grama: šokiai ir kitokį, įvairūs pa- 
marginimai, grieš tarptautiškus šo
kius Charles Lavečko benas. Bus vi
sokios rūšies užkandžių ir gėrimų. 
Atsilankykite kuo skaitlingiausiai.
Įžanga 20 centų į

KELRODIS: Iš Irvingtono Centro i 
Edgebrook ' (*ės va’’ ry^e» Poteliuno svetainėje, paimti Vaux Hali busą ir išlipti ant 

* r , >53 Bank St., Wilkes Barre, Pa. Su- Burnett Ave., Union, N. J. Tenai

į draugiją. Dabar prisirašan- 
gaus $3 vertės knygų veltui.

Rast. F. Miknevičius. «
(191-193)

WILKES BARRE, PA.
PITTSBURGH, Pa. — Ne-i ALDLD. 43 kp. susirinkimas įvyks 

dėlioj, rugpjūčio 14. M. Bud- ' nedėlioję, 14 rugpjūčio (Aug.), prasl
inko sode, 1911
Ave., Brookline, Pa., bus dide-, 
lis piknikas, kurį rengia ALD'

į sirinkimas yra labai svarbus, tad vi- bus 
j si nariai ir narės malonėkite būti j 
I jame. Kurie galite, užsimokėti me- j 

Visi ALDLD. nariai ir dau- tines duokles už 1932 metus, tai rū- Į 
gelis kitu dalyvaus piknike. Pinkitgs tai atlikti šiame susirinki-, 
Tai bus gražu“ pasilinksmini- ™ ir g’usite-dvi geras .k"?"?as ,už 
mas. Bus muzika delei SOklU pysite knygas> kurios jau yra sekre- 
ir taipgi kitokiU pamaiglllimų. j toriui prisiųstos. Atsiveskite naujų 

Rengiamas ’ėmimui darbi-;narių į šį susirinkimą.
tiktai I ■ -
visai!

piknikas. *
Užkviečia TDA.

(190-192)

Rengiamas ’’ėmimui < 
ninku judėjimo. Įžanga 
Jb’centų, o bjdaibiams 
veltui.

Pasiekti pikniko vietą 
i’ miesto netoli. Reikia 
ęa-vVekarį No. 39 ant Grant j Komunistų Partijos distrikto 3 su-i 
St. ir važiuoti įuo apie 30 rni- važiavimas prasidės rugpj. 13 dieną, 
nučių. Išlipti ant Edgebrook ; šis suvažiavimas 
Avė. ir eiti parą blokų žemyn 
iki No. 1911.

Komitetas.

Kp. Sekr. S. Pietaris.
(191-192)

PHILADELPHIA PA.
visai 
imti Visoms Organizacijoms ir 

Skaitytojams

PLYMOUTH, PA.
ALDLD. 97 kuopa šaukia 

progresyves organizacijas ir 
“Laisves” ir “Vilnies” skaitytojus į • 
labai svarbų susirinkimą, kuris atsi- j 
bus 14 dieną rugpjūčio, piriną vai. , 
po pietų, A. Stravinsko svetainėj, 42 
Ferry St. šiame susirinkime bus 

i išdirbta planai, kaip geriausia dar- 
; buotis laike šių rinkimų vajaus už 
| Komunistų Partijos kandidatus. Vi-

“Laisvės” Į sas ir visus kviečia skaitlingai atsi- 
■ lankyti.

visas 
visus

i nepaprastai yra 
1 svarbus. Viena, kad Komunistų Par- 
. tija turi pereiti į naujas metodas vei- 
; kimo, ypatingai organizavime dirb- 
| tuvėse darbininkų; kita, mobilizavi- 
■ mas darbininkų kovai prieš badą, 
prieš imperialistinį karą.. Kad sek- 

; mingiau įvykinus gyveniman K. P. 
i rezoliuciją, yra šaukiama visų veik- 
! lesnių draugų ir darbininkiškų orga- 
I nizacijų atstovai arba valdybos da- 

Susirinkimas įvyko rugpj ū- gyvauti, rugpj. 12 d., 7:30 vai. vak.,
Čio 1 d. Apsvarsčius
reikalus ir priėjus prie naujų 
sumanymų, tapo nutarta turė
ti dar vieną išvažiavimą, ku
riame bus kviečiami dalyvau
ti visi choriečiai ir pašaliniai 
darbininkai.

Aido Choras rengiasi visu ' 
smarkumu prie dienr. 
s vės“ pikniko, kuris 
sekmadienį, rugpjūčio 
Walley View Parke, 
man, Pa.

Dabartiniu laiku Aido Cho
ras randasi geram stovyj kaip nepamirškite site 
nariais, taip ir finansiniai. Na- kūnas Jti
rių tarpe geras susiklausymas 
ir sutikimas. Praeitame susi-

WILKES BARRE, PA

J IŠ Aido Choro Susirinkimo

choro ' 1208 Taške St. Tame .vakare kalbės
1 drg. Weinstone K. P. Centro Komi- 
Įteto narys. Jis kalbės apie bedarbę 
I ir Daily Worker padėt}. Tad yra 
kviečiama visos darbininkiškos orga
nizacijos dalyvauti minėtame susi
rinkime.

(191-192)

Komisija.
(190-192)

SCRANTON, PA.
LDSA. 54 kuopos susirinkimas bus 

nedėlioję, 14 rugpjūčio, 2 vai. dieną, 
110 N. Market St. Visos narės da
lyvaukite susirinkime, nes turime 
daug svarbių rėikalų aptarti.

O. Janušauskiene.
vbgktaoi. Wake up I

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
13 kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį, 14 d. rugpjūčio, 10:30 vai. 
ryte, Lietuvių svetainėje, 29 Endi 
cott St. Visi nariai dalyvaukite ir 
naujų narių atsiveskite.

Organ.

Lai- 
atsibus 

28 d. 
Inker-

HILLSIDE, N. J.
ALDLD. 200 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 14 rugpjūčio (Aug.), pra
sidės 9 vai. ryte, po num. 61* Har
vard Ave. Draugai ir drauges, ma
lonėkite visi susirinkti, nes yra daug 
svaroių reikalų apkalbėjimui. Taipgi 

■rąžinti laimėjimo 
. turėjote paėmę pla

tinimui Apskričio naudai.
A. Žalis. •'

(191-192)

MINERSVILLE, PA.
LDS. 36 kuopa ir Komunistų Par

tija rengia pikniką, kuris įvyks 14 
ir 15 dienomis rugpjūčio,, Harlay 
Springs pušyne, pradžia 10 vaL ryte, 
Piknikas bus smagus ir įvairus. Bus 
skanių valgių ir saldžių gėrimų. Bus 
geri kalbėtojai ,kurie aiškins bedar
bių reikalus. Bus dainos, žaislai, lai
mėjimai ir šokiams yra puiki plat- 
forma> Grieš gera orkestrą. Vieti
niai ir iš apielinkės darbininkai ir 
darbininkės esate kviečiami dalyr 
vauti.

WILKES-BARRE Ir SCRANTON APIELINKEJE
RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

Nedelioj, 28 Rugpjučio=Aug., 1932
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA PRASIDĖS 10-ta VAL. RYTE

I . »

Philadelphijos Apielinkeje 4 d. Rugsėjo 1932
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Gera Orkestrą Grieš Šokiams

S
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'Si
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čia Vėliausias Wilkes-Barre Aido Choro Paveikslas, Kuriam Mokytojauja D. Zdaniutė. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

Šis piknikas turi būt didžiausias lietuvių darbininkų piknikas Wilkes-Barre apielinkeje.

DAINUOS MERGINŲ SEKSTETAS IŠ BROOKLYN, N. Y.
Tas sekstetas yra garsus visoje Amerikoje, ne tik tarp lietuvių ale ir tarpe amerikonų.

DAINUOS LYROS CHORAS IŠ SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras šiuo kartu pasirodys su naujom dainom kurios linksmins visus.

BUS GERŲ KALBĖTOJŲ Iš BRO OKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ
I .....................................

VYTAUTO PARKE
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA.

i

Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas 
šalinaitės, ir Philadelphijos Lyros Choras, vadovaujamas

Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno
Merginų Sekstetas

A. BIMBA <1
3

KAROLIS POŽĖLA 
lietuvių čampijonas

KAfcOLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGO- 
ČIUS risis su DANY WINERS; JACK BROWN kumščiuosis su 

GEO. JANSON.
Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

Visa programa atsibus ant specialiai pastatytos platformos, 
taip kad visi galėtų matyti programos dalyvius ir, kad turėtų 

\pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta keletas veži
mų, kurie nuo gatvekarių vežs publikų į pikniką. Tie vežimai 
eis kas 15 minučių.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko basai nuveš į parką.

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu No. 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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VIETINĖS ŽINIOS
rilęl'VįJŲę včuRnŲIRĮtld —------ į

Kompartija Ragina Miesto 
Tarnautojus Nepasiduot 
Algą Kapojimams

Poiicmanas ir Inteligentas 
Areštuoti už Blaivybės 
Agentą Nudavimą

NEW YORK.—Miesto gais
rininkai ir mokytojai nesutiko 
nusikirsti algas. Majoras Wal-i 
keris reikalavo, kad jie dvy- i 
liką mėnesių tarnautų už Ui 
mėnesių algą. Mokytojai iri 
gaisrininkai, atsisakydami nu-i 
sikapot algas, žymia dalim se- 
kė Komunistų Partijos nuro-• 
dymus. Komunistų >kandida-! 
tas į valstijos gubernatorius: I.; 
Amter atsišaukia į miesto dar 
bininkus ir tarnautojus priešių-' 
tis beųt kokiems pasikėsini-' 
mams ant jų algų. To vietoj, į 
sako, turi būt augštiesiems 
valdininkams algos numuštos 
taip, kad jie gautų ne dau
giau $3,500 per metus. Šie 
gi sutaupymai nuo didžiųjų 

'algų turi būt tiesioginiai pa-' 
naudoti bedarbiams šelpti.

I Drangas James W. Ford ir-
1 gi pasakė gana turiningą pra
kalbą, nušviesdamas reikšmę 

'šios dienos, kaipo tarptautinės 
i kovos dienos prieš imperialis- 

mirė dnį karą, prie kurio rengia-
I rnasi visu greitumu.

lės valdžios agentų šnipinė-j nūs veterano John Henry; Draugo J. Richmont kalba, 
jimui ateivių. Rugp. ,8 d. I Myers. Jis mirė todėl, kad;buvo pilnai aiški, kaipo orgaj 

I suareštavo ųet 12 ateivių ir; laike Hęoverio valdžios kru-■ nizątoriaus Jaunųjų Komunis- 
! nusivedę į policijos stotį ka-! yįno užpuolimo ant vetera-;tų Lygos. Kokia svarbi už- 

ktirie suėdė j duotis laukią, ypatingai jau- 
I nimą sekančiame kare. Drau
gas Wm. Powell (juodveidis) 
aiškiai prirodinėjo, ką davė 
juodveidžiam darbininkam de-

1 mokratų ir republikonų, su sa
vo pasekėjais socialistais, par
tijos praeityje. Neimant .do
mėn jų taip gražius priža
dus, už kurių slepiasi dar di
desnis juodveidžių linčiavimas 

; ir pavergimas.
laiką, jau sausąkimšai pripil-1 šiandien kiekvienas 

Ilgo nužudžius savo nesenai dė didžiulę New Albert Audi-1 ninkas gali ■ pastebėti 
gimusį kūdikį sukapojus !toriją. Todelei, nors buvo gar-1 juodveidžių linkimą 

i-- n ---- ’sįnta, jogei prasidės 8:30 vai. |Komunistų Partijos.

--------  7 WASHINGTON, D. C.
WASHINGTON, Pa.— Gallinger ligoninėj j 

Čia pribuvo keletas federa-j Bernard Myers, 12' metų sū-|m 
T — i iv • i v • • — t 1 ~r-r ! THE MOLLY MAGUIRES

By ANTHONY BIMBA

NEW YORK.—Civiliais dra
bužiais persirengęs policma- msritmėjo. t v .

|nas Aloysius Bittner iš 176 Amferikos pilietybę ir tapo [jo 
I Montrose St., Brooklyn, ir paleisti, o du laikomi kąleji- į 
i John H. Stanley, inteligentas R1C. j
I baigęs Chicagos Universitetą,! —---------- ?--- r—-
(sugalvojo lengvai

. . Jiedu nuvyko į vieną bur- 
i žuazijos girtą kliubą ant Fifth 
i Avė., iši pĮ-adžios, kaipoį ąug§- 
•' tos' rūšies svečiai; o ’ paskui 

r“ | persistatė, kad jie esą Wash- 
! ingtono valdžios I ' 
agentai; ir sako’, turite mums

i duot tiek ir tiek pinigų, o kad i 
ne, tai mes .jus visus paimsime . . .. .v . . ,

iį belangę. Bet tame kliube Lkavalkus, išvirus ir suval 
: ėjo girtybė su žinia policijos' gT-IS- Taip pat savo , #
.vyriausybės. Kliubo -vedėjas : vaiką penkių metų amžiaus 8 val.^ygjai, nežiūrint oro ratura 
i pašaukė policiją ir tiedu žuįi- maitinus ta mėsa. Polici- šiltumo.
, kąi tapo areštuoti. !jai pasakius: “Naujagimio

■ mėsa labai skani. Aš nie- 
i kada nevalgiau skanesnio

"Dešimts įrodė i nu gavo gazų, 
jaunus plaučius.

rvien? bS Motina Nužudžius ir
Suvalgius Savo Kūdiki

! ■ !; ' r U • ? - 5 ’ ' i

. . VENGRIJOJ, Silvasvard!
blaivybės.'kaimietė Mosd- j

i lietuviu Kliubo Rėmimui
I * • 1 • D 1 i J* * ^"ikisS kūdikius dar gyvus, 

israkimas Penktamen! 'Manoma, kad skurdas
NEW YORK. — Amalga-' 

meitų siuvėjų unijos • eilinių; 
narių komitetas ,atsišaukia į1 
visus unijos darbininkus, nuro-!

Hillmanas Stiprina Bosus 
prieš Amalgameitus

BALTIMORE, MD.

Prakalbos ir Demonstracija 
Pavyko Gerai

dietiniai įdartiiniphai, kaip 
i balti, taip ir juodi, sekm., lie
pos 31 d., dar prieš paskirtą

darbi- 
didelį i 
linkui' 

Specia- 
kitą i vakare, o šį kartą turėjo pra-1 liai skirta juodveidžiams lite-

T-r- « — 1 - ---L bUVo perkama gana
Darbininkai iki pat apsčiai.

pabaigos prakalbų 
ramiai—atydžiai klausėsi.

Iš to išvadą galima pada
lyti, jogei jie pilnai įverti
no ir susipažino plačiai su sa
vo klasės. reikalais, nes ir li
teratūros išparduota

lUŽsilaikė Malonus vaizdas matant, 
i kaip noriai ir pasišventusiai 
ima iš savo skylėto švarko 
paskutinį centą vien tik, kad 
susipažinus su darbo klasės 
draugais ir atskyrus vilkus a-

; gana ' vies kailyje.
.v . .v i daug. ’ J Gerai ir tas, jogei kas kar-

j badas išvede ją iŠ proto iri Vakaro kalbėtojais buvo šie: tą vis daugiau ir lietuviai pra- 
i todėl ji nužudė savo naujai iš žymiausių, tai buvo kandi- deda lankyti-tarptautiškus pa- 

Lietuvių Kliubo Rėmimui gimusį kūdikį.
| Kom. Partijos Kandidatų ir s ______

anthracite district during the seventies to improve their conditions.
144 pages—$1.00 ;

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH fREEMAN

An account of the economic, social and cultural status of Labor 
in the U. S. S. R. 408 pages—$1.50

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

Presents in this book the program and policies of the Comfnunist 
Party in the United States. He discusses unemployment and war 
and describes the revolutionary ’way out of the crisis. . ‘

350 pages—$1.25'

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to workers’ children.
110 pages—$1.25

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
-By ANNA ROCHESTER

Gives the background of recent mine strikes and of the present 
mass unemployment. Explains who owns the mines, what profits 
operators make, and labor conditions. Regular $2.00; Popular $1.00"
------------------------------------------—-----------—t;------------------------------- ,------------------

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

Cotton and wool—the “sick giant” of industry, and its stretch
out, army of unemployed, child -labor, and “overproduction.”

Regular $2.00; Popular $1.00

i datas į. vice-prezidentus—d. J. rengimus. Kas pasireiškia 
i W. Ford; Jūreiviu Lygos sek- ypatingai šiais krizio metais, 
rotorius, d., J. McHristen ir . Todėl mes, dalyvaudami tarp- 

; vietinės sekcijos organizato- tautiniai, prieiname prie drau- 
; rius, drg. J. Nash. I giškumo, solidarumo su drau-

Kalbėtojų kalbos, kaip tik ir gaiš darbininkais, ■ kurie yra 
Buržuazinė spauda pra-1 palietė svarbiausius iškilusius kitų tautų ir rasią, čia vie- 

dėjo smarkiai alasavoti del I šiandieninius klausimus. Kaip Inas idealas esti brangus, tai 
“p'erėjinio laikų”. Aiškus | tai, ex-kareivių įvykiai Wash-i kova prieš savo pavergėjus, 
dalykas jop’ tai dirbtina agi- |mg’t°ne, apie ateinančius rin-1 kapitalistus; jie trokšta sunai- 
tacija Ekonominiai °’i fak- • kimus, kurių platformą' drau-jkinimo šeštos dalies pasaulio 
tai kalbai priešingai.’ Štai i g_asi W- ^oid aiškiai išdės- 
L.'.Vi.HVC IV.&.V'W C, v. XI X XX 1X1 a j . . .

sumažėjo. Taip pat plieno ■
Todėl kliubo susirinkimas Ii-‘ir geležies gamyba nusmu- 

i ko nukeltas į pėtnyčios vaka-1 ko dar trimis nuošimčiais.
ra.

I ' Nepamirškite, 
l draugai, sueikite 
1 veskite kaimynus 
; mus, o ypatingai daug jaunuo į 
i liu. Juk visų mūsų užduotis i 
yra politiniai remti savo kla- Doumer nužudytojas Gor-i Internacionalas pirm 

, sę ir jos Partiją. O čionai tai gulovąs nuteistas mirtin. I siaut jo kalbą, 
kiekvienam proga šiek tiek pa- Prisiekusių posėdininkų tei- 

: smas rado kaltu pirmo laip- 
i snio žmogžudystėje. Bet' dieną, irgi davė 

1 mus vaisius.
!silankymas, taip pirkimas lite- 
* raturos, kurios parduota daug, 

įyraį. į rodė žymų kairėjimą darbo 
valdžia rusus:liaudies- 

kontr-revoliucionierius glo- i _
boja i ® ■*—s*-

dydamas Hillmano valdybos : 1 Buržuazinės Spaudos Alasas
šunybes, jaukus dabartinį; * ^^^“Trieštarauja Tikrenybei i 
darbų sustabdymą, Hillmanas _ ag 1 I
darbuojasi fik tam, kad sudrū-1 
tint bosų sąjungas; verčia vi-į 
sus iki šiol nepriklausomus • 
kontraktorius prisirašyt prie tų 
sąjungų, ir kuždasi su darb
daviais apie naujus uždarbių 

L kapojimus siuvėjams, prosyto- 
jams ir kitiems.

Eilinių narių komitetas nu
rodo, kaip tūkstančiams Am- 
algameitų jau nukapota* * už
darbiai pagal Hillmano ko-, 
mandą. Eil. Narių Komitetas 
šaukia “stapičių” paversti į, 
tikrą streiką, ir sustabdyti ne 
tik trokus, išvežančius kriau-j 
čių darbus iš New Yorko, bet 
ir tuos trokus, kurie veža dar- ■ 
bus į tokias dirbtuves, kur 
darbininkai yra verčiami ;dirbt 
su nukapotomis algomis.

vės” svetainėje, 46 Ten Eyck ■ 
St.. Brooklyne.

Draugės ir Draugai!
šio kliubo susirinkimas 'neį

vyko pirmadienį iš priežasties 
ilgo užsitęsimo Sąryšio sureng
tų prakalbų “L.” svetainėje, 
gal dalinai ir del karšto oro. 
O po prakalbų kas gi būtų no
rėjęs prabūti susirinkime iki 
kokios vienos valandos naktį.

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

Regular $2.00; Popular $1.00

Kailiasiuviai Laimėjo 
66-se Dirbtuvėse

i-; gyventojų, kurie, dirbdami po 
nlciPTvna •ičo’ną o^minimi savo kalboj, kurią vartoją i Komupistų Partijos vadovybe,

J e.rjrvr.rv.rvm į džiaugiasi savo darbo vaisiais.
Bet šiandien mes, sekdami jų 1 

žmonių keliu,, galime pilnai užtikrinti, j 
bet . žinAiit jogei ateitis priklauso mums.

« Atsi11 Žmogžudys Gorgulovas 
7r * pažįsta- į Nuteistas Mirtin 
uh* iaunuo-i \ --------

sidarbuoti delei savo klasės; 
naudos ir prieš išnaudotojui

■ klasę.
Sekr. J. Seeger.

I

į Kokia Kompanija Išlydėjo 
sa i Majorą Walkerj i AlbanyNEW YORK.—Pereitą 

vaitę kailiasiuviai. vadovauja 
mi kairiosios unijos, laimėjo —•-------
streikus 66-se šapose; gavo' 
pridėt algos po $5 iki $12 į e .. .. . .
savaitę. Streikus laimėjusieji' 
turėjo didelį bendrą mitingai 
Cooper Union svetainėje tre-! 
<čiadienį išvien su dar streikuo-1 
jaučiais. Apart streikinių rei
kalų, čia buvo prilipta rezoliu
cija prieš žiaurų valdžios, 
sielgimą su ex-kareiviais.

pa-

PARYŽIUS.—Prezidento

Aukų rinkimų fondan suau
kota 34 dol. Nors 
sieke iki 1,000, 
•sunkią ekonominę padėtį, tai, Kapitalas yra ' ganėtinai stip- 
suaukota gana gerai.

Del savo kovos vado, 
munistų Partijos statomo 

' didato, draugo J. Ford 
nešimas buvo gana entuziasr 
tiškai atsiliepta.

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

Wages, profits, speed-up, mergers and unemployment in the silk 
and rayon industry and the conditions of labor.

Regular $2.00; Popular $1.00

Visi Darban į Partijos 
Rinkiniu Tag Days!

Ko- 
kan- 
atsi-

' rus žudyti pavienius darbinin
kus, bet bejėgis sukriušinti or
ganizuotas mases.

Vinco Duktė.

Sudainuota gedarbiam AįįjpS Teises
pradė-

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

Exposes Ford secret police and speed-up, General Motors wage 
systems and mass lay-offs in Detroit’s “wonder industry.”

Regular $2.00; Popular $1.00

i buržuazinis teismas pripa- , 
žino jį kaltu tik kaipo as- , 
menį, o ne kaipo atstovą ru-, 

. sų baltagvardiečių.
Franci jos

Demonstracija rugpjūčio 1 
pageidauja- 

Kaip žmonių at-

LEWISTON, Me. — Šio 
miesto valdžia planuoja ne
leisti balsuoti tiems pilie- i 
čiams, kurie 'virto paupe-1 
riais (elgetomis). Taibjau-,1 
rus skymas atimti bąlsavi- į, 
mo teisę del 1,000 bedar- ;ii 
bių, kurie čia badauja ir pri- 
versti maitintis almužna. j

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

Conditions in another “sick” industry from the basic tanning 
operations to the finished . shoe and other leather products.

Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

Convict laboil edmps and mines, chain gangs, tenant system 
slavery, prison ’peonage .in the United States and colonies.

Regular $1.50; Popular $1.00

Y°RK —Trečit'?i?ni Nubaudė d. Fosterį, «?,swv politikierių, naktinių __ • i v
kliubų sportų, gemblerių ir ki- KOiUUniSlŲ Kandidatę

i tų sutvėrimų susirinko ,į Grand 
I Central stotį ir-aplinkui, paly
dėt majorą Walkerį į Albany, 
valstijos sostinę. Jie triukš
mingai sveikino majorą, kuo
met darbininkiškesni žmonės 
jam baubė. Nuvažiavęs 
į Albany, jis turi teisintis gu
bernatoriui Rdoseveltui iš ap
kaltinimų milžinišką^ne graf-

;te ir suktybėse. Tuos Walke- 
;rio darbelius ‘ aikštėn iškėlė

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LAWRENCE, Mass. — 
Drg. Fosteris, komunistų j 

f kandidatas į prezidentus,' 
nuteistas užsimokėti $20 
bausmės už “trukdymą tra- 
fiko” ir “ardymą ramybės.” 
Duodama apeliacija į augš- 
tesnį teismą, nes čia klausi
mas eina;apie susirinkimų ir 
žodžio laisvę. - Drg. Toste
ris pastatytas po $200

' , WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

The vivid story of 11,000,000 women and girls in industry, their 
conditions and the problems of organization.

\ Regular $2.00; popular $1.00
hisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

U.žtikripu, kad mano pa
tarnavimas bus įątatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje. prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašų:

LABOR IN THE SOUTH
By ART FIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the South and present conditions and 
Struggles of white and Negro workers and farmers.

Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICAN1ZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“Open shop” drive, company pnions, blacklists, spy systems, 
strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership? ■ ( * ‘ 1 ‘ *

t Regular $1.90; Papular $1.00

1439 South -2nd Street' 
PpiLADĖL PHIA, PA.

Telefonai: fBęĮl^Qijągpn 5136 
Keystone—Maią J.417kau-i valstijinė tyrinėjimo komisija ( ,

sekmadienį,. su advokatu Seabury priešą-! C1JOS« 
4^ _  Tag kyje. Seabury taipgi nuva-' • " "
dienos, kur žiavo į Albany įrodinėt Wal- i Naujas Plieno Gamybos 

renkamos kerk, nusikaltimus. Nupuolimas Pasirodė

šeštadienį ir 
rugpjūčio 13 ir 14, 
Days, 
bus su 
aukos reikalams Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijos. 
Gaukite dėžutes iš Brooklynoi 
sekcijos, 61 Graham Ave., ar-! 
ti Broadway, ir kiekvienas pasi | BROOKLYN. — Bedarbiai : 
darbuokite. | Peter Hynnan ir Leonard įDe-

Tarptautinis Darbininkų Or-(zanger buvo Gates Ave. teis- 
denas, didžiausias proletarinis. me, kaipo elgetos, kurie važi- 
pašalpinis susivienijimas, iš-! nėjo požeminiais gelžkeliais—’ 
leido atsišaukimą, kad visi jo' eleveiteriais, griežė ant armo-'šimą ir krykštavo apie žen- 
nariai eitų į tas rinkliavas. ■ nikos ir tąjp ubagavo. Jiedu kilis gerovės sugrįžimo. Bet 
Tai priminimas ir lietuviams > buvo nuteisti užsimokėt ‘

rinkliavų 
dėžutėmis

Sumokėjo Pabaudą 400 centu
NEW YORK. — Savaite < 

atgal plieno gamyba buvo; 
l truputį pašokėjus augštyn i 
I ir pasiekus 2.1,3 ,nuoš. savo ’ 
išnašųmo. Iš to buržuazi-i‘ 
nė spauda darė didelį klau-

Tai priminimas ir lietuviams ,buvo nuteisti užsimokėt po ŠIUO tarpu plieno pramonė 
darbininkams,* kaip mes visi $2 pabaudos; užsimokėjo cen-’vęl nėrėsi žemyn ir pasie- 
turėtume tomis dienomis pasi-'tais; teismas gavo 400 centų, I kė 18.5 nuoš. savo gąlios. 
darbuoti delei Kom. Partijos: kuriais galės teismininkai lošt Vadinasi, sumažėjo veik tri- 
rinkimų vajaus finansavimo. ! pokerį... 1 mis nuošimčiais. '

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ pSOS i 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS '

.Odos ir Nervų Ligos, Ąbelnas _Nusilpimas, !
Ligos Skilvio, žarnų ir MėMažarnes, taip pat 

> j Plaučių ir Pląučinhi Dūtjų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

X, I mokėjimo patenkinančiai sųsirokuoti. Gydyme 
f naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 

ų. I Chemiški Egzaminavimai

( Veltui Patarimai ir Ištyrintai

XI NS HO EAST 16th $T. N. y.
Kasdien — 10 A.’ M. iki 8 P. M.
Nedčliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-up, wages, hours, the organization of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

USE THIS ORDER BLANK

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
I enclose $ 

•to:

Name

Address

City

for which please send the checked
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Masinis Ex-Kareiviu ir 
Bedarbių Maršavimas

LAISVI
i j. ■■ ; ? ■; : . ■ į i '

VIETINES ŽINIOS
Mobilizuokites į laisvės’ Pikniką!

ratu ros Draugijos!

šie

d. de-
užsirašykite miestyje automobiliais užmuš- 
v> n o i i i Voi. i,. rrrrn _ „ „„„ ..,...„1 '

išmetimą v

Išgelbėjo Vaiką Bedarbis

Komitetas.

O

RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS II APSKRITYS

MEADOW GROVE, P. VAIČIONIO PARKE, CRANFORD, N. J

{Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

ex-karei- 
demons-

organiza- 
kongresą. 
ten drg.

organizuotis ir kovoti 
nenorime badu mirti.

daroma prisi- 
be- 

kuri

religinių 
ir pa- 
konfe-

NEW YORK. — Nuo šių

>n3inomaiii3iiiomoiiiaiiiaiiioiii3iiiamaiiiaiiiBmoiiiama»i3nigmBniBmainBinoiiiam3iii3mgmgiaiii3iiisiiiBiiisiiisntainamsiiia»iBiii3iiioiHOiiiBi»BMi9in3iiiaiiiBinamaHisii

turėsime iškilmingas
revoliuci-

LAISVĖS” NAUDAI PIKNIKAS

NEW YORK.—Darbininkų 
arės-1 Ex-Kareivių Komitetas ir Be- 
Levi-j darbių Tarybti centras šiandie 
ketu- j ruošia maršavimą ant City 

ūmios

a

i liąi *l

o
~I

ttMltirViri m įMU,

Areštavo Stenografistę už 
j Mergaitės Pavogimą

Išrinkite Delegatus į 
Bendrą Bedarbiu ir 
Dirbančiųjų Konferenciją

BROOKLYN. — Tapo 
tuota stenografistė Rita 
ne, kuri buvo pasivogus

1 rių metų mergaitę Florence, Hali su reikalavimais 
Markowski, kurią pas save iš- pašalpos, 
laikė 40 valandų, puikiausiai!
ją vaišindama. Policijos nuo-'į Union Square 10 
vadoj Rita klykė, kad jinai j Bedarbiai, 
taip mylėjus tą mergaitę, kad patvarkymus delei 
negalėjus susilaikyti nuo pa-;mo iš namų, privalo 
vogimo, ir norėjus būti josios’tuos popierius; kuriems 
motina. Iš policijos stoties Ri-1 darbiams tapo sustabdyta

| ta kėsinosi pro langą iššokti im ektra bei gazas, tie turėtų at- 
užsimušti, bet buvo suturėta. | 
Paskui bandė rašomąją 
pluriksna nuryti, bet jpolicistai 
ir to neprileido.

Mergaitės tėvai atleidžia 
vėrių žuvo 315, arba 1,08.5 tik ■ Ritai ir prašo policijos, kad 
del tų dviejų priežasčių. I ją paliuosuotų.

Didžiausias šioj apielinkėj gia Antras Apskritys Ameri- 
parengimas atvirame ore da-’kos Lietuvių Darbininkų Lite- 
bartiniame sezone tai bus, 
“Laisvės,” “Vilnies” ir “Daily: 
Workerio” piknikas, Cran
forde, N. J., ateinantį nedėl- 
dienį, rugpjūčio 14 d.

Dauguma brooklyniečių it 
newyorkiečių rengiasi į tą ma
sinį pikniką važiuoti busais, 
kurie išeis nuo “Laisvės” sve- metų pradžios iki dabar did- 
tainės. Tuojaus i 
“Laisvės” administracijoj, kai- ta 770 žmonių, o nuo revol-' 
po važiuotojas arba važiuoto
ja busu.

Nepaisant, kokis bus oras,1 
ta pramoga visvien įvyks. Jei-! 
gu lytų, programa su šokiais 
būtų laikoma svetainėje, 69 
South Park St., Elizabeth, N.

'Piknikui dainuoti yra prisi
rengę su naujomis dainomis 
keturi chorai: Sietynas, Ban- Į 
ga, Aidas ir Pirmyn. Prakal
bas sakys drg. R. Mizara ir į 
draugė Grecht. Bus įvairių. 
žaidimų ir šiaip margumynų.; 
Sulig visų aprokavimų, jau-, 
nuomenė sudarys publikos! 
didžiumą, nors žada neatsilik
ti ir suaugusieji, kaip kad ga
lima spręsti iš atsiliepimų, at
einančių net iš tolimų koloni
jų, kad mes, girdi, taipgi at-! 
važiuojame.

Patys rengkitės ir visus ki- 
• tus mobilizuokite į tą didelį, 
smagų, labiausia susipratusių 
darbininkų pikniką, kurį ren-

< I

2 □ o
5 
2

1

Į 
i

Automobiliais ir Revolve 
riais Užmušta 1,085

Visi yra raginami susirinkti 
valandą, 

kurie gavo teismo 
jų išmeti- 

atsinešt 
be- 
el-

NEW YORK. — Ateinantį 
pirmadienį, vakare bus masi
nė konferencija įvairių darbi
ninkų organizacijų, Manhat
tan Lyceum svetainėje, 66 E. 
4 th St. Bus
rengimai prie didžiosios 
duonių demonstracijos,

I įvyks rugsėjo 10 d.
Kiekviena iš darbininkų su

sidedanti organizacija, nežiū
rint politinių bei
skirtumų, turi išrinkti 
siųsti delegatus į šią 
renciją.

Paskui gi, rugsėjo 10
monstracijoj t bus reikalauja-

------------....................... 4 ------ ----------- -------------- ------------------------------------------ ----- -----------

Skaitlingai Sueikime į Drg. Karosienės
Išleistuvių Vakarėlį, Antradienį, Aug. 16

Isinešt kompanijos bilas. 
dokumentai bus parodyti Tay- 
loriui,' miestinės labdarybės 
komisionieriui.

Kada newyorkieciai ex-ka- j ma sustabdyti mokėjimą $200,- 
reiviai pargrįžo įš Washingto- 000>000 g miesto iždo bankie. 

iriams ,o tuos pinigus pavartoti 
i šelpimui bedarbių—bent po 
, $10 per savaitę kiekvienai šei- 
I mynai.

Bedarbiai ir dirbantieji, tu
rime 
jeigu

Utarninko vakare, augusto 16 d 
išleistuves draugei Karosienei, pasižymėjusiai 
nei mūsų darbuotojai.

Jinai yra siunčiama nuo lietuvių darbininkų 
cijų kaipo delegatė į tarptautinį prieškarinį 
Tas kongresas įvyks Brusselyje, Belgijoj. Iš
Karosienė važiuos į Sovietų Sąjungą; tėmys moterų dar
bininkių ir kūdikių būklę darbininkų tėvynėje. O sugrį
žus Amerikon važinės su prakalbomis ir plačiais rapor
tais apie savo matytus ir patirtus dalykus.

Išleistuves drg. Karosienei rengia Pirmas Apskritys 
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Amerikoje.

Išleistuvių vakarėlyje turėsimė eilę gerų kalbėtojų, ku- 
. rie pasakys trumputes prakalbėles. Dainuos Aido Cho

ras ir jo Merginų Sekstetas. Pakviesta yra ir kitų tautų 
proletariniai artistai.

Draugai ir draugės brooklyniečiai ir visos apielinkės 
lietuviai darbininkai, dalyvaukite tame vakarėlyje! 
Įžanga veltui.

no, Taylor pareiškė, kad sa-i 
vaisiais jis pasirūpins.. Bet, da
bar ex-kareivis M. Frankson, 
sužalotas laike karo, gavo pa-i 
tvarkymą, kad išsikraustytų iš- 
152 Ten Eyck St., Brooklyne, 
arba bus išmestas už rendos 
neužsimokėjimą; kitam su
žeistam ex-kareiviui P. Fran- 
see, 1812 Third Ave., New 
Yorke, uždaryta gazas ir el- Kriaučių LygOS Nariams 
ektra; J. Collins ismestas į 
gatvę; E. Chub’ui atsiųsta pa
tvarkymas apie jo 
bėgyje kelių dienų.

Visi bedarbiai ir 
viai dalyvaukite toj 
tracijoj!

BROOKLYN. —9 metų vai
kas Tony šurutt buvo įkritęs 
į vandenį nuo 55-tos prieplau
kos prie Summit St. Jį išgel
bėjo senas bedarbis Thomas 
Killer.

Pirmadienį, rugpjūčio 
d., įvyks Kriaučių Lygos ne
paprastas susirinkimas 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

Draugai lygieciai, būtinai 
turite dalyvauti susirinkime. 
Jis yra labai svarbus lygie- 
čiams. Atidėkite tą vakarą 
visus kitus reikalus į šoną ir 
pribūkite į šį susirinkimą. Tu
rėsime labai svarbių reikalų 
aptarti, kas liečia kriaučius.

šis susirinkimas yra šaukia
mas vien Kriaučių Lygos na
riams. Nelygiečiai negalės 
dalyvauti.

Sekr. T. S.
J191-192)

Medei., 14 Rugpjučio-August, 1932

Bangos Choras, Elizabeth, N. J., Vadovaujamas V. Žuko

Sietyno Choras iš Newark, vad. B. Šalinaites, dainuos šiame piknike. Taipgi dalyvaus programoje 
Choras Banga, iš Elizabeth vadovaujamas V. Žuko; Aido Choras iš Brooklyno ir Choras Pirmyn iš Great 
Necko. Kalbės draugai R. Mizara ir Recht. Pelnas yra skiriamas darbininkiškai spaudai.

PRADŽIA 11 VAL. RYTE, ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI. GRIEŠ ŠAUNI ORKESTRĄ.

JEI LYTŲ, TAI PIKNIKAS ĮVYKS PO NUM. 69 SO. PARK STREET, ELIZABETH, N. J.

KELRODIS: Nors pikniko vieta randasi Cranforde, bet ji geriausiai pasiekiama per Garwoodą. Iš New 
Yorko į Garwood, N. J., reikia važiuoti Central Railroad of N. J. gelžkeliu. Iš Newarko, Elizabetho ir kit.ur tą 
vietą (Garwood) galima labai gerai pasiekti busais ir gatvekariais. Nuo Garwoodo gelžkelio stoties reikia eiti 
iki North Ate.; North Avenue eiti vieną “bloką” po dešinei iki Cedąr St.; Cedar Streetu eiti iki Brookside 
Place; Brookside Place’u eiti iki Division Ave. Paėjus .po dešinei gerą bloką Division Avenue, rasis ir pikniko 
vieta. Tai bus apie 15 miniučių kelionė. ; . , ■ • įt, į į j ■ '. •»» f
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 1

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

214 Bedford Ave. Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 6-4614 

Geriausia Studija Brooklyne.
Ateikit Persitikrint.
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NOTARY 
PUBLIC

r TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. . BROOKLYN. N.Y.

MŪSU • (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šauiu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GKAZIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.*

Perkūnas Medžius Skaldė
BROOKLYN, N. Y. — Per 

audringą lietų trečiadienio 
naktį, perkūnas suskaldė ke
lis medžius Prospect Parke.

i Vėjas siautė su 30 mylių smar- 
kunpi per valandą. Keliose 
vietose gatvės buvo taip už- ’ 
lietos, kad negalėjo pervažiuo
ti automobiliai bei gatveka-

I riai. .

Už Nuogą Maudymąsi-$2
CONEY ISLAND. — Penki 

vyrai nuteisti užsimokėt po 
$2 kiekvienas už tai ,kad mau
dėsi visiškai nuogi Oriental 
Pointe, SĮięepshead Bay .

Baudžia Pedliorius
1 QUEENS.—10 bedarbių Ii- 
ko nuteisti užsimokėt po $10 
pabaudos už “pedliavojimą” 
(mažmožių pardavinėjimą) be 
valdžios leidimo. Keli neturė-

i jo pinigų, ir tapo pasiųsti ka
lėjimam

IŠRANDA VOTIM Al
I'ASIRANDAVOJA foraišiuoti kam

bariai, išduodame po vieną, po c.u 
ir daugiau. Taipgi tinkami dviem 
viename kambaryje gyventi. Mokes
tis labai prieinama. V. Baltrušaitis, 
10467 118th St., Richmond Hill, N.Y.

(191-193)

PASIRANDAVOJA trijų kambarių 
rakandai, visi geri ir yra viskas, 

ko tik prie namų reikalinga. Kaina 
labai prieinama. John Bulota, 435 
Lincoln Ave., Cypress Hills sekcijoj, 
Brooklyn, N. Y.

(191-193)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS jaunas vyras į part- 

. nerius prie užlaikymo gazolino sto
ties. Vieta gera ir tinkama bizniui. 
Partneris turi mokėti anglų kalbą 
ir pinigų turėt apie $1,500, Partneris 
yrą reikalingas todėl, kad turėdamas 
1 stotį, noriu dar ir antrą įrengt, tad 
ir yra reikalinga parama. Kreipki
tės pas: Vincas Padžiunas, 354 High
land Ave., Keamy, N. J.

(188-194)

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omiaa ir chroniikaa vyry ir 

moterį) ligai kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimu kraujo ir šlapumo. 

DR. MEER
186 W. 44th St., Room 8«2 

New York, N. Y.
Valandai Priiaaimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietį) nuo 1 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 po pietį) 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

DR. O.

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y. 
Te). Dickens 2-1182

JONAS STOKES
Fotografas

Siuorrd pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
f o numeriu 

12 Marion St., 
Vamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedčldienių

T

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pabivažinSjimams.

’•į f . ]' * !';>!** t

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ.
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DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

s
DR H. MENDLOWITZ

2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare 
*

Telefonas, Midwood 8-6261
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