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dejuoja apie Švediją: “žmonės 
pradėjo daugiau simpatizuoti 
komunizmui. Per vėliausias 
tris savaites Švedijos komuniz
mas padarė didelės pažangos.”

Na, tai nors sykį juodoji 
“Vienybė” pripažino, kad ko
munizmas auga nors vienoj ša
lyje. ’’Per visus paskutinius 
penkiolika metų ji nenuilstan
čiai ir ištvermingai sapaliojo, 
kad komunizrfias baigiąs išnyk- Į 
ti nuo žemės paviršiaus.

No. 98 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Fašistų laikraštis neužmiršta 
politikos irgi. Ragina lietuvius 
laikytis už republikonų ir de
mokratų skverno. Girdi: “vi- ‘ 
sose lietuvių kolonijose reikia 
turėti savo politiškas draugijas: 
demokratų republikonų, ir 
visada aktyviai dalyvauti vie
tos politikoje.”

Gi republikonai ir demokra
tai yra pavergtosios liaudies 
priešai, Wall Stryto plutokrati-! 
jos agentai ir atstovai. Jie 
šiandien valdo kraštą. Jie šian
dien paskandinę laiko milionus 
darbininkų neišpasakytam var
ge ir skurde. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai lietuvių susiduria 
su bado padėtim. Bet fašisti- į 
nė “Vienybė” ragina tuos lie
tuvius toliau remti tas pluto-1 
kratijos partijas, vadinasi, pa- j 
dėt kapitalistams marint badu 
tuos pačius lietuvius!

rinki- 
darbi-

Bet šiais prezidento 
mais Amerikos lietuviai 
ninkai neis tokiais keliais, ku
riuos jiems perša klerikalai, 
fašistai ir social fašistą i. Lie
tuviška buržuazija, tiesa, kuri 
šeria “Vienybę,” rems republi- 
konus ir demokratus. Kaip vi
sų tautų žmonės, taip lietuviai 
yra pasidalinę j klases. Lietu
viška buržuazija su ameriko
niška buržuazija, lietuviška 
darbininkija su amerikoniškais 
darbininkais.

Lietuviai darbininkai rems 
Komunistų Partijos kandidatus. 
Lietuviai revoliuciniai darbi
ninkai dės visas pastangas, kad 
Šiuose rinkimuose pasiekus net 
ir toliausia atsilikusius lietu
vius darbininkus su komuniz
mo obalsiais. Kiekvienoj lie
tuvių organizacijoj, susidedan
čioj iš darbininkų, bus duotas 
mūšis visiems apgavikams re- 
publikonams ir demokratams.

Donoščikas Pruseika apzujo 
Chicagą ir apielinkes. Jo misi
jos tikslas buvo suklijuoti savo 
spėkas del dienraščio “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimo. Bandė 
pakaustyti savo pasekėjus štur- 
mavimui to suvažiavimo.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Bal. (April) 25, 1932Telephone, Stagg 2-3878
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Suvienyti baltveidžiai ir ju odveidžiai darbininkai nutvėrė už nugaros kapitalisti 
nius konspiratorius, ruošiančius naują karą.
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Imperialistai Blofina, j JAPONIJA REKRUTUOJA RUSUS BAL- Sovietų Sąjungos 
Bet Nusiginkluoja taGVARDIEČIUS EUROPOJE KARIAUT

~ prieš darb. tėvynė sov. sąjungąGENEVA.—Po slaptų su
sirinkimų ir pasikalbėjimų, 
didžiųjįi kapitalistinių vals
tybių atstovai pagaliaus 
“susitaikė” ir vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją del ^nu
siginklavimo.” Toj rezoliu
cijoj sakoma, kad paskirta 
komisija turės ištirti, kurią 
ginklai yra “labai bjaurūs” 
ir “kruvini” ir tuos reikės 
uždrausti, kad nebūtų var
tojami laike karo!

Tai ir viskas. Dar vienas 
popierinis tyrinėjimas, o di
desnis apsiginklavimas eina 
savo keliu.

Koka oportunistų liksiąs? 
Juk jie jau turi savo kontr-re- 
voliucinį laikraštį. Todėl jų 
tikslas yra tame, kad kuodau- 
giausia triukšmo sukelti, kuo- 
daugiausia žalos padaryti komu
nistų dienraščiui.

Vargiai jie tik laimėti suva
žiavimą savo kontr-revoliucinėn 
pusėn. Jie nėra tokie akli, kad 
nematytų,/ jog revoliuciniai dar- „ . 
bininkai puikiai pažįsta Prūsei- ‘ rastį. _ ......... ;
ką ir pasistengs tinkamai at-. ko pareiga rūpintis, kaip 
mušti jų pasikėsinimą ant di< 
raščio gyvybės. * Tačiaus 
mano, kad pačiam snvažiaVime 
kėldami suirutę ir višokiais bū
dais demoralizuodami darbinin-

Siųskit Pasveikinimus 
kilniai”

Draugai! Mūsų dienraš
čio “Vilnies” metinis šuva-. ^^uri-:a 
žiavimas įvyksta 8 d. gegu- Į 
žės. Baisusis ekonominis i _"'

PRAGUE, Čekoslovakija. 
—Komunistų Partijos at
stovas draugas ’Gottwald 
parlamente pareiškė ir fak
tais įrodė, kad Japonijos 
agentai Čekoslovakijoj mo
bilizuoja rusus baltagvar
diečius ir gabena Mandžu- 
rijon karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Vaaldžios šulai, 
su kurios žinia šita mobili
zacija vedama, nedrįso už
ginčyti komunistų iškeltus 
faktus.

Belgrade, Jugoslavija. — 
Čionai pribuvo • Japonijos 
militaristų atstovas Shkuro 
sų tuo tikslu, kad 
lizuoti Wrangelio 
likučius ir pasiųsti 

Shkuro

sumobi- 
armijos 
į Man
tu o j aus

užmezgė ryšius su kruvi
nuoju generolu Semenovu. 
Šitas pats Shkuro buvo su
sirišęs su generolų Deniki- 
nu ir jo plėšimais laike ci
vilio karo Rusijoj.

Gi pranešimai iš pačios 
Mandžurijos sako, kad Ja
ponija koncentruoja kari
nes spėkas šiaurinėj dalyj 
Mandžurijos. Japonijos ka
rinė vyriausybė suareštavo 
Rytinio Chinų Geležinkelio 
stoties Imienpb viršininką, 
Sovietų Sąjungos pilietį. 
Kaltina jį trukdyme Japo
nijos kariuomenės perveži
mo Rytiniu geležinkeliu. 
Stotis I m i e n p o randasi 
prie pat Sovietų rubežiaus.

WASHINGTONO PONAI SUJUDO APIE
ęp-1 pagerinti jo finansinę pade- PRIPAŽINIMĄ SOVIETU SĄJUNGOS 
,Jie;tj. Visi dalininkai, kurie 
mpi.n . ♦ »v ... v. . .. . ; 5' . '" ■ ——i tiktai/išgalite, važiuokite į 

į“Vilnies”)? suvažiavimą, o 
kus prieš “Vilnį,” užduos dien-*kas negalite, tai siųskite pa
raščių! mirtiną smūgį. Į sveikinimus ir pagal išgalę 

Visų klasiniai sąmoningų <Jąr- finansinėj paramos.
binjnką paareiga ąuglauiti ei(es t Amerikos Lietuvių Darbi- 

“r“™’
draugai ir organižacijos* siųski- * Jos (ALDLD) Gentį 0 Ko
te “Vilnies” suvažiavimui paC mitetas siunčia mūsų orga- 

iš-1 nizacijos varde pasveikini-

aplinkui savo dienraščius

sveikinimus ir aukų pagal 
galę.

Nukrito Drapaną Gamyba
• -•(

NĘW YORK.— Ameri
kos medvilnių drapanų ga
myba vėl smarkiai nusilei
do žemyn, palyginus su 
dviem savaitėm atgal, tai
sumažėjo , visais keturiais j
nuošimčiais. (J

i f s

mą ir $25.00 revoliuciniam 
dienraščiui. ALDLD. Cent- 
rp Komitetas kviečia visas 
ALDLD kuopas ir narius 
prisiminti “V.” Kur kuopos 
neturi ižde pinigų, sumesr 
kįtej draugai, po kiek galite 
ir paremkite masinį orga
nizatorių , ir • agitatorių — 
“Vilnį.” /

{ j f . D. M. šolomskas, 
. ALDLD. CK. Sekr.

WASHINGTON.— .. Len
kiasi sprandas' • Amerikos 
plutokratijos, kuri taip na- 
chališkai buvo nusistačiusi 
prieš pripažinimą Sovietų 
Sąjungos. Kapitalistų ? at
stovai senatoriai vienas po į 
kitanl pradeda kalbėti už 
pripažinimą. Demokratų 
partijos vadas Robinson pa
sisakė už pripažinimą.

Gi atstok butan Illino- 
jaus atstovas Sabath įnešė 
rezoliuciją, kuri reikalauja, 
kad prezidentas Hooveris 
tuojaus užmegstų su Sovie
tų Sąjunga diplomatiškus ir 
komercinius ryšįus. < -

Imperialistinės .buržuazi
jos “širdis” mainosi ne iš 
gero. Biznis po padu. Pre-

kyba su Sovietų . Sąjunga 
nuo $114,000,000 1930 me
tais nusmuko! iki $51,000,- 
000 1931 metais. Be to, ma
sėse auga reikalavimas pri
pažinti Sovietų Sąjungą.

MASKVA.—Bal. 20 d. čio
nai ‘prasidėjo Sovietų Są
jungos darbo unijų kongre
sas. Dalyvauja 1,400 atsto
vų iš visų šalies kampų. 
Taip pat randasi atstovų 
nuo užsienio darbininkų.

Drg. Molotovas kongresą 
sveikino nuo Komunistų 
Partijos Centralinio Komi
teto.

Sovietų darbo unijos pa
darė didelį progresą nuo 
pereito kongreso, kuris įvy
ko trys metai atgal. Narių 
skaičius paaugo beveik še
šiais milionais. Tik perei
tais metais darbininkams 
algos pakeltos 26 nuoš.

Darbininkams negrumoja 
bedarbė bei alkis ligoje ir 
senatvėje. Pereitais me
tais 1,600,000 unijistų pra
leido savo- apmokamas va- 
kacijas gražiai įtaisytose 

. sanatorijose bei vasarna
miuose. Gi šią vasarą apie 
2,300,000 darbininkų pra
leis savo vakacįjas tose vie- 
tbsę. Sdcialė apdrauda su
teikia už dyką daktarišką 
patarnavimą bei pragyveni
mą, kuomet darbininkas 
pajėgia dirbti del ligos 
senatvės.

ne- 
bei

Nicaraguos Sukilėliai
Laimėjo Didelį Mūšį

MANAGUA. — Bal. 22 
d. ginkluoti! sukilėliai, San- 
dino pasekėjai, susikirto su 
amerikonais kareiviais ir 
Nicaraguos valdžios spėko
mis. Mūšyj'e žuvo trys ame-’ 
r ikonai ir aštuoni valdžios 
kareiviais Tuo'tarpu iš su
kilėlių tik keturi likos su
žeisti. Cj'J

De Valera Nekovoja
Už Airijos Laisvę

DUBLIN, Airija.— De 
Valeros partijos laimėji
mas nereiškia Airijos atsi
skyrimą nuo Anglijos. Jis 
tik blofina, bet darbais tar
nauja Anglijos imperialis
tams. Štai jis pasiūlė, kad 
būtų išmestas iš konstituci
jos prisiekimas ištikimybės 
Anglijai, bet palieka tuos 
punktus, kurie kalba, kad 
Airija priklauso Anglijai ir 
Anglijos karąlįui.

TOM MOONEY IŠ UŽ GROTU ŠAUKIA 
MUS Į KOVA PRIEŠ VISA KAPITALISTI
NĘ SISTEMA, UŽ VISUS POL. KALINIUS
Darbininkų Masės Turi Išgirsti Darbininkų Klasės Kankinti- 

nio Šauksmą; Lietuviai Darbininkai Ir Mūsų Organizaci
jos Turime Vėl Nešt Protestus Ir Reikalavimus, Kad Tom 
Mooney Būtų Paliuosuotas Iš Bastilijos 1

talistų interesų neapykan
tą, taip pat neapykantą 
parsidavusių A me r. Darbo 
Federacijos viršininkų.

“Gubernatorius Rolph ir

SAN FRANCISCO, Cal.
— Išgirdęs gubernatoriaus 
Rolph p.nuoš'prendį, kad jis 
turi supūt kalėjime, Tom 
Mooney išleido per savo gy
nimo komitetą sekamą pa-;jojo patarėjai neparėmė sa- 
reiškima:

“Atsisakymas
man

vo išvadų ant faktų, kurie 
dovanoti parodo suokalbį prieš ma- 

bausmę aky vaizdo je ne. Jie tik pildė įsakymus 
neginčijamų įrodymų mano savo viešpačių, žmonių, 
nekaltybės yra puikus iškė-: kaip Fleischacker, Chand- 
limas aikštėn visos supuvu-1 ler, Dollar, Koster, Crocker 
sios suokalbio (frame-up) ir viso prekybos buto. Ko- 
sistemos. Kapitalistiniai 
konspiratoriai, naudodami gauti teisingą ir bešališką 
bjauriausius papirkimo bū- išklausymą mano pusės nuo 
dus, bandė mane pasiųsti tokių beprincipinių piratų 
ant kartuvių. Bet jiems tas (jūrų plėšikų) grupės, ko- 
nepavyko todėl, kad 1917, kie tik kada yra užpuolę 
metais Rusijos darbiniu-’laivą? Jokios progos ašnė-

kią gi progą aš turėjau

nepavyko todėl,

pasaulio 
bjauraus

kai atkreipė viso 
atydą linkui šito 
suokalbio.

“Nepavykus mane nulin- 
čiuoti legaliai, jie pasmerkė 
mane supuvimui kalėjime. 
Kodėl? Todėl, kad aš bu
vau nepaperkamas ‘ ir ko
vingas unijistas, visuomet 
stovėjau ant sargybos ir gy
niau darbininkų klasės rei
kalus. Tik už.'tad , aš užsi
traukiau nemirštamų) kapi-

turėjau. Visos kazyrės bu
vo prieš mane sudėtos ir su
taisytos. Ne įrodymai lai
ko Mooney ir Billings už 
grotų. Kapitalistinė dikta
tūra laiko mus tenai, nes 
kapitalistai bijp mūšų pa- 
liuosavimo įtakos ant dar
bininkų klasės.

“Šis gubernatoriaus nuo
sprendis puikiai įrodo, kaip 
negalima jokiam kovingam 

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

VALDŽIA PRIVERSTA PRIPAŽINT, KAD 
BEDARBE IR ALGŲ KAPOJIMAS AUGA

WASHINGTON.— Taip 
vadinamas valdžios Darbo 
Departmentas paskelbė ra
portą už kovo mėnesį apie 
darbų ir algų stovį. Rapor
tas liečia tik trylika pra
monių ir puspenkto miliono 
dąrbininkų. ši valdžios įs
taiga priversta pripažinti, 
kad p/r kovo mėnesį bedar
bė padidėjo ant vieno nuo-

šimčio ir puses, o algos su
mažėjo dviem nuošimčiais 
ir puse.

Vadinasi, keli šimtai tūk
stančių darbininkų dar pri
sidėjo prie bedarbių armi
jos per kovo mėnesį. Dir
bantiems gi algos likos to
liau nukapotos. Ir taip au
ga Amerikos proletariato 
vargas ir skurdas.

Rockefelleris Dalyvau
ja Spekuliacijoje

WASHINGTON.— Iškel
ta aikštėn, kad žibalo pra
monės karalius ponas Rock- 
ef eile ris yra įsivėlęs į Wall 
Stryto biržos spekuliaciją. 
Tą pripažino Rockefellerio 
atstovai senato komisijos 
susirinkime. Rockefellerio 
pramoninis biznis pradėjęs 
smukti, todėl jis griebėsi 
spekuliacijos biržoje. % z

Lyga savo eiles “apklynijo” 
nuo netikusių bei sugedusių 
elementų, visokių nukrypė
lių nuo len mistinės linijbs. 
Laike apvalymo iki 15 nuęš. 
narių tapo prašalinta.. Bet 
į vietą tų netikusių elemen
tų stoja milionai jaunų, iš
tikimų kovotojų.

Apsivalymas nuo Neti
kusių Elementy

MASKVA.— Jaunųjų Ko
munistų Lygos organas 
“Jaunoji Pravda” paskel
bia, kad šiandien Lyga turi 
virš šešis milionus narių. 
Antra, Jaunųjų Komunistų

Penki Milionai Nepiha- 
pročiu Jungt. Valstijose

Dr. Leon F. Whitney aiš
kina, kad šiandien Jungti
nėse Valstijose randasi pen
ki milionai nepilnaprocių, o 
tik 60,000 iš jų tėra uždary
ti į beprotnamius. Jis to
liau tvirtina, kad nepilna- 
pročių žmonių armija nesu
laikomai auga.

O Dr. Baker aiškina, kad 
nereikia Amerikoj bijot gy
ventojų perviršiaus, nes, 
girdi, gimdymai nuolatos ei
na žemyn.
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PIRMAS VISOS VOKIETIJOS DAR
T BO VALSTIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Buržuazinis Teisingumas
New York “World-Tele

gram” editoriale apgailes
tauja, kad Calif ornijos gu
bernatoriaus Rolph nuo- 

Įsprendis Tom Mooney klau-

nesibaigs su sekančiu seimu 
Pittsburghe.

Aišku, kad tokioj padėty 
esant “Susivienijimui atei
ties nėra.”

Bet- jeigu SLA. nariai 
darbininkai nori, kad Susi

Daugelyj miestų Tarptau- nepravedama, šis paprotys 
tini o Darbininkų Apsigyni- būtinai privalėtų būt išgy- 
mo grupių arba kuopų visai vendintas. Jeigu tiktai vie-
nėra, o kur jos gyvuoja, tai 
jų darbuotė tankiai labai 
šlubuoja. O juk, reikia pri-

a v j Clcll OlIlliliVCLl liuli, l\all kjUci“

j sime sukels miniose pasi- vienijimas turėtu ateitį, tai 
piktinimą ir nepasitikėjimą jie turi kuogreičiąusiai iš

na valandą į savaitę kiek
vienas organizacijos narys

po

Darbo valstiečiai visdsė ninktj klasei, gali rasti var- 
kapitalistinese šalyse ken-■ gingieji valstiečiai išėjimą 
čia del ekonominio krizio.; iš skurdo ir vargo. Delega- 
Jie visur įlindę . į begalines ‘ 
skolas, kurių jokiu būdu ne- 
gal išmokėt; jie negal iš
moksi vis labiau keliamų 
mokįŠČių. Del skolų ir mo- 
kesčūj neišmokoj imo vis 
dažniau išpardavinėjamas 
valstiečių turtas ir žemė. 
Vieriuose tik Prūsuose 1927 
m. buvo išlicituota 22 tūks
tančiai hekt 
tūkst., 
1930 m 
m.—rjdar daugiau (tikrų da
vinių apie 1931 m. dar nė-

tai nurodė daug pavyzdžių, 
kaip miesto darbininkai iš
mokino valstiečiūs i -kovot 
prieš turto iŠpardavinėj^inią 
už nesumokėtus ’ procentus 
už skolas ir mokesčius ir jų 
turtas likdavo neišparduo- 
tas. Kai-kuriose vietose 
vargingieji valstięčiai, vilk
dami didžiausį skurdą, atsi
sako mokėti mokesčius ir 
procentus už skolas.

[ Dvarininkai ir buožės 
šaukia prie visų “ūkininkų” 
vienybės. Ištikrųjų jiems 
rūpi tik jų reikalai. Juos 
visokiais būdais remia ir 
buržuazijos valdžia, o var
gingiesiems valstiečiams tik 
naują naštą krauja. Var
gingieji valstiečiai tur jun- 

____ t x igtis su darbininkais ir' kar-
kinii^ą vargingųjų Vokieti-,tu kovoti prieš fašistus dva- 
jos Valstiečių tarpe. !
mauk'jjuvd i\cuą, ircvci 
Vokietijos valstiečiai 1 
buvd I kaizerio (Vokietijos 
karaliaus) stipriausias ram
stis/- Dabar su dvarininkų 
pagejba pradėjo plačiai 
veikt. sodžiuj fašistai. Bet 
fašistai jokios išeities iš 
krizio valstiečiams negal 
duoti. Tai parengė plačią

* -dirvą mūsų partijai ir Vo
kietijos sodžiuj.

Praėjusiais metais pradė
jo tartis Vokietijoj. revo
liuciniai valstiečių komite
tai, vadovaujami Komunis
tų Partijos. Daugiausia ei
na ten biedniokai/ turintie
ji mažiuką žemės sklypelį.

* Daugiausia komitetų susi- 
. darė vakarų Vokietijoj 
, (Reino srityj), kur yra la
bi daug biedniokų valstie
čių, šiaurės vakarų dalyj 
ir vidurinėj Vokietijoj. Bet 
apie- ketvirtadalis yra vals
tiečių komitetuose ir vidu-

Nežiūrint
W, XACIVI J* T VTiXAVzUiJVFJ 
tieČių komitetai, vedantieji 
griežtą kovą su visais darbo 

(valstiečių išnaudotojais ir 
buržuazijos valdžia, yra la
bai persekiojami, vienok 
jienis pasiseka vis daugiau 
ir daugiau vargingųjų vals- 

* tiečiųi ištraukt iš fašistų 
dvarihinkų ir buožių įtakos. 

Ssfasio 23 d. susirinko 
Beribe pirmasis visos Vo
kietes darbo valstiečių su- 

. važįąyimas. Šis suvažiavi
mas' sehai buvo rengiamas 
—apie 8 mėnesius. Per tą 
laiką "įvyko ne mažiau 3 
tūkstančių valstiečių susi
rinkimų sodžiuose; buvo su
šaukta įvairiose Vokietijos 
vietose 100 su viršum vals
tiečių konferencijų, kuriose 

, dalyvavo 2,500 su viršum 
? delegatų. Tos konferenci

jos pasiuntė į suvažiavimą 
150 Lėšas suva
žiavimo pravedimui ir dele
gatų pasiuntimui surinko 
patys darbo valstiečiai.

Suvažiavime" kalbėjo dau
gelis delegatų iš įvairių vie
tų, tarp kitų ir delegatai iš 
Rytų Prūsų. Visi jie nuro- 

kovoj, vadovaujant darbi-

1928 m.—35 
1929 m.—79 tukst., 
—118 tūkst. h., 1931

1931 m. ouvo paleista iš! 
kariuomenės 13 tūkstančių, 
daugiausia vargingųjų vals
tiečių vaikai; iš jų tik 1 
tūkstantis gavo darbo.

Tai kelia didelį nepasiten-!

kapitalistiniams teismams. 
Pažymi faktus, kaip netei
singai Mooney buvo nuteis
tas, ir sako:

Gubernatoriaus Rolph blo
gai apsvarstytas nuosprendis 

bie tiek daug reikš pačiam 
Mooney. Jis tikėjosi tokio 
nuosprendžio. , Bet jis daug. 
reiškia " Jungtinėms Valsti
joms, nes 
tis socialiam neramumui. 
parodo, kad mažiausiai vienoj 
(Valstijoj teisingumas nepriei
namas darbininkui.
Žinoma, tam kapitalistų 

lapui rūpi, kad Amerikos 
kapitalistų teismai ir kapi
talistų reikalų gynėjai, pa-į 
statyti atsakomingose vals-1 
tybės vietose, mokėtų taip 
manievruoti, kad neparody
ti tikrojo veido Amerikos 
buržuazinio teisingumo.

O Mooney byloj taip nu- 
maskuęti Amerikos buržua
zinė demokratija ir buržu
azinis teisingumas, kad jau 
labiau negalima.

tos organizacijos vadovybės 
iššluoti fašistinį brudą ir 
paimti organizacijos vairą 
į savo rankas. Tik tokiuo 
būdu darbininkai gali išgel
bėti Susivienijimą savo nau
dai. . i ■ • ;

pažint, kad T.D.A. yra or- pašvęstų vaikščiojimui 
ganizacija (kuri priima į darbininkų stubas, tai mes 
narius netik pavienius dar- galėtume ne tik naujų na- 
bininkus, o ir melas organi- rįų gaut, 0 ir daug litera- 
zacijas), ne vien teikianti tūros išplatint, nemažai ap- 
legalę pagelbą areštuotiems švietos paskleist ir pelno 
klasių kovos lauke darbi- (piniginio) padaryt 'pačiai 
ninkams, bet ji taipgi yra organizacijai. Kiti galėtų 
sykiu darbininkų kovos ir atlankyt mitingus įvairiu 
apšvietos organizacija. ; draugysčių ir kliubųf1 kvie-

iį

11 ..... '■"!—r------------------------------r—■

“Pans Commune”’ ir/ “Un
der Arrest.”

; Aūgščiau • minė j au | aįpie 
“Ė. D.”' Noriu tart kelis 
žodžius apie pastarąsias dvi 
brošiūrėles. “Paris Com
mune” (kaina 10c), paveik
slais iliustruota apie re
voliucijas Francijoj- ir Ru
sijoj ir keliolikos puslapių 
populfaris aprašymas — iš
aiškinimas prasmės tų re
voliucijų. “Under Arrest” 
(5 centai) patarimai, kaip 
areštuojamasai darbininkas 
turi užsilaikyti. Ką atsaki
nėt ir ko neatęakinėt, kuo
met areštuojamas ir visaip 
klausinėjamas ir kamanti- 
nėjamaš, policijos ar šnipų, 
o tas reikalinga žinot kiek
vienam ; darbininkui, kada 
būsi areštuotas ir įpainio
tas 1Į; kapitalistines .žaban
gas. .

Taigi, prašalinant trūku
mus ir vietoj daug kalbėt 
—pradėkime daug daugiau 
dirbt, o galėsime subudavot 
stiprų Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą.

apšvietos organizacija.
T.D.A. labai, tąnkial ren

gia demonstracijas už pa
liuosavimą arė š t u o t ų j ų, 
protestui prieš policijos ir 
valdžios, žvėriškumus ir tt. 
Jis taipgi aktyviai remia ir 
kitų darbininkų organizaci
jų vedamas kovas prieš iš
naudotojus, mobilizuodamas 
ne tik savo narius, bet ir 
darbininkus dbelnai remi- • 
mui tokių wvų. T.t).A. 
taipgi veda platų darbinin
kų klasinio švietimo darbą. 
Šaukia masinius darbininkų 
susirinkimus, rengia lekci

jas. Apart skleidžiamos ap
švietos tarpe darbininkų žo
džiu, T.D.A. leidžia labai 
naudingą darbininkams mė
nesinį Žurnalą, brošiūras ir 
lapelius darbininkų kovas 
liečiančiais klausimais. Ka
dangi T.D.A. ne tik veda 
kovojančių arba artimai su
rištų su klasių kovomis dar
bininkų įvairius reikalus 
teismuose, o ir pati organi
zacija aktyviai dalyvauja 
tose kovose, tai jos rekor
dai :turi savyj pusėtinai 
daug medžiagos darbininkų 
švietimo reikalui. Ta me-"

I džiaga dalimis tankiai telpa 
“Labor- Defender” (oficia
liame mėnesiniam TDA. žur
nale) ir brošiūros laikas 
nuo laiko leidžiamos įvai- 

| riais klausimais.
Dabartiniu, paaštrėjusių 

klasinių kovų ir ] 
nes reakcijos laikotarpiu, 
būtinai mes privalome stip-

čiant juos prisidėt 'prie T. 
D. A., paremt Apsigynimą 
moraliai ir medžiaginiai. 
Bet jokiu būdu neprivalėtų 
būt užmiršta pasiūlymas T. 
D; A. literatūros.

Važinėjant po Mass, val
stiją‘patyriau, kad iš T.D. 
A. literatūros geriausia pla
tinasi: “Labor Defender,”

jisai pagelbės pfe- Bedarbė ir Aku Kapojimas , 
m neramumui. Jis « v. 4 T. .. .rasistų Lietuvoje

“Lietuvos Žinios” - balan
džio 11 d. laidoj rašo:

Vyr. spcial. draud. inspekci
ja skubos keliu surinko žinias 
apie bedarbių ir darbininkų 
būklę. Inspekcijos žiniomis 
17 nuoš. darbininkų vidutinis-; 
kai atlyginimas sumažintas 15 
nuoš.; 29 nuoš. darbininkų 
darbas sumažintas 2 dienomis 
per savaitę.

Šios žinios apima tik pra
monės įmones, kuriose dirba 
ne mažiau, kaip po 3 darbi
ninkus. Bedarbių 4 Lietuvos 
miestuose suregistruota 3,029 
žmonės.
Tai tokios “ant greitųjų” 

'surinktos žinios apie algų 
kapojimą ir bedarbių skai
čių fašistų LiėtUvoj. Jeigu 
tik keturiuose > miestuose 
ant greitųjų suregistruota 
virš 3000 bedarbių, tai tas 
parodo, .kad fašistų Lietu
voj bedarbių yra nemažai.

Tom Mooney iš už Groty Šaukia Mus į Kovą Prieš 
Visą Kapiiafistinę Sistemą, už Visus Pol Kalinius

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) -į pirštinės į visos darbininkų 
darbininkui gauti teisybę; dantis. , ; .
rankose kapitalistinių teis- “Aš šaukiu viso pasaulio 
mų, gubernatorių i_ ______ _ _mų, gūbernatofių ir kitų suvienytą kovingą ir revo- 
politikierių. Bet ar šis nuo- bucinę darbininkų klasę 
sprendis išrišo Mooney ! Paimti šitą kovos pirštinę, 
klausimą ? Jokiu būdu ne- 
išrišo. Kova ūž mano pa- 
Įiupsąvimą turi eiti ir eis 
pirmyn. Aš be laiko pase
nau būdamas kalėjime, bet 
mano galva tebėra iškelta 
augštai, mano nugarkaulis 
tebėra nepalenkiamas, ma
no dvasia tebėra nesulaužo
ma. Jie prispyrė mane prie 
sienos. Ąš turiu kovot ir 
ikovosiu*, - U " j- .;į ----------

“Aš esu pasiryžęs ir su- savo klasei ištikimus darbi- 
tinku šiandien, kaip ir vi- ninkus. Jie taip pat turi 
suomet praeityje, paaukoti kovot už paliuosavimą ne
savo gyvybę už reikalus pa- kaltų Scottsboro jaunuolių, 
šaulio pavergtųjų, neatsi- Jie turi ginti Harlano mai- 

ir visus politinius 
is išju

dintų ir pasiryžusių darbi
ninkų ir jų šimpa tiku, ku
rie stoja ginti mane, mes 
dar sudaužysime šitą suo
kalbį ir visą šią prakeiktą 
sistemą.”

ebl- | tu nuv uil puuč Xd&lOLUO UV a- I hauiciu .s

Se- rininkus ir buožes, prieš ka-1 Faktų faktais įrodyta' 
niaut įprieš karą, beveik visi i pitalistus ir visą buržuazi- kad Mooney nekaltas

i taijnę tvarką. Taip kalbėjo priešjįbuvosudarytassuo- 
' pranešėjai ir jų žodžius pri- kalbis; pats teisėjas, kuris 
ėmė plojimais visas valstie- teisė Mooney, dabar sako, 
čiu suvažiavimas. Lenino 
vardo paminėjimas ir pa
reiškimas, kad reikalinga 
yra tvirti ryšiai su Sovietų 
Sąjungos darbo masėmis, iš
šaukė griausmingą delnų 
plojimą. ’ .

Suvažiavime mėgino kal
bėt 3 dvarininkų ir buožių 
atstovai, bet buvo nušvilpti.

Suvažiavimas pastate , vy
riausią uždavinį visiems Vo
kietijos darbo valstiečiams 
—kovą su priešais kiekvie
nam sodžiuj, valstiečių ko- 
mitetirišnlatinimą visoj Vo
kietijoj (ko! kas dar jie to
li nepakankamai išplėsti), 
tvirtą sąjungą’ su miesto 
darbininkais. Suvažiavimas 
nurodė, kad yra tik vienas 
kelias vargingiesiems vals
tiečiams atsiskirti nuo be
galinio skurdo ir vargo,— 
tai socialistinė revoliucija, 
visos buržuazinės tvarkos 
nuvertimas ir darbininkų ir 
valstiečių Sovietų valdžias 
įkūrimas. Jis išrinko visos 
Vokietijos valstiečių komi
tetą, į kurį įėjo žemės ūkio 
darbininkai, biedniokai ir 
vidutiniai valstiečiai. Tai 
yra vienintelis kelias ir Lie
tuvos vargingiesiems vals
tiečiams, kurie nori atsi
kratyti-nuo savo jungo.

V. K.
\ “Balsas”.. ' (

Į
tinių valstiečių.

'• to, kad ir Vokietijoj vals-

i

■

n
kad

kad buvo “atliktas bjau
riausias darbas.”

Tačiaus Ca 1 i f o r n i j o s 
aųgščiausio teismo teisėjai 
ir gubernatorius Rolph sa-1 
ko, jog Mooney kaltas, jog 
Mdoney tuiT žūti kalėjime.1 

‘ Ir jie tą daro ne del to, 
kad būtų įsitikinę, jog Moo
ney kaltas. Jie žino, kad 
Mooney nekaltas. Visas 
svietas tą žino. Bet jie no

IS LIETUVOS
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Lentpjūvių Darbininkai
KAUNAS.—' Kaip anks

ri jį kalėjime nužudyti del čiau,„taip ir dabar lentpjū- 
to, kad jis darbininkų kla- jvčs. užverstos darbu.
sės kovotojas, kad jis ir ka- s savininkai pasinaudodami 
Įėjime būdamas ragina dar- ekonominiu krizių 
bininkų klasę kovoti prieš darbininkams algas, •v 1 j • m 1 “ 1 _ I 1 rY ■vi 4* vx n x y ei c

Bet

GRAND RAPIDS, MICH.
Parėmė Streikuojančius 

Angliakasius
Išvažiuojant drg. J. Kulbo

kui ant į ūkid į lietuvių far- 
merių koloniją, l&ičhigah vals
tijoj, draugai štirėngė jam iš- 
leistuvecų Išleistuvėse, užsimi^ 
nūs tirg:. A. .Žilinskui apie blo
gą padėtį streikuojančių an
gliakasių Kentucky valstijoj, 
susirinkusieji sumetė $7.25 su- 
šelpitoui streikierių. Aukavo 
sekamai: Po/ $1: Juozas Kul- 
bok. Jonas Kulbok, J. Žubąs, 
A. Žilinskas ir:M. Račkus; po 
50‘c.: B. Zubiėnė, J. Ruūzevi-

rtyiu riubų. vim jie iiuiy- xius> j. kuškis ir A. Sideravi 
fliiiow, kad tik revoHuteinej y. žilihSkas — 2Bc. Au-

kas, viso £7.25, drg. A, ži

'Darbininkai turi suglausti 
savo eiles ir dar garsiau, 
negu bile kada pirmiau, pa
reikalauti, kad Californijos 
plėšikai paliuosuotų savo 
auka. • . • , i, .

“Jie turi kovoti ne tik už 
paliuosavimą manęs/ bet už 
panaikinimą visos kapitalis
tinės sistemos. - Tai vienati
nis kelias, kuris sustabdys 
tolimesnius suokalbius. prieš

Jie taip pat turi

mažina 
“Berš- 

teino” lentpjūvės savinin
kas, kurio lentpjūvėj dirba 
40 darbininkų,; sumažino 
darbininkams algas. Pana
šiai pasielgė ir Šančiuose 
“Brolių Levinų” lentpjūvės 
savininkai. Jie sumažino 
darbininkams algas nuo 5 
litų 50c. iki 5 litų. Social- 
dem. gi landžioja pas lent
pjūvių darbininkus ir moki
na juos valdžiąi ^maldavi
mus duot ir visokius memo
randumus rašyt1. Reikia jie 
maldaut, o kovoj. 

' ’ • > ■ ~ -f -11\

DllSf/POS, Zarasų apsk. 
—čia' bįedūibkdy kaip ■ ir vF 
sur, gyvena štardžidi.; Žie
mos metu darbo visai nėra, 

visiško įgyvendinimo šių dės- ir šeimų? maitiįr tojaj yaikš- 
nių mūsų organizacijoj—Susi- čioja ; įo ; miėątelio 
vienijimui ateities nėra. ’ rinką sU- ; jįr pięW ajdt 
Tiesiog “stebuklai’* būtų, pečiųH j|ukOu 
icrn tnkip rlnlvkai m/vlrtn nOl’S tlUpirkŠ im$.fkU vedimą 

Susivienijime prie fašišti*
nių ele^eūlų yieŠpatayimb: ' 0 laukiančių ne viėne-

aastrejusių žvelgiant į jų rasę, tikėji- nierius ir visus pol 
kapitalisti- mąjįpalvą bei tautybę. Šis į kalinius. Su milionai 
niknfnrnhi ____ .___-i...........

išnaudotojus. Tuo būdu jie 
numaskuoja buržuazinį tei
singumą. Tuo būdu jie pa
rodo, kad buržuaziniuose 
teismuose nėra tokio daly
ko, kaip teisingumas, kuo
met į teismo nagus patenka 
darbininkų klasės narys ko
votojas.

nuosprendis, akyvaizdoj pa
saulinio protesto prieš bru-Ir . , 1 | pdUlllllv plVlvOlV ICO U.’

rint T.D.A. organizacijas, o. fališką suokalbį prieš mane, 
kur jų nėra—tvęrt. Gal būt yra įžeidžiantis ir.niekšiš- 
būtų vietoj mintis apie nu- įęas avėsiančios kapitalisti- 

_ _ 1 ' nės sistemos metimas kovos

Ar Įvyks “Stebuklai”
S.LA. Organizacijoj

Susivienijimo Li e t u v i ų 
Amerikoje organas “Tėvy
nė” (No. 17) rašo: L . i.

■ t ../ ,■•

‘ •' Susivienijime turi kartą ant 
visados užviešpatauti teisybė, 
tęisėtumas, visų narių lygybes 
principas ir žmoniškumas. Be

jeigu tokie dalykui "įvyktų

Bet šiandien* stebuklų nebė
ra.

tais, o ? 'dešimtimis tenka 
prįskajtyt. \ ,, ..

Fašistai ir'socialfašistai L daug gėriau biednio-
nę jasi, .pjaunasi ne del ko
kio principo, bet. del dole
rio, del išnaudojimo SLA. 
organizacijos Savo tikslams. 
Aiš^u, kad tos jų pj.ovynės

linskas perdavė į distrikto raš
tinę Darbininkų Tarptautinės 
Pagėlbos (W.I.R.)l’ kąri ‘rūpi
nasi Šelpimu streikuojančių an
gliakasių. » • ’ * • .* > • ' * «

kams yra ir- vasarų, nes iš-!

skyrimą vajaus laiko, tvėri
mui naujų T.D.A. kuopų ir 
gavimui daugiau narių į 
jau esamas kuopas. Gavi
mui prenumeratorių “La
bor Defender’iui”, kurį ne 
vien tik angliškai mokanti 
skaityt darbininkai gali su
prast, bet jį gali skaityt ir 
suprast visai skaityt nemo
kanti darbirfinkai. Mat, tas 
Žurnalas labai gausiai ilius
truotas pavejkšlaiš iš dar- 
bibinkų klasių kovos lauko. 
Jis privalėtų rasti sau vie
tą kiekvienoj darbininko 
stubojl1 Tankiai darbininkų 
vaikab praleidžia nemažai 
pinigty (nes tėvai jiems ant 
to duoda), pirkdami žemos 
rūšies kapiUlistSiniūs * -žur- 
nalus, j kaip Į pasakas ! apie 
(fetektyyd^ Ir kit'.| Jeigu 
“Labor Defender” ateidinė
tų reguliariai į^ darbininko 
stubą, Jis užinteresuotų jo 
vaikus' klasinės kovos' rei- 

! kalu, skiepytų-vaikuose kla-

. Tankiai organinei jos re-

Lietuves Darbininkės, Masiniai Dalyvau
kime Pirmos Gegužės Demonstraci jose

Brooklyno ir apielinkėsŠiais metais daugiau ne
gu kada nors pirmiau, mū*- moterys kviečiamos daly- 
sų užduotis sutraukti kuo- vauti šaukiamoj" kohferen- 
didžiausias mases darbinin- cijoj, 28 d. balandžio, 
kių^ir darbininkų Pirmos svės 
Gegužės demonstracijose.; vakare.
Kitais metais buvo sunkiau šaukiama Didžiojo New

\4^orko Darbininkiškų ’' • Or
ganizacijų Sąryšio prisi
rengimui dėlei aphteiKŠČid- 
’jimo Pirmos Gegužės.

lyno ir apiejinkęą .ęnotej’ys 
“Lais--

“Lai-
” svetainėj, 7:30 ' vdl.

. 'ši konferencija

naudojimui didėjant vis ma- sinį supra.timą. . , 
žiau jų samdo visiems me- • Tankiai organ locijos re
tains, o tik sezoniniams dar-, guliariuose susirinkimuose, 
bams, kaip šienapjūtei, ru- net nepaimama .svarstymui- 
giapjūtei ir k. “Kam-gi mes, 
—kalba buožės; -4-,. penėsime 
juųs (bernus ir mergas); 
jei jie mumę; vįąką padarė, 
už mažesnį atlyginimą sam
dant juos /p^dibKfeiš?’ > -

“Balsas”

žiati jų samdo visiems me-

organized jos ? būdavojimo 
ir propagandos skleidimo 
klausimo. O tas klausimas 
yra , vienas ^svarbiausių. 
Kaip kada būna taip, jog 
Susirinkime i kalbam; 1pla
nuojama; bet' "gyveniman

mums prieiti prie proletarų 
masių, bet šiemet, kuomet 
siaučia baisi' bedarbė, kuo
met veik Uiėkviėnai darbi-“ ...  „„...... _____
ninku šeimynai".badąs žiū- < J* ’ < •ri į akis; tai Jdąrbo'masės . Gegužes .Į a,y}sos.6rpo.k- 
pradeda suprasti, įkad’'Čia •. .. v. . , ..r
kas nors bloga šia sis- bU^ ...........
tema ir kad reikia prieš jaUeJe,- 10 val: u’.lsMcla
vesti kovą. ; ■ i v 'k

Lietuvių Darbininkių Su- J. 
sivienijimo 1-mo' rajono ko
mitetas kviečia visas nares 
stoti į aktyvų darbą per 
šias kelias paskutines die
nas, idant sumobilizavus di
džiausias grupes moterų ir 
vaikų dalyvauti demonstra
cijose jūsų kolonijose. Tai 
fiėra sunkus darbas ir jei
gu kiekviena iš mūs pasi- 
d a r brosime, i 
didelį bftr£ JiėtU&ų ^moterų 
į demonstracijas.

i bendrai maršuosime į New 
demonstraciją.

Rajono valdyba gamina vė
liavą, kurią nėšime demon
stracijoj, ir mes.norimu su
mobilizuoti kuodaugiausiai 

' lietuvių moterų .ir vaikučių 
maršuti sykiu su mumis.

Taigi, draugės,1 visos J šį 
taip, svarbų darbą, kad su
traukus didžiausias proleta
rų mases į Pirmos Gegužės 

sutrauksime demonstraciją! 1 •
E. T. Bimbieh^ 

Rajono Sekretorė.'
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AMERIKOS DARBININKŲ BMACUA 
. IŠVYKO SOVIETU SAJUNGON

Balandžio 19 d. iš New, 4, 58th St., Brooklyne, kad Įbininkai.
Yorkft laivu S. S. Europa' demonstratyviai išlydėti de- ką jie skaito ar neskaito, kuo- 
išvyko į Sovietų Sąjungą Į legaciją. Demonstrantai bu- mtt tlk Jam iei ia llz aj yti 
šešiolika Amerikos darbi-■ vo iškėlę iškabas: 
ninku delegatų. Juos iš-1 “ 
rinko darbininkai savo uni- i gą! 
jose įvairiose šalies dalyse.“ 
Jie pasieks Maskvą dalyva-! r___.
vimui Pirmos Gegužės ap- cija išleido pareiškimą. Nu-'pa
vaikščiojime Raudonoj Aik-

— ------ -- ------ —*——
Visų darbininkų,' kurie tik ^eikalaife ir plačiau*apsišviesti, 

gali skaityti angliškai, yraį pa^- šios organizacijos rengia pra- 
reiga tą laikraštį užsirašyti ’if kalbų ir prelekcijų.
skaityti. Bet .yra darbininkų, Darbininkai tik organizuotai i 
kurie dar bijo užsirašyti laik-Įgali ką laimėti . Kuomet jie i 
raštį, kad jų bosas nepamaty- būtų organizuoti, tai negalėtų i 
tų. Tai labai klysta tie dar-

Bosas neklausia jų',

rengia pra- MONTELLO, MASS.

Po kelionės pO Sovietų| 
Sąjunga, aplankę eilę pra- i 
monių centrų, pamatę, kaip Į 
budavojama nauji namai, 
nauji fabrikai, naujos pra
monės sulig Penkių Metų 
Plano, jie sugrįš į Jungti
nes Valstijas apie birželio 
paaugą ir apie savo įspūd-, 
žius raportuos įvairiose dar-' 
bininkų organizacijose ir 
viešuose masiniuose susi
rinkimuose.

Delegacijos pasiuntimu |

sant ar tu -Itertitihišthš, TdatAli- :dd pritraukti darbininkus pra- 
Gi tokios rasti ^veikątą ir protą jose, 
tina,' blan*- r! I ’ i Montelietis.

kas, ar tautieti 
įstaigos, tai dar

Darbininkai tik organizuotai i. balandžio 10 jdipną vietinis 
i kunigas sumanė pabarti savo 
į avinėlius — “nekalčiausius.” 

juos joki feikeriai ir darbiniu- i Bsai įsakė pei pamokslą savo 
kų išdavikai apgaudinėti. Tj^.iParapijonams, kad po viskam 
da būtų galima ir streikuose I i bažnyčią susmuktų tik vieni 
laimėti. Tad jau-laikas pa- V-Viai 11 nejaunesm, 
galvoti visiems darbininkams, 
nes laikai kasdieną eina blo- J - . 
gyn ir blogyn. O mes klasi-|kyt1, 
niai esame toli atsilikę. !

Tarpe tokių nesąmoningų Į Apie 3 valandą po pietų 
darbininku labai gera dirva ir;V^ra’ su žingeidumu pradėjo 

“stebuklingiem dak-'eit į bažnyčios svetainę, čia 
Dabar ir čia atsiran- pasirodo ir kunigas ,kuris dar 

Vienas toksai fei-, nesenai gavo mušti nuo tų 
metė gatvėn visus darbininkus, keris čia darbininkus išnaudo-; pnčių parapijonų. Na, ir jisai 

j ja su kokiais ten burtais. Ji-pau pradeda pasakoti, 
sai “gydo“

kasyklos. Darbininkai gali 
I badauti, tai jam nerūpi. Tad

Ginkime Sovietų Sąjun- jr darbininkai turėtų jau pra
dėti rūpintis savais reikalais.

Kapitalistai labiausiai pai
so, tai savo pelno, o ne to,

i darbininkai skaito. Kad visokiem
, i i j i . t * i iii’ šiame atsitikime kiekvienam taram.”rodo, kad delegacijos tiks-. „ bQti aišku> ka() bosai da tokju_

laš yra patirti padėtį So-' ....................
vietų ■ Sąjungoj ii' sugrįžus ■ kurie skaitė darbininkų ar ka- j 
plačiai raportuoti Amerikos talikišką spaudą.
darbininkams.

“Bet .nežiūrint mūsų su
radimų pobūdžio, mes visi 
sutinkame, kad kiekvienas 
darbininkas privalo prie
šintis karui' prieš Sovietų 
Sąjungą,” sako pareiški
mas. .

“Šalin imperializmas.” • 
Pirma iškeliavimo delcga-

kaip 18 
Kunigas sake, kad tu

rįs labai daug ką naujo pasa
kyti. Moterims į šį pašauki- 
1 mą negalima eiti.

3 valandą

Girdi, 
visokias ligas ir jūs čia esate vedę ir nevedę, 

kurie skaito darbiniu- ima už vieną atsilankymą po bet jau suaugę vyrai, tai jisai 
Prideda kokį ten geležga- £ahs papasakoti, kaip reika

linga ženotiems vyrams užsi-

Bet darbi-
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Naujas Nupiginimas
Eikime J Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime t 

Jiems Klasinę Apšyietą Tiekiančias Knygas,
Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą

iš po Kapitalistinės Priespaudos

FOREST CITY, PA.

ninkai,
kišką spaudą, tai ir išmesti ge
riau gali kovoti, jie žino, kas 
reikalinga daryti. i kiaus prie pilvo ir taip apgau- laikyti.

1 dinėja darbininkus, kurie tiki \ 
į tokius burtininkus.

Jei tie 'darbininkai 
skaitę “Tiesoje” Dr. Palevi- 
čiaus raštus apie tokius burti- reikalauja, 
ninkus, tai jau jie nesiduotų Jps L 
tokiems šarlatanams save iš
naudoti.

Todėl kiekvienas darbinin
kas, jei jis negali skaityti ^an
glišką laikraštį, “Daily Wor- 

. kerį,” tai gali skaityti “Lais- 
!vę,” “Vilnį” ir kitus laikraš
čius. Tik vieni darbininkiški 
laikraščiai gina darbininkų 
klasės reikalus.

Pagalinus, čia yra darbiniu-'
čia paduodu surašą aukoju-Į kų ,kurie jau save vadina “su- 

’ ;“ darbininkais. Jie 
____ moka” pakritikuoti ku-j 
nigus ir visas jų įstaigas. Bet 
kuomet tik pažiūri giliaus, tai 
pasirodo, kad jie dar eina į 
bažnyčią. Reiškia, ir jie dar 
neša savo centus kunigui. Ką 

Draugai aukavo sekamai: i tai reiškia? Tai reiškia, kad 
Gulbinas — $2.25; Good šitie darbininkai dar nėra susi- 

Po 50c.: Tumas,' pi*atę. Pasirodo, kad dar la-1 
i. Keros ir bai daug reikalinga šiems dar- 

Po 25ė.: Thomson, bininkams pasiskaityti ir pasi- 
K. Navalinskienė, mokinti. Juk susipratęs darbi- 

aukų ninkas negali remti kunigus, 
, kurie, yra aršiausi darbininkų 

Susipratę darbi
ninkai turi vesti kovą prieš 

“Daily Worke- kunigus, o ne juos remti.
riui.” šitas laikraštis eina Į 
anglų kalba. Jisai yra kon- 

bių demonstracijos Dear- troliuojamas Komunistų Par- 
born, kovo 7 d.; narys Au-itijos. Tai laikraštis, kuris ko- 
tomobilių Darbininkų Uni-'voja už darbininkų klasės rei- 
jOg v ‘ 'kalus, šitas laikraštis veda

Santo Mirabile, narys 
Ama Lgamated Clothing 
Workers Unijos iš New 
Yorko ' •'‘•.•i*-’

rūpinosi Friends of Soviet i šių darbininkų laikraščiui “D. 
Workeriui.” Aukos surinkta 

j kuponėliais, kuriuos prisiuntė 
• d. M. žaldokas iš Philadelphi- 
ios. Pinigai pasiųsti “Daily 

nu0 I Workeriui” d. M. žaldoko

. i įpratusiais' 
i labai “mokUnion organizacija.

Sekami darbininkai išvy
ko, kaipo delegatai:

Maurice Jacobson,
gelžkeliečių unijos—Broth- |vardu, 
erhood of Railroad Train-! 
men, Local 625, Minneapo-i-T 
Us : Luck — $1. xv w

Alexander Trainor. maši-!^era_s DrauFas’ 
nistas is General Electric Žilinskienė 
Kompanijos, Schenectedy, a. Navalinskas. Viso 
N. Y. Išrinktas delegacijos į $6.25.
pirmininku. i Tariu ačiū visiems darbiniu- mulkintojai.

I*atamore Dudley negras kams, kurie aukavo darbinin- 
Fordo darbininkas, kuris !k,ų laikraščiui 
buvo peršautas laike bedar-

' kalus.
kovą prieš kapitalizmą

MMMMMMM

John Lorenz, narys Jūrų' 44 
a r b įninku Industrines |

Unijos, iš New Yorko.
John Gans, narys Maši-

• nistų Unijos iš Providence, 
R. I. (Ta unija priklauso 
prie Amerikos Darbo 
racijos).

Walter M. Frank, 
Minneapolis statybos 
ninku unijos, priklausančios 

prie Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Warren Guyton, negras, 
/ narys Amerikos Darbo Fe

deracijos unijos—Interna
tional Lbngshormen’s As
sociation iš Philadelphijos.

Peter Onisick, narys
■ United Miner Workers of 

America Unijos iš Shenan
doah, Pa., ir narys Genera
les Mainų Tarybos.

Tilman Cadle, narys Na-i
* t cionalės Mainierių Unijos
* iš Kentucky.

Kelsey Cottle, narys In
ternational Longshoremen’s 

. Association, Stockton, Ca- 
lif.

Marie Perez, 20 metų am
žiaus mergina, narė Taba
ko Darbininku Industrinės 
Unijos iš' Tampa, Fla.

Frank Kidneigh,. prezi
dentas International Broth
erhood of Boiler Makers lo- 
kalo (A. D. F.), Queens Ci- 

’ ty, Colo.
Carl Nelson, plieno dar

bininkas iš Gary, Ind.
% Walter Larsen, narys In

ternational Longshoremen’s 
Association, Tacoma, Wash.

Carl J. Ausmus, narys 
elektros darbininkų unijos- 
International Brotherhood 
of Electrical Workers iš 
Sacramento, Calif.

Apie 2000 darbininkų su
sirinko prie prieplaukos No.),

Fede-

narys 
darbi-

Ii ligoniui prie kaktos, pas-

Ta paslaptis ve kame. Sa
iko tas kunigas, kad jūsų did- 

būtų žiuma gyvenate “negerą gyve-i 
nimą,” ne taip, kaip “dievas 

’ Mat, sako jis,
> permažai vaikų turite. 

Girdi, yra šeimynų, kurios vi-
, o jau išgyve- 

Kiti turi
I , •sai vaikų neturi,

Be to, reikia draugams pri- gana ilgai ženoti. 
minti, kad mūsų organizacijų, dk po vieną - du - tris vaikus.

.Iš gero parapijo-
vaiku,

kaip tai: A.L.D.L.D. ir L.D.S. Tm negana, 
įvyksta no reikalaujama tiek 

Visi drau- kiek “dievas duoda.”
; gai ir draugės turime dalyvau

ti šiuose susirinkimuose. Ypa
tingai L.D.S. kuopos susirinki- gudrybes, 
mas labai svarbus, nes bus bal- dęs, esi šeimininku, tai ir vai- 
savimai Pild. Tarybos. Mesįsinkie svietą—turėki tiek vai- 
visi darbininkai turime bal- , kelių, kiek dievas tau prisako, 
suoti už Komunistų Pąrtijos duoda, 
rekomenduojamus narius. Mes 

turime parodyti, _ _____
niai negautų nei vieną balsą

Šie darbininkai turėtų prisi
rašyti prie darbininkiškų orga
nizacijų, kaip tai A.L.D.L.D. ir 
kitų. Šiose organizacijose dar
bininkai gauna gerų knygų, 
kuriomis galima giliau susi
pažinti su darbininkų klasės

MM M M

I kuopų susirinkimai 
1 dieną gegužės.

Jisai barė, kad darbininkai 
katalikai naudoja “visokias 

Girdi, jei jau ve-

Tai taip mulkino savo avi-j 
kad' skloki-i nėlius tas mulkis.. Bet reikia i 

Į pasakyti, kad jisai tai darė, 
. j biznis 

mažinasi. Jisai neklausia,' 
kaip darbininkai gyvena. Gal 

■kitos šeimynos neturi maisto' 
,nei vienam savo kūdikiui, bet' 
jam tas neapeina. Jam rūpi i 
išnaudojimas ir jo biznis, o nei 
darbininkų reikalai. Reikia 

22 d. keturios mašinos susi-j paklausti, kodėl kunigai netu- 
Rirto ir nelaimėj du žmo
nės likos ant' vietos užmuš- ( 
ti, o du sunkiai sužeisti.

meti nui v jlviicj mcviocx, ■ x--------------------------</ --7 ------------------- ——-

nes jie dabar yra lygūs fašis- tik todėl, kad jau jų
tams.

DU

Forestcitietė.

UŽMUŠTI, DU SU
ŽEISTI

SCARDALE, N. Y.—Bal
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Alegoriška Operete

ri vaikų? Juk jie irgi turi šei- 
, mini’nkes.
i —o—

Be to, galima pažymėti, kad;
— j čia jau atsirado ir kiti mulkin- 

'tojai, tai taip vadinami klam- 
pyniečiai. Bet ,tą grupę ge
naus galima ’ pavadinti, tai 
butlegerių grupe. Jie nieko 
nenori veikti, bet prie blogų 
darbų, tai pirmutiniai. Jie 
negali pakęsti jokios kritikos, 
pyksta, jei juos pašalina iš or
ganizacijos valdybų už neveik
lumą.

Muzika B. ŠALINAITĖS ir L. ADOHMYAN. Stato Scenoje SIETYNO CHORAS

S ubą t oje, 30 d. Balandžio-April, 1932

180 NEW YORK AVĖ., NEWARK, N. J. mai ir

—o---
Dabar galima prisiminti ir 

apie mūsų mieste esamus tau
tiečius. čia jie pasisamdė 
kambarį ant antrų lubų ir pra-' 
dėjo virti ir gerti. Bet neilgai 
jiems sekėsi. Taip, kaip S.L. 
A., kaip tik atsirado keli cen
tai kasoje, tai prasidėjo teis- 

pasidalinimai. Vieni 
sako, kad jiems priklauso, ki
ti—mums.

Bet ir to negana. Kuomet 
’jie laukė velykų, tai reikėjo j 
ir linksmintis, kad geriau j 

Į “kristų” patikti. Na, bet kuo-; 
met jau prisilinksmino, tai ne-' 
reikėjo žemyn lipti, bet bandė 
nušokti.
pataikė ne kojomis, bet galva 
nušokti.
gali atsitikti, 
ninėj ir nekalba.

Aš jau sakyčia, kad moterys 
ir rimti vyrai turėtų pradėti 
kovą prieš tokias smukles, nes 
jos labai daug žalos daro vi
siems darbininkams. Girtavi
mas yra visų priešas, nepai-

Bet vienas pilietis

Dabar nežinia kaip 
Jisai dar ligo-

July {Liepos

t i ; i : Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JŲ YPATYBES.i • Parašė Dr. A. Pe-
, trika, Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

Knyga ant geros 
■ Apdaryta

Be apdarų 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

KAROLIO MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ž L UGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapiu turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64 

LIUD. BONOPARTP BRIUM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS: Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapių. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusk Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. Turi 608 
puslapiu.: Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 
Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.

RUSIJOS ISTORIJA. . Parašė M. Po- 
' krovski. 320 puslapiu. Apdaryta 
LENINAS. JO, GYVENIMAS IR DAR

BAI. Parašė M. iJaroslovskis. Knyga 
būtinai reik&Iinįa perskaityti kiekvie- 

‘ nam darbinihkui ir darbininkei. ‘Turi 
432 puslapių. Aapdaryta ą i <> }

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. Ile- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapiu. -Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
, Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny

goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta 1

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui bei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisvė.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal-

- bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant metų laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. Š2 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. ■ Parašė 

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARĘLIAL Apsakymėlis. 16 pusi. 
PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė B.

Baks. Turi 66 pušį.
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOŠUOTOJAI.

Dabar
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DURYS ATSIDARYS 6 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 75c., 50c. ir VAIKAMS 15c.
Vaidinimas prasidės 7:30 vai. vakare. Po vaidinimui bus šokiai prie geros orkes- 

tros. Gerbiamieji! operetė “Alkis” vaizduoja darbininkų išnaudojimą. Ponų teismus, 
kur jie nekaltus darbininkus smerkia mirtim Toliaus ponų puotavimas, vynas, mu
zika, linksmybės. O už mūrinių sienų darbininkų griežta kova už būvį.

Operetėje “Alkis” susipratusi© darbininko; kovingo darbininkų vado rolę vaidins 
d. Tadas Kaškiaučius. Praeities Sietyno Choro parengimus mes ilgai, ilgai atsime
name. Bet “Alkį” atsiminsime kol gyvi būsime, nes Sietynas po vadovybė gabios 
mokytojos B. Šalinaitės, deda pastangas, kad veikalą suvaidinti gyvai ir duoti tokį 
“show,” kokio newarkieciai nėra matę. Šveičia visus SIETYNO CHORAS.

Visi Būkite Prisirengę 
Dalyvauti Dienraščio

LAISVES
Rengiamame Didžiajame

PIKNIKE
VW WW VW WW W VW MM VW W

.20
.10
.10

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu.

.2 

.2

$5.
’» t*e 

gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertes, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:
\ J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST

wyiAttAiiniwwiftevwtfti

už

BROOKLYN, N
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SEN-MOR BARIKADA
(Iš Paryžiaus Komunos laikų).

D. Lebedevas.

tfąųąi# vietinė’ ęęppan- na; gerai pasidarbavo.;: šiame 
ti mūsų judėjimą? \ yį? parengime dalyvavę daugiau* 
sos broliškos organizacijos lai-šiai jaunimas. Tad labai ge- 
ko savo susirii|Kimus veltui, be 
jokio atlyginimo. Be šios įs
taigos mūsų organizacijom bū
tų labai sunkų laikytis šio

ras ženklas!
D. K-tis.

Viktoras Hugo. Kuomet komunarus pa
statė prie sienos, jis paprašė oficieriaus 
leisti jam atsisveikinti su motina. Jis bu-

organizacijom bū- 
laikytis šio 

krizio laiku. Mat, augštos 
rendos už susirinkimų vietas 
ištuštintų organizacijų iždus. 

Tad visi, draugės ir drau
gai,-stokite į šį kliubą, parem
dami mūsų judėjimą, nes da-

ROCHESTER, N. Y

'(Pabaiga)
Šato Do barikada laikėsi iki paskutinio 

šovinio. Vermorelis krinta, sunkiai sužeis
tas. Delekliuzas paspaudžia jam ranką ir 
pasako keletą suraminimo žodžių. Neatsi
grįždamas, jis žengia pirmyn—vienui vie
nas visame Volterio bulvare. Paskutinį 
kartą matosi jo griežtas veidas, apaugęs 
trumpa žila barzda. Jis atsuktas prieš 
mirtį. Išdavingi šūviai—ir krinta Dele
kliuzas, pervertas kulkų... Keletas žmo
nių pripuolę mėgina pakelti jį,—bet trys 
ar keturi čia pat krinta. Žoanaras, mosi
kuodamas šautuvu ir verkdamas iš piktu
mo, rėkia savo išsigandusiems palydo
vams:

—Jūs neverti to, kad ginti Komuną.
Delekliuzas nieko neperspėjo, kuomet 

ėjo ant barikadų,—dargi pačius artimuo
sius." Jis ėjo vienas, kaip kadaise montan- 
jarai ėjo ant ešafoto.

Raulia Rigo išvilko iš kambario ir šau
tu vų kulbėmis mušdami varė jį gatve. Ver- 
saliečių oficierius, eidamas pro šalį; sušu
ko jam:

—Sakyk: Tegyvuoja Versalius!
—Niekše!—atsakė Rigo, kurio visas vei-l 

das persikreipė iš skausmo.—Tegyvuoja 
Komuna!

Ofiaierius peršovė jam galvą.
Varleną ilgai vedžiojo gatvėmis, mušė 

šautuvų ^kulbėmis ir lazdomis. Jį sušaudė 
jau negyvą, ir koks tai sužvėrėjęs nuo 
kraujo versaliečių oficierius ilgai siuto 
ties jo lavonu, mosikuodamas savo kruvi
nu kardu.

Paskutiniai krito pas baltąją sieną ant 
Per-Lašez kapinių. Nė vienas iš jų nepra
šė pasigailėjimo.

Barikadose mušėsi vaikai ir moterys. 
Būryje drąsuolių, kuris nežinojo pralaimė
jimų, buvo nemažai moterų. Jos organiza
vo visur sanitarinius vežimus, lauko ligo
nines, bet kuomet barikadose liko mažai 
apgynėjų, Paryžiaus proletariato gailės- ^‘nfeZXT Alžyro šauliS'i 
tingosios seserys ėmė į rankas šautuvus ir , . . ’ v"1 .. ..

.............................. - grantai—visų salių ir tautų revoliuciome- Kad pakaibintį arba, paraginti 
"nai. 1

Jų vardai nežuvo istorijai. Bet argi var- . , .
duose dalykas? Apie paskutinę barikadą |tai ighoravimas vienas kito 
—Sen Moro pasiliko gražus jos gynėjo tarp saves- Tas» draugai ir- —- ■ J draugės, visai neleistina. Tu

rėtume prašalinti tas ydas. 
iPirmiaus kalbėjote, kad mo-

, užtat 
Dabar turite,

IvloLl J dili d volo bu. lllULllld. tilo k/U.- į ~ u

vo toks smulkutis, šis drąsus vaikas, kad bar aikas ir proga..
—0— „

Bangos Choro didysis meti
nis koncertas praėjo su ge
riausiais įspūdžiais. Darbinin
kiškos publikos buvo tiek

oficierius sumanė parodyti savo gailestin
gumą ir sušuko jam:

—Na, eik, nutrūktgalvi!
Kuomet būrys budelių jau pakėlė šautu

vus prieš pasmerktuosius, vaikas uždusęs'daug, ko mes visai nesitikėjo- 
atbėgo prie sienos, atsistojo paskutinis ei- me. Tas parodo, jog_ vietiniai

—Aš čia!—sušuko jis.
Oficierius mostelėjo skepetaite. Už mi

nutės vaikas susimaišė bendroj kruvinų 
lavonų krūvoj.

Paskutinės Komunos dienos tampriai su
rištos su Dombrovskio vardu. Tai jis su 
dviem tūkstančiais blogai ginkluotų fede- 
ratų atkakliai mušėsi su dešimties tūkstan- v x 
čių Versalio armija. Lenkas, rusų oficie-1 net stebėjosi, 
rius, pradėjęs savo revoliucinį kelią laike 
1863 metų Lenkijos sukilimo prieš Rusijos 
carizmą, jis tapo Komunos feldmaršalu, ir 
jo vardas neatskiriamas nuo didvyriškos 
Francūzijos proletariato istorijos. Jau bū
damas pusgyvis, mirtinai pervertas kulkos

darbininkai remia mūsų judė
jimą. Tas jrgi parodo, ant 
kiek mes esame stiprūs. Nei 
vietinis klebonas, nei visa Am
erikos skloka ir net vietinė 
Laisvės Nafrio Bendrovė, po 
kontrole reakcinių elementų, 
jokiu būdu negali sutraukti 
tiek darbininkų į savo parengi
mus.

Vietiniai fašistų pakalikai 
, klausdami mū

sų : “Iš kur gi jūs gaunate tiek 
publikos? Kada mes suren
giame kokią pramogą, tai mū
sų parengimai būna tušti.” 
Mat, tie žmonės nemato ar
čiaus savo nosies. Tie žmonės 
nesupranta, jog darbo masėsj damas pusgyvis, mirtinai pervertas kulkos nesupranta, jog darbo masės 

; barikadoj ties Klinjankuru, jis buvo įkvė- radikalėja, nes darbininkai 
pėjū komunarams, kurie tylėdami, kaip;™ato’ kas Priešas ir kas 
gladiatoriai, ėjo į paskutinį mūšį pro va- Kird6jau nu0 choro

do kūną, padėtą ties kolona Bastilijos aikš- veikėjų, tai keturi jaunuoliai 
tėję. Paskui jį suvyniojo į raudoną vėlia-.; įstojo choran. Bet to negana, 
vą ir palaidojo Per Lušez kapinėse. Už tri-'choras turi dvejopai paaugti, 

j:-i-------------t------------ -------------- — ! jaunimo yra daug, tik reikia
darbo ir energijos, o daugiau
siai draugiškumo, arba, kaip 
amerikonai sako, būti “socia
ble.” Ta draugiška pastaba, 
ypač mūsų jaunesniem choris
tams, labai vietoje; kiek aš pa
stebėjau choro parengimuose, 
ypač kliube, tai šį ypatingą 
dalyką, įsigyvenusį paprotį ne 
tik pas jaunuolius, bet ir se
nesnius choro narius. Būtent 
savotiškas grupavimasis arba

Kaip girdėjau nuo choro

jų dienų jo kapas buvo perdėm persigėręs 
sušaudytų komunarų krauju.

Komunos armija buvo mažutis tarptau
tinės revoliucijos būrys. Tarpe 10 tūks
tančių moterų, kovojusių barikadose gegu
žės mėnesio dienomis, buvo vokietės, ita
lės, ispanės, holandės ir rusės. Blanšo ba- 
rikadojeė visų narsiausiai kovojo Lyza 
Dmitreva, rusė revoliucionierė. Kitoj ba
rikadoj kovojo Ona Kurvin-Krukovska, ru
sė revoliucionierė, Komunos CK nario Ža-

7 klaro žmona. Komunarų eilėse buvo ispa- kaip lenkai vadina “spulka. 
nų gveriljasai, italų garibaldistai, lenkų 

ir rusų emi-
Susigrupuoja į kokį kampą, 
kaip į savo “sosaidę,” o apie 
atėjusius svečius pamiršta.

užėmė kritusių vietas.
Keturiolikos metų vaikąs Tjėvo, kuris 

nešė vandenį Sen-Un aikštės gynėjams, 
įvarė kulką į žvėrišką žandarų oficierio j 
snukį, kuomet tas įsiveržė į brikadą. Pen-'o , TZ1 . - T_ -
kiolikos metu vaikas šarl Bederiter nemie- Pa®akoJlmas’. ?uo’
gojo “Marseljezos” barikadoj dešimtį pa- unarai paskutinj kai tą užtaise sa-
rų. Jis likosi vienas ir iššovė visus šovi
nius. Granatos skeveldra nutraukė jam 
koją ir jis krito šaukdamas “Tegyvuoja 
Komuna”! Jeigu Žiul Vernas būtų turėjęs, 
daiigiau proto, jis būtų padaręs didvyriu i 
savo “Penkiolikos metų kapitoną” mažutį 
Šarlį, kuriam Komuna dėkinga daugeliu 
savo apsigynimo valandų. Penšo šauliai,

stoti choran tuos svečius, tai 
to visai nesimato. Antras,

vo kanuoles, prie jų pribėgo jauna mergi- kytojas yra negeras,
na ir paklausė kuo ji gali padėt gynėjams, choras neaugsi. T'-1 -

—Eik šalin iš šios baisios vietos,—rėkė mano supratimu, gerą mokyto
jai juodi nuo dūmų komunarai.

Ji atsakė:
—Jeigu jūs rengiatės mirti, aš mirsiu

kartu su jumis.

Mūsų lietuvių tarpe yra su
sidariusi katalikiškai fašistiš
ka traicė. Ir pažiūrėkime iš 
ko ji susideda. Vienas iš jų 
yra ūgiu didžiausias ir save 
rokuoja jų vadu, taipgi did
žiuojasi, kad smetoninėje Lie
tuvoje turi didelius turtus. An-! 
tras biskį mažesnis, bet irgi 
turi didelių “atsižymėjimų;” 
kaip jis pats giriasi, kuomet 
tarnavo batiuškos caro armi-! 
joje, 
riaus pagelbininko pačios ka- 
mašus nušveisti ir moka gerai 
patylomis komunistus keikti. 
Trečias, tai ant. ūgio už anuo
du mažesnis, bet su “gabu
mais” nenori atsilikti nuo anų, 
nes nuėjęs į mulkinyčią, kuo
met užtraukta “pulkim ant 
kelių,” tai net visos davatkos, 
kaip vištos sutupia. Taipgi 
yra fašistiško geltonlapio re
porteris ir moka gerai dzūkiš
kos žemaitiškos mulkinyčios 
biznį išgarsinti. Tai davatkos, 
kuomet pamato visus tris mul- 
kinyčioje suklaupusius, tai vie
na antrai rodo ir sako: žiū
rėk, kūmute, kaip dzievulis 
mum gelbsti, tokios trys ave
lės sugrįžo prie švento tikėji
mo.

Tai matot, draugai darbi
ninkai, iš ko vietinė fašistiška 
traicė susideda, 
lietuviai ir lietuvės, 
kai ir darbininkės, 
kite, kad ta traicė 
prie progresyviškos Gedimino 
Draugystės ir visada, kuomet 
tik pakyla koks darbininkiš
kas susirinkime klausimas, tai 
jie visada sukelia kačių kon
certą. Jūs pamenate, drau
gai, kaip buvo išneštas protes
tas prieš kruvinąjį Smetoną už 
žudymą Lietuvos darbininkų, 
tai ta traicė rėkė, kad pašal-

1 pinė ■ draugystė nėturi • tokius 
protestus nešti. . Bet tie kuni
go mulkiai pamiršta, kad' Ge
dimino Draugystė susideda iš 
darbininkų -ir turi stoti ujz 
draugus darbininkus. Būtų 
gerai, kad ir daugiau tokių 
atsirastų ir pasakytų tiems fa- 

| šistpąlaikiams tiesiog į akis, 
k,aip pasakė draugas Andru- 
šiunas paskutiniam draugystės 
susirinkime, o jiems būtų tada 
gerar medicina.

“Laisvės” Reporteris.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Darbininkų Kqvu Dienoj. Pinnosioe « 
gegužės, 7 vąl. vakare, su persta- L 
tymu .veikalo, ‘‘Bolševikų Darbo. Biu- < 
tas” Ir bus kitokių pamarginintnį. 
Įžanga veltiui. Vietinius ir iš apie
linkės kviečiame skaitlingai dalyvau
ti. > ’ I • . Komitetas.

(98-99)

Toronto Ontario/Canada
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P. Draug., 

Toronto, Ont. konstitucijos projek
to perkratinėjimas bus ketvirtadie
nio 7 vai. vakare, 28 d. balandžio, š. 
m., 668 Queen St. W., Sąryšio kam
bariuose. Kam svarbu yra gamini
mas konstitucijos, malonėkite atsi
lankyti.

Sek r .J .Keveža.
(98-99)

< M,, .......................... » ■■ ■. Al

WEST FRANKFORT, ILL.
LDS. 43 kuopos susirinkimas {vyks < 
d. gegužės, lygiai 9 vai. ryte.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kuopos mėnesinis Husi

tai turėjo progą oficie- lPnį”Paszlvyk-^trvi^duen^ 27-a” -- - - - ! landžio (April), Khubo svetainėje,
376 W. Broadway, 7:30 vai. vakare. 
Visi hariai dalyvaukite, yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi rei
kia ir mokesčius/užsimokėti už šiuos 
1 
sidarbuokime ir gausime jų 
bą

i
Visi dalyvaurclte susirinkime, nes yra 
labai svarbus reikalas, del kurio šis 
susirinkimas yra šaukiamas. Reika
lą, patirsite atėję j susirinkimą. Ypa
tingai draugės moterys, palikite na
mu” darbą ir traukite i susirinkimą.

(98-99)

CONN. VALSTIJOS ATYDAI!
ALDLD .ir LDSA. Apskričių ben

dras piknikas arba išvažiavimas bus
metus. Atsiveskite naujų narių. Pa-15 diena birželio (June), Helmevich 
o i / mIaii W\ /N t ne G ii oi n ■ 11 y ) T m >• T " X? **• z 1 zwizx** zv Czx»<

draugai ir draugės!! , , 
Kuopos

(98-99) ;
. . —---------- ---------- -— i
WEST FRANKFORT. ILL.

ALDLD. 148 kuopa ir LDSA 108 
kuopa bendrai rengia apvaikščiojimą

Į dar- j Grove Parke, Bridgeport, Conn. Tat 
j prąšome visų draugijų kuopų ir kitų 

Sekr. > darbininkišką judėjimą remiančių or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti 
ią kviečiame Visas dalyvauti šiame 
parengime.

Už Piknikų Kom. A. Mureika.
(98-99)

IIISIIII man

Bet draugai 
darbinifi- 
neužmirš- 
priklauso
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Visę fey Skaitytojų ir Plab’ntojy Domei!
Išėjo iš spaudos naujos knygutės:

Žemės Ūkio Persitvarkymas Sovietu Sąjungoj
Lavinimosi rateliams. Kaina: Lietuvoje—10 cnt., 

Amerikoje—3 cnt., S.S.R.S.—5 kap.

Ką Komunistą Partija Padarys, Kada Lietuvoj Bus 
Sovietą Valdžia

Parašė Z. ANGARIETIS
Kaina: Liet.—lOcnt. Amerikoj—3cnt., S.S.R.S.—5 kp.

Šias knygutes galima gauti

z “BALŠO REDAKCIJOJ,

M. Laborius,
Tilsit, Pr., Memelst. 26, Germany
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

Yra Sužymėta 200 Ligų
NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IŠVENG

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

ją, kuris rūpinasi choro reika- 
j lais neprasčiaus už jus. O gal 

‘ geriaus už jus pačius.
Bet jūs privalote pilnai koo
peruoti su juo. O svarbiausiai, 

Kas ta mergina biivo? Kokios tautos? tai prašalinkite minėtas ydas. 
Kokio luomo? Baisi papliūpa suplėšė ją Pamatysite, kad bus geri re> 
į gabalėlius, kaip ji suplėšė vis^s paskuti-! .Nemanykite, kad tai- 1 ! reiškia vieno žmogaus nuomo-I m _ i _ • _    -■ __  _— ~

iiai?
. [dar

penkiolikamečių komuna™ būrys, pribu-

darų kuopą. “Vaikų Komunos” korpusas Sen-Moro barl^ados gynėjus. Vienas 
gynė Šato Do aikštę nemirtingam Dele- ls hk“slW ^vu . Nemanas, pnsiminda- , į. . c 0 mnci c< Iznwbil v-> Ar, TTAi.rln aIz.aa wm.lrr,
khuzai vadovaujant. Kuomet versaliečiai -
išmušė juos iš aikštės, keturiolikmečiai ko- |ny l)asil°dziusĮ paiako durnuose

vęs įBulono miškan, nuginklavo visą žan-

kliuzai vadovaujant. Kuomet versaliečiai

munos gynėjai povaliai, atkariaudami 
kiekvieną namą, kiekvieną žingsnį, atėjo 
į paskutinę Volterio aikštės barikadą ir čia 
užbaigė savo valandas kartu su paskuti
niais jos apgynėjais.

Vieną iš jaunuolių patį karščiausią šo- 
vėją^Tamplėj, amžinai minėtinu padarė

■ .......................................... . ..................... ............................. ... ................... ..................... .............

NEW HAVEN, CONN

mas skaistų merginos veidą, akies mirks-
, užrašė

ant komunarų kapo:
Oi, kaip aš myliu šį vyšnių žydėjimo lai-

Nuo to laiko aš paveldėjau širdyje žaiz
dą...

Iš rusų kalbos vertė D. S-rius.

pe, bet ir tarptautiniame vei
kime.

i Jūsų, draugės, darbštumas 
Balandžio 17 d. atsibuvo L. pasiliks darbininkų atmintyje. 

D.S. Conn, valstijos konferen
cija. Kiek galima pasakyti, 
tai konferencija buvo pavyz
dinga. Plačiaus bus parašyta 
apie tai L.D.S. organe, “Tie
soj.” .

Po konferencijos vietinė 16- 
ta k.uopa buvo surengus vaka
rienę. Vakarienė buvo pasek
minga visais atžvilgiais. Pel
no kuopai liks apie $25.

Aukų surinkta bedarbių 
maršavimui $8.30 .

Negalima praleisti 
mėjus tų draugų ir 
kurie darbavosi šios 
nės suruošime. Tai 
darbas ir reikalaujantis daug 
triūso, šios draugės jau n'e 
pirmą kartą pasidarbuoja mū
sų parengimuose, ir yra užsi
tarnavusios gilios simpatijos 
ne tik lietuvių darbininkų tar-

Gegužės 1-mą bus 
čiojimas darbininkų 
miesto sode (Central 
2-rą vai. po pietų. ■

Darbininkai, dalyvaukite vi
si. Tą pačią dieną, 4 vai. po 
pietų, kalbės drg. R. Mizara, 
Lietuvių svetainėje. Čionai tu
rėsime progą išgirsti, kaip 
darbininkai tvarkosi ir jie ap- 
vaikšČioja Pirmą Gegužės dar
bininkų tėvynėje—Sovietų Są
jungoje. Tą pačią dieną bus

apvaikš- 
šventės 
Green),

Lietuvių svetainėje. Lietuviai 
turės progą išgirsti savo sve
tainėj garsųjį ukrainų chorą, 
kuris jau ne vieną kartą yra 
laimėjęs pirmą dovaną kon- 
testuose.

Po koncerto bus šokiai prie 
puikios orkestros.

Ex-Mainierys.

ELIZABETH, N. J.

nepazy- 
draugių, 
vakarie- 
didokas

Mūsų Broliškų Qrganizaciju 
Veikimas

Lietuvių Darbininkų Pro- 
gresyviŠkas Kliubas savo pas- 

tarptautinis ' koncertas mieste , Rūtiniame susirinkime nutarė 
(vietą pranešime vėliau). 2 neimti jokių įstojimo mokes- 
d. gegužės, vakare būs tarpučių per šešis mėnesius, o nuo 
tautinis masinis mitingas už bedarbių jokių mėnesinių mo- 
paliūosavimą Tom Mooney ir. kesčių. Tai pagirtinas tari- 
Scotfsboro jaunuolių. Delega-Jmas!
tai, kurie esate išrinkti iš lie- Visi vietiniai ir apielinkės 
tuvių draugijų bei kuopų, ne- darbininkai, prijaučiaiiti mū- 
pamirškite 

Gegužės

Visi vietiniai ir apielinkės

dalyvauti. sų. judėjimui, privalo prisira-
7 d. bus koncertas šyti prie šio kliųbo. .Tai ge-

nę. Tokia nuomonė yra pas 
daugelį vietinių draugų.

—o—
Balandžio 17 dieną T.D.A. 

kuopa turėjo savo parengimą, 
Lietuvių Darb. Progresyviška- 
me Kliube. Šis parengimas 
pavyko ideologiniai ir finansi
niai. Draugė Hardy, jauna 
negrė kalbėtoja pasakė trum
pą ir gerą' prak. apie Scotts
boro nekaltai nuteistus mirtin 
jaunuolius.
ja, retai būna mūsų parengi
muose tokių kalbėtojų, nes ji 
į trumpą laiką; apibudino visą 
dalyką visiems susirjnkušiems 
labai aiškiai. ' Daugelis darbi-1 
ninku, kurie pirmu kartu da
lyvavo šiame parengime,- likosi 
gana -gerai /supažindinti ,$u 
tuo klausimu (ir išėjo su kita 
nuomone, permainydami savo 
pirmesni nusistatymą, • užagi- 
tuotą buržuazinės spaudos. Iš 
to vakaro mūsų T.D.A. kuopa 
paaugo keliaiįs, nariais. Į

Programos dalyviais buvo P.' 
Pakalniškis, buvęs elizabethie- 
tis, kuris, kiek pastebėjau, yra 
padaręs žymaus progreso dai
navime. Gal greitu laiku tu
rėsime savo proletarinį gerą 
dainininką. Jauna Gudaičiu-, 
te pašoko kelis klasiškus šo
kius. Abu programos daly
vius darbininkai palydėjo gar
biais aplodismentais.

Už tą šokių parengimą su 
programa reikia atiduoti ge
rą kreditą niūsų draugėms, 
gurios buvo komisijoj, nes ga-'

Tai gera kalbėto-

5

S

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus -įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimai piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir gar*ų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjiniaš skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

mas.
Kokia pagalba užnuodintam duoti ? 
Kaip reikia nešti sužeistus ? -
£varba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas. 
Dantų ir akiu tinkama priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama Veciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos.
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. ]
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholerą. 
Smegeninių plėvių įdegimas, 
įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauples.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga.
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlėš, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas.
Aichoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės. 
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kv/ipas, nešvarumai. 
Piktšašiai. šunvotės, votys pakunės.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- • 

in as.
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly- ’ 

kai.
Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia. 
Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. 
Patrūkimas arba vadinama kyla. 
Mažai krūtyse pieno ir kodėl? 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo permaina moterims.
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas.
yra aprašyta anie tas visas augščiaus su-
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Kasos Globojai: 
L. Barkieno, 
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ir W. Billulė, '

Mass.
Mass.

ir dar- 
lietuviu

St. & 5th 
215—17th 
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acijos veikimą j dirbtuves,

išėjo iš jų tų geradarysčių.
Bet tai dar ne’ viskas. Kaip
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Mass.
\

201
19

Avė., 
Bale-

4689 Brandon
77)5 Dayton

Jau visi Čia žino, kad Ma
loney pardavė mainierių strei
ką jau trečiu kartu. Kuomet

VIENYBK& DKAUGySTF. 
MONTELLO. Muss.

VaJCjDa IS31 metam:
W. GoluąeviŠia. 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,tarptautiniu 

savys-

16th
19th

16lh

Wood A ve.

J
E. 19th St.

E. 17th St.

st., 

st. 

St. 

st.

Karsonas, 
Lowell,

Inion St., Lowell, 
Ųždavinis,

4 Corbet Place, Lowell,

gera vakarienė. Be to. čia ge- 
rąi draugai darbuojasi' įrinki- 
me aukų Kentucky ’ maihie- 
riams. Daug pasidarbavo d. 
Pechura.

pagelbininiuis. M.
P. Gyv

15th 
944 

21st !
20th

■1177 Ashland
Bir.šenaS.
6.188 Sparta 

s,
7148 Mac Kenzie 

Ovcraitis,.•
Vegela,

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. ' ' 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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1242 Solvay

9534 Russell St. 
kas ketvirtą nedel- 

2 vai. ]>o pietų.
Vernor Highway.
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<

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e irt ą kainą, 
nuliiidirtio va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tet: So. Boston 0304-W

t’ 
o

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPINĖS 
i VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 
■ t iN.ri^i?xr Kt

1932 METAMS.

201 W. 16th 
G. Kardauskas, 

W.
E.

W.

19

13

" 1802 S. Wood Ąvc.
Visi iš Linden, N. J. .■
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir-

Pirm.
Nutarimų rašt.
Turto rašt. J.
Iždininkas A. 

I
KASOS GLOBĖJAI:

O. Gantarienė,
I O. Zigmuntienė,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje. 25 i

. . • U • '
,, Puslapis Penktas. ,

pas kaikuriuos buvo įsigyvenus, bar gaminama ir dalinama jau patys matome, kas
nuomonė, kad darbininkai ne-|Uetuviai darbininkai turės mai 
lanko darbininkų mitingų ir to- . . ... v.
del nieko negalima nuveikti. Isinj SQ gl,azlJL.Pr°P'a“ Malonev nardavė mainieima balandžio 28 d. Kitų tau- maioney paiaave maime-

WATDYBA 1931 METAM:
V. Geiiisevičius. 51 Glendale St.

M. Miškinis, 9 Burton St.
J. Stoškus. 20 Faxon St.
J. Stulpiniu. 49 Sawtell Ave.

Dabar draugai rengiasi prie . , ... -v --------— ---- u-- c,.,-—,
smarkesnio veikimo.- Pirmiaus rengiamasi. Lapeliai jau da- kad jie esą geri kovotojai. O

Lietuvių Darbininkių šuva- timiausi. • Toje linkmėje drau- 
žiavimas įvyks 26 d. birželio, 9 ges turėtų ir raportus prirengti

D.L.K.K, DRAUGIJA
DETROIT,’ MICH J *
VALpYBAf 1931 nĮ: | ,

J. Liubeitas.

A . XU VA0p U V XA.VC.

Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348
Ave., M. Višniauskienč, 9 W.

&

Visi Darbininkai ir Darbininkės Daly 
vaukime Gegnžės Pirmos Demonstracijose!

t

USA SUVAŽIAVIMAS ’

Šiais metais Gegužės Pirma yra svarbiausia visiems 
darbininkams. Kapitalistinis. pasaulis pergyvena di
džiausi krizį. Bedarbė nuolatos didėja, sykiu ir darbi
ninkuose vargas ir skurdas plečiasi. Amerika taipgi 
perneša didelį krizį su 12,000,000 bedarbių. Produkcija 
ląipsniškai vis mažėja. Ir dirbančiųjų darbininkų padė
tis kas kart karosi sunkesnė.

Algų kapojimas nuolatos kartojasi. Kapitalistai, mat, 
pasiryžę visą krizio naštą ant darbininkų pečių sukrau
ti, ,kad jie ir toliaus neštų. Kuomet darbininkai pasi
priešina algų kapojimui, tai prieš juos atsuka visą savo 
reakcinę spėką, nuo kurios jau daugelis kovotojų ir gal
vas savo paguldė, daugelis kalėjimuose randasi, dauge
lis deportuota.

Tiktai vienatinė pasauly šalis nepaliesta krizio. Tai 
Sovietų Sąjunga, kurioj sėkmingai būdavojama socializ
mas. Sovietu Sąjungoj ne tik kad bedarbė visai, išnai
kinta, bet šiuo laiku dar apie trijų milionų darbininkų 
trūksta. Visokis darbas eina visų smarkumu. Sovietų i __ 
Sąjunga todėl yra geriausiu pavyzdžiu, kaip viso pašau- j skaičiaus.Pavyzdžiui: kiek- 
lio darbininkams pasiliuosuoti. . . i viena kuopa, nežiūrint kaip ji

Kapitalistinis pasaulis pasirengęs tą pavyzdingą šalį; maža būtų, siunčih vieną dele- 
Japonija jau ant Sovietų Sąjungos rūbe- gatę, 23 iki 38—2 delegati, 38 

' žiaus kardais žvangina ir bile minutę gali karą pradėti, iki 53—3 delegates, 53 iki 68— 
i Nepakanka ką jinai užgrobė Mandžuriją ir tūkstančius delegates, 68 iki 83—5 delega- 
darbininku išskerdė. Japonija, su pagelba kitų imperia- tęs, 83—6 delegates.
listinių šalių, pasiryžusi griebti ir Sibirą, kuomet Len-

vai. ryte, Rochester, N. Y., ar
ba Cleveland, Ohio. 17-ta ir 
60-ta kuopos buvo padariusios 
tarimus, kad suvažiavimas 
įvyktų Pittsburghe. Negalėjo
me draugiu reikalavimą išpil
dyti dėlto, kad norime turėti 
suvažiavimą toje pačioje vieto
je, kur įvyks LDS suvažiavi
mas. Ten taip pat įvyks ir 
Proletarų Meno Sąjungos suva
žiavimas. Laikant suvažiavi
mus vienoj vietoj, jie bus daug 
skaitlingesni ir nuvažiavimas 
atsieis pigiau . Gi IJ3S del tam 
tikrų kliūčių negalėjo laikyti 
suvažiavimą Pittsburghe.

Suvažiavimui atstovybė bus 
'sekama: viena delegatė nuo 15 
narių arba nuo didesnės puses

Suvažiavimo Dienotvarkis
Centro raportas.
Delegačių raportai.
Organizacijos keitimas:
Narinių mokesčių kiekis 

sistema.
Organo vardas.
Formatas ir išėjimo laikas 

bei tankumas.
Turinys.

i
Organas angliškai 

čioms jaunuolėms.
Centro 

mas.
LDSA

bas tarp

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio'Draugystės valdybos antra
šai : /
Pirminio. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas,

Ogden Ave.
Nutarim. rast. Ona Gyviute,

MacKenzie Avc. ,
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 1
Dayton Ave. , I

Tždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton i 
Avg

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
• ; MOTERV DRAUGYSTĖ, 

1 t 'MOLINE. ILL.
į Valdyba 1J931 Metam : .

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo- 
Avfe. j line, 111.

Pirm, pagelb, A. Matusevičia, 1003— 
Avc ! 25th St., Moline, III.
Ave.! Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 

j Avė., E. Moline, III.
Ave-; Prot. sekr J. Julius, 48th
Avė. I Ave.. Moline, III.

' Iždininkas- M. Jonaitis, 
Ave., E. Moline, 111 

Iždo globėjas J. B. Julius 
& 5th Ave., Moline, Ui.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St* 
Moline, III

—6 delegates.
Svarbu rinkti delegatėmis 

kija ir kitos imperialistinės šalys iš vakarinės Europos drauges daugiausia iš dirbtu
vių, o ne tas, kurios turi dau
giau laiko ir pigiau galėtų nu
važiuoti. žinoma, negalima ne
atsižvelgti ir į abelną narės 
veiklumą. Nesibijokim pasiųst 
jaunuolių ir šiaip naujai į mūs 
judėjimą atėjusių draugių, jei

tyko pulti Sovietų Sąjungą.
Gegužės Pirmoj, todėl, turėsime pasisakyti prieš be

darbę ir prieš karą, 4iž gynimą Sovietų Sąjungos. Vi
siems darbininkams reikalinga itin skaitlingai, dejmon- 
stracijose dalyvauti. Visos darbininkų organizacijos 
nuo to neturėtų atsilikti. J civitz J J 1 O-Į UO1U UI J

Ypatingai reikia pastebėti Augščiausios Prieglaudos i jos parodo nors'kiek iniciaty- 
Lietuvių Amerikoj kuopoms ir nariams. Ši organizaci- vos veikimui, šis suvažiavimas 
ja darbininkiška, bet pilnai į darbininkų kovas visos šios I turės pasukti visą mūsų organi- 

--------.•----- i-----------------  i..---- „.ji.----------- xj_j_ xj.-.j.. i zacįjos veikimą į dirbtuves, į 
bedarbių tarybas, į a beinąs dar- į 
bininkų kovas,-lad svarbu, kad ! 

j suvažiavime dalyvautų tas ele
mentas, ' kuriam tie reikalai ar-

r organizacijos kuopos ir nariai neįtraukta. ■ Šiais mčtais 
mes neturime pasilikti užpakaly, bet sykiu su visais dar

bininkais turime maršuot ir kovoti už darbininkų reika
lus. ' .... •

Skaitlingai APLA. nariai kviečiami dalyvauti Pirmos 
Gegužes minėjime.

J. Gasiunas, APLA. Centro Sekr.

Northsidiečių Prakalbos Visaip New Kensingtone ir New 
Sėkmingos į . _

• gle. Organizacijoms yra 
Balandžio 8 d. northsidiečių ;.................. .

clarbinįfikų draugijos buvo su-! 
J • if. i . .. i 

rengę prakalbas* bedarbes ir 
karo klausimu. Kalbėjo d. J. 
Gasiunas. Prakalbos buvo vi
sais atžvilgiais sėkmingos. Iš
platinta nemažai literatūros ir 
gauta naujų narių į A.L.D.L. 
D. Buvo į prakalbas atsilan
kę ir tokių darbininkų, kurių | 
pirmiaus mūsų prakalbose nie-1 ig demonstracij 
kad nebuvo matyt. '

pa
isiusia laiškai prie prakalbų 

i rengtis. Reikėtų gerai pasi
darbuoti, kad; jas tinkamai iš-, 
garsinti, kad daug publikos su
traukus.

Rengiamės prie Gegužinio 

Apvaikščiojimo

Pittsburghe taipgi bus dide- 
' i

ja, kaip ir kituo- 
ise miestuose. Prie jos stropiai

būdavo j imas 
kitų sriovių

darbininkių.
LDSA santikiai 

mis partijomis.
LDSA ryšiai su

darbininkų judėjimu ir
tovu.s jame dalyvavimas.

LDSA ir streikai.
linkimų kampanija.
Kiti dienos klausimai.
Siuntimo atstovės į i

Sąjungą klausimas:
Rinkimas atstovės.
Finansavimas.
šis dienotvarkis gali būti pa- į ” 

pildytas arba' pakeistas sulig • 
kuopų bei delegačių reikalavi- Į - 
mo. Kuopos turėtų dieno t vai - :

Pirmi
Pirm;' . 

256 Amen St. , 
Nutarimų 'rašt. J.' Sttipini*.

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venslauškiii, 

12 Andover /5t.
! Ligonių rašt. M. JazukevKla.

.153 Ames St.
IždltiinkaB M. Miškinia,

9 Burton St.
P. Kruša*, 141 Sawtelle 

___ i, 11 Glendale St.
vištą,' 86 Webster St..

I Maršalka A. Barkauskas,
I 102 Hantington St.
i Viii Montell. Man.
i - it—

6V. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

k į apkalbėti ir įteikti delega-1 
tems savo nusistatymą vienu ar 
kitu klausimu arba pasiųsti i 
Centrą prieš suvažiavimą, kad 
galėtume sugrupuoti ir priduo
ti suvažiavimui.

LDSA Pildantis Komitetas.

■ Pirm. V. G~
Pirm, pageli*

! yt.-.r... •*«»&{.

! Finanmj rašt. _ ____
! Iždininkas Ig. Petrauakas, 22 Merton St.
! Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
i Iždo Globojai: F. AluseviČia, 18 Intervale 
j St. I S. Mačiulaitls, 57 Arthur St.; S. 
I Potravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
1 P. Krufiaa, 141 Sawtell Ave.

Visi Montello. Mass.
I Draugija Susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą Heredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių 
; Tautiškam Name.

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Stueet, Brooklyn, N. Y*

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

______  j LINDEN, N. J.
Mes, A.L.D.L.D.’ 57 kuopos VALDYIfA 

nariai, laikytame savo susirin-1 p,l,n‘ R‘ Tiatullh' 
kime balandžio 8 dieną, prii-1 p,im‘ Pn’<elb,ninka9 

šiuo kartu kapitalistiniai laik-lman}e protesto rezoliuciją j ri0^ 'R“st- K- stuuidius, 
raščiai paskelbė, kad Maloney j Pl’ies tuos, kurie rengė prakal-; r‘n- Rast- M- Andrunaiu, 

Į bas renegatui Pruseikai kovo ’ ndtninkaa j. užkurėna^ 
25 dieną. Mes corlietiečiai į 
visi stovime su mūsų draugijos j 
Centru ir Komunįstų Partija. | 
MeS visi smelkiame tą rene- Maršalka K.- Meškauskas, 
gatą, kuris drasko darbininkų ■ 
vienybę, mes smerkiam ir tuos, i Hevca.., m,nC8io> 7;30 vaL vakal,. - po 
kurie jį remia. Mes šaukiam ’,umet‘u l601 WooU Avc- Lindcn 1Ia"* Lin-• A T Y • t’On» N. J.visus A.L.D.L.D. narius ir ki-!_________ _ ______ ________
tus darbininkus, kurie yra su-j LIETUV0S sbNŲ IR DUKTERŲ

DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. 
Valdyba 1932 Metams

Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. 
Pirm., pagelb.

milton St. (
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St. ‘
Fin. Rašt. A

TELEFONAS ATDARA DIE:
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

atšaukia streiką, tai eiliniai 
darbininkai mainieriai pradė
jo vienas kito klausinėti, ar 
galimas daiktas.- Jie netikėjo, 
kad Maloney galėjo tai pada
ryti. Bet vėliaus paaiškėjo, 
kad tai tiesa.

Mainieriai darbininkai dar 
gal atsimenate, kaip Shusteris 
kalbėjo ir gyrėsi, kad ir jie 
yra bolševikai, kad ir juos val
džia persekioja. Tie gaivalai 
patys pasakojo, kad jiems 
kompanijos siūlė net pinigus,

'kad tik jie išduotų darbinin
kų reikalus. Bet jie gyrėsi,

Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M. .TEITELBAUM, Manadzepp 
įžanga Dieną ir Naktį 50c

Subatos vakare 75 centai

tų darbininkai irgi turės tokius rių streiką, tai bosai pamatė 
mitingus. •

McKees Rockse bus pirmu 
sykiu suruošta demonstracija.
Turime visi darbuotis, kad ji
nai būtų sėkminga, kad jinai

klaidinti pono Pruseikos, grįž
ti atgal .į darbininkų judėjimą, 
kuris eina su Komunistų Parti
ja. Visi darbininkai turime 
glausti savo jėgas kovai prieš 
kapitalizmą, o ne taip kaip' 
Pruseika, kuris ardo mūsų vie- ka*sieriu7 F?Lukdtis7’352 Ave^C^ 
nybę.

Vienykime savo jėgas su ki-VtVlVAUHC betvu JCgctb bu gt Iždo glob: F Milvidas, 
tais darbininkais, kad galėtu-, Boulevards J. Zaleckas, 24 E. 
me laimėti kovas. Kovas mes Maršalka L. Rimša, 167 W. 
galime laimėti tik eidami po se‘yvnie 
vadovybe viso pasaulio darbi- . . .

kad darbininkai jau negalės' vado Komunistų Parti-1
". Taip kovodami ir veikda

mi mes galėsime nušluoti visus 
parazitus nuo žemės kamuolio 
ir jų klapčiukus.

Kuopos Valdyba:
‘ Pirm. E. Sklerienė, 

Sekr. J. Graubus.

vėl išeiti taip greitai į strei-U^; 
ką, tai uždarė 5 kasyklas ne- 
rubežiuotam laikui. Kita kom
panija uždarė 3 kasyklas. Ki- 

galėtų sustiprinti mūsų judėji-^os kasyklos pradėjo dirbti 
mą. ‘ įdar mažiau, negu kad pirmiau

Prie Gegužės Pirmos reikia' dirbo. Dabar yra darbininkų,
10 dionn APIA i visiems darbininkams ruoštis, .kurie dirba, bet uždirba tik po 

- ’ nes tai darbininkų kovos die- 2-3 dolerius į dieną.
Mainų savininkai paaiškino, 

'kad jie uždaro mainas tik to- 
Kal- Reikia Daug Smarkiau Veikti del, kad buvęs streikas. Mat, 

1 jie nor įgazdinti darbininkus, 
. Gir- 

turėjome užsakymą 
ant 50,000 tonų, o kuomet įvy
ko streikas, tai negalėjome tą 
užsakymą išpildyti. Tokiu bū
du praradome tą užsakymą.

Bet darbininkai negali klau
syti tokių pasakų, tai tik mul
kinimas darbininkams akių, 
kad jie bijotų eiti į streiką.: 
Mat, jei jūs streikuosite, tai 
dar prarasite darbo, o nieko 
nelaimėsite. Darbininkai tu
ri gerai atsiminti, kad jie gali 
tik kovodami ką išsikovoti. Bo
sai tik su Maloney, Shusterio 
ir kitų pagelba gali taip dar
bininkus apgaudinėti. Mes 
mainieriai turime organizuotis taitienė. 
ir stoti į eilinių narių koifiite-! ši vakarienė parodė, 
tus ir ruoštis prie geresnio vei- sirinkusieji pareikalavo, 
kimo ir streiko, kiūį negalėtų! ir kita tokia vakarienė būtų 
išduoti pardavikai. Nesiduo-Įrengiama, tai ir yra rengia- 
kime save apgaudinėti tiems ma kita vakariene, ši vaka- 
kapitalistų klasės klapčiu-Įriehė įvyks gegužės 7 dieną, 

Ipo num. 4079 E. 138th St, 
Bedarbis. Corlete, Manoma, kad bus

Tuo vadovaujantis ir per kiek 
laiko čia neveikta, net regu
liariai susirinkimų nelaikyta. 
Dabar ir tie pamatė, kad vei
kiant galima turėti gerų pa
sekmių. Manau, kad prasidės 
didesnis veikimas.

Carnegėj Prakalbos ir 
Diskusijos

Balandžio
£ 3-čios kuopos svetainėje, Car- j . , , . ,
I’nėgėj buvo surengtos prakal-'n^lr ,todeJ ^^minkai iškli

bus ir diskusijos. Rengė J4 tun paminėti.
L.A. Pirmas Apskritys.
bėjo apie bedarbę ir karą d.
J. Gasiunas, apie vienijimą A.

L PJu.A. ir L.D.S. — d. J. Mi
liauskas. Po tam sekė plačios 
diskusijos.

Vienas “Klampynės” agen
tėlis bandė argumentuoti taip, 
kaip “Klampynė” mokina, 
kad nereikia vienyti darbinin
kų organizacijas, kad reikia 
demoralizaciją sėti. Kiti bet
gi jį gražiai išjuokė ir nurodė, 

»■ jogei darbininkams vienybė ' nam mitinge 
būtinai reikalinga.

_ Drg. Undžienės Prakalbų f 
( Maršrutas

Greitai pittsburghiečiai susi
lauks d. Undžienės su prakal
bų maršrutu. Visi interesuo
jasi Sovietų Sąjunga ir jos so
cialistine kūryba. Kadangi d. 
.Undžienė išbuvo Sovietų Są
jungoj apie 5 metus, tai turi 
labai daug žinių ir patyrimo 
apie Sovietų Sąjungą.

Prakalbos įvyks Northsidėj,’.Partijom
SouthsidSj, McKees Rockse, I

šioj apielinkėj veikimas einaįkad -ie ne‘itu j streika. 
senoviškai. Labai mažai pro-'^į mes f -• 
greso daroma. Kai kurių or-( 
ganizacijų mitingjai reguliariai 
neįvyksta. Tai vrs pačių drau
gų apsileidimas.

Šiuo laiku reikia daug dau
giau visiems veikti. Reikia 
darbuotis gavimui naujų narių 
mūsų organižacijoms, taipgi 
naujų skaitytojų mūsų, spau
dai. Literatūra dabar kiekvie- 

jau bandoma
Į platinti, bet vis ne pakanka
mai.

Kas daugiausiai apleista— 
! tai rekrutavimas naujų narių 
į Komunistų Partiją. Pitts- 
burgho apielinkė senai patį 
Pittsburghą tuo klausimu ap
lenkė ir jau toli paliko, šone 
Pittsburgh© miesteliuose jau 
nemažai lietuvių- darbininkų 
Partijoj yra, o .Pittsburghe to 
visai nėra. Kas bus? Ko mes

į vis laukiame? Laikas stoti
Darbuokimės! ■

Pittuburghietis.

Mūsų Veikimas Eina 
Visu Frontu

A.L.D.L.D. kuopos kliubas 
kovo 12 dieną buvo surengęs' 
vakarienę. Vakarienė . buvo 
gana sėkminga, atsilankė 
daug svečių. Tai girtinas da
lykas, kad corlietiečiai lanko 
mūsų parengimus. Vakarie
nė davė gražaus pelno.

Bet vakarienėj nepamiršta 
ir kitų darbininkų reikalai. Pir 
mininkas pakvietė d. D. Pet
rauską pakalbėti. Paskiaus 
po kalbai likosi* ir < aukų pa
rinkta Kentucky mainieriams. 
Aukojusiems tariame ačiū. La
bai ačiū tiems draugams ir 
draugėms, kurie aukavo daik
tus vakarienei. Daiktų yra au
kavę draugai: P. Armul, A. 
Žakienė, A. Jasiunienė, Lau- 
rušaitienė, Graibieniai, 
kaUskas, Bekevičius,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUOVutėS NAUJOS VALDY

BOS. ’ 
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, 

Pirmihin. pagclh. J. Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, į 

1 Vine St., Lowell, Mass. , 
1 Protok, raštininkas V. Mikalopas, 
1 973 Central St., Lowell, Mass.!

! Iždininkas S. Paulenka,
i 500 Lawrence St., Lowell, Mass. [ 
Kasos globėjai: J. M.

42 Tyler St.,, 
ir A. Raudeliunas,

Maršalka r______ ,
4 Corbet Place, Lowell, Mass.

Draugystės mėnesiniai' susirinki
mai atsibūna kas antras nedčldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Ųrifon St,, Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas 
J. M. Karsonas.

.Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam krtmbary—35c_

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui 1 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAKNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojiinbsi kambarys. Didelis, bringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. 'J', subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis^ prie 
manęs sekančiu antrašu:

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi djdelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
JBtaen Island Far-

LUTV1NAŠ

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki- 
mpi ir pardavimui 
namų ir Žemių, 
taipgi Jvairių Ma
nių. M figų patarna
vimas prielankus.

•1 -................. - ................ , 1 ■ • 1 - -

69 5. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-8721
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VIETINES ŽINIOS
Drg. J. Kraucevičius ir Siurba Kalbės 1-sios 

Gegužės Prirengimo Mitinge “Laisvės” Salėj
Ateinanti Ketvirtadienį, Balan. 28 d., Vakare

Masiniame susirinkime pri-jStengkitės išgirsti prakalbas ir 
sirengimui prie Pirmosios Ge-1 dalyvauti šiame mitinge, kurį 
gūžės apvaikščiojimo kalbės šaukia Didžiojo New Yorko 
drg. J. Kraucevičius ir J. Si u r- Liet. Darbininkiškų Organiza- 
ba, balandžio 28 d., ateinantį. ei jų Sąryšis. Sąryšio draugai 
ketvirtadienį vakare, “Lais-j darbuojasi, kad į Pirmosios 
vės” svetainėje. i Gegužės demonstraciją įtraukt

Drg. Siurba išdėstys didelę ‘ didžiausius pulkus lietuvių 
reikšmę ir svarbą darbininkų' darbininkų, prisidėti prie tų 
minioms demonstruot Pirmojoj desėtkų tūkstančių, kurie tą 
Gegužės. Atėję į prakalbas dieną išeis į gatves ir aikštes 
pamatysite, kaip tokie masi- su svarbiausiais darbo žmonių 
niai darbininkų išstojimai pa-j’eikaląvimais. 
veikia į kapitalistus ir jų) 
valdžią. O per šią Pirmąją 
Gegužės darbininkai ir bedar
biai, didžiomis miniomis de
monstruodami, darys smarkų
spaudimą į valdančiąją klasę, me. įstatyt kalbėtojui
kad išgauti visiems bedar-j Gegužinė demonstracija pra'sius klausimus, surištus su ly
biams ūmią pašalpą ir socialės sidės 12:30 vai., Union Squa-įties gyvenimu bile kuriuo lai- 
apdraudos įstatymą; taipo pat re, New Yorke. Iš-ten bus ku. 
suturėt Amerikos imperialistus gatvėmis maršuojama į Rut- 
nuo karo, kurį jie prirenginė- gers Square; o 7:30 vai. vaka- tuvių Darbininkų Susivieniji- 
ja prieš Sovietų Sąjungą.

Reikia priminti, jog Pirmoji 
Gegužės šiemet pripuola ne- 
dėldienį; todėl beveik visi bū
site liuosi nuo darbo ir galėsite 
dalyvauti josios apvaikšeioji-

Dr. Kaškiaučius Šiandie Policija Priversta 
Aiškins Tik Moterims 
Apie Lyties Etiką ir 
Šeimynišką Gyvenimą

Leist 1 Gegužės Demon
struoti Sekmadienį

New Yorko policijos vyriau
sybė liko priversta duot leidi
mą laikyti Pirmosios Gegužės 
demonstracijas tą pačią dieną, 
tai yra sekmadienį. Iš prad
žių policijos viršininkai išsisu
kinėjo ir kaišiojo, nusenusius

Specialiai vien tik mergi
nom ir moterims kalbės Dak
taras J. J. Kaškiaučius šį pir
madienį, vakare, balandžio 25 
d., “Laisvės” svetainėje; pra-1įstatymus prieš parodų dary-
džia 7:30 vai. Dr. Kaškiau- jmą sekmadieniais. Gegužinės 
čius išaiškins lyties etiką, kaip Bendro Fronto Komitetas pa- 
mergaitėms, pradedant nuo 15 rodė policijos komandieriams 
metų amžiaus ir einant augs-1ilgą eilę atsitikimų, kur viso- 
čiaū, taip moterims(šeimyniš- kios “ištikimos” organizacijos 
ko gyvenimo klausimus. Išgir- su policijos leidimu demons- 
site daugelį dalykų, apie ku- trayo sekmadieniais svarbiau- 
riuos negalite rasti net kny- siomis miesto gatvėmis. Tuo 
gose ,nes ant atvirai kalbančių būdu tapo išmestas iš policijos 
knygų yra uždėta cenzūra, taip rankų argumentas. Bet kas 
kad jų niekam neparduoda; labiausiai privertė policijos va- 
apart daktarų. j dus padąryti tą nusileidimą, i

/Nors prakalbos tęsėsi iki 11 
vai. nakčia, visi ramiai užsi
laikė ir nesiskirste* iki pabai
gai.

Aukų surinkta padengimui 
lėšų $7.25. Aukavo sekamai: 
Laukaitis 50c.; Pakalniškis 33 
centų; po 25 c.: J. Vaznis, P. 
Pėža, Ūsas, P. S. Jasiukaitis, 
Laukaitienė, D a m b r a uskas, 
Zamblauckas, L. Končius, J. 
Vosylius, G. Vosylius, Karto
nas, J. K. Marcinonis ir Za- 
blaekiutė.

Varde viršminėtų organiza
cijų, tariu širdingą ačių visiem 
aukotojams, taipgi ir kalbėto
jams už atsilankymą į mūsų 
koloniją.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y. 4

Eva

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fomišiuoti kam

bariai vyrams ar merginoms, arba 
vedusių porai. Yra visi parankumai 
kas tik reikalinga gyvenimui. Taip
gi parsiduoda Studebaker- automobi- 

_ . _ _ ” . ’ ’ ' , tik sėsk
ir mergi- vinga bedarbių ir dirbančiųjų ir važjyok- tAn^'a^s: 66-41 Clinton 
leidžiami demonstracija, kuri įvyko prieš i ve”’ aspe ’ ' -- —
"i~- ,J"" City Hali pereitą ketvirtadie- -

* . \ i L----- --------------------------------- igi parsiuuocia otuaeoaKer-.
Kadangi tai bus prakalbos tai šturminga, nepaprastai ko-! lis, labai gerame stovyje, 

vien tik moterims 
noms, vyrai nebus 
vidun, tad moterys 
šiai, nieko

galės drą- 
n esi d r o ve d amos, 

intymiškiau-

(98-100)

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 6-4614.
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrini.

PARDAVIMAI

šias prakalbas rengia

re įvyks milžiniškoj Coliseum mo pirma'kuopa. Kaipo dar- 
Drg. J. Kraucevičius kalbės svetainėj, ant 177-tos gatvės, 

apie tai, kaip šios šalies “de-; užbaigiamasis demonstratyvia 
mokratinė” valdžia persekioja | mitingas su geriausių kalbėto- 
kovojančius ateivius darbinin-.jų prakalbomis ir su revoliu- 
kus, brukdama juos į kalėji-'cinių dainų ir muzikos progra
mas bei deportuodama į fa-ima. 
šistinius kraštus. Kalbėtojas, 
suprantama, pasakys ir būdus, lankykite į lietuvių darbinin- 
kaip ateiviai darbininkai gali kų masinį susirinkimą balan- 
apginti savo teises.

Visi dirbantieji ir bedarbiai,' svetainėje, 
darbininkai ir darbininkės, Kom. Narys.

bininkiškai apsidraudimo ir sa
višalpos organizacijai, jai ly
giai rūpi ir moterų darbinin
kių sveikata ir apšvieta.

Narys.

Šiuo gi tarpu, būtinai atsi-

i džio 28 d. vakare, “Laisvės”

Padarykime Kom. Sekcijos 
Pramogą Pasekminga

Laivakroviu Streikas Apėmė 
Gelžkeliu Prieplaukas

NEW YORK. — Laivakro
viu streikas skleidžiasi. Prie 
tūkstančio sustreikavusių pen
kiose laivų prieplaukose, 10 
dienų atgal, dabar prisidėjo 
dokininkai dar }<elių gelžkelio 
kompanijų prieplaukų. Strei
kas apima šias gelžkeliu prie
plaukas : ■ (

New Haven, Pennsylvania, 
New York Central, Lehigh. 
Valley, B. & O.,. Jersey Cen
tral, Lackawanna ir New En
gland ^avigation Co.

Taigi nevyksta laužyti strei
kas J. P. Ryanui. Jis, prezi
dentas kompaničnos unijos, 
priklausančios Darbų Federa
cijai, čia atsibeldė būk tai 
“vadovauti streikui,” kada re
voliucinė Jūrinių Darbininkų 
Unija pradėjo kovą prieš 10 
procentų, uždarbio kirtimą, iš 
sykio išvesdama streikan 1,- 
000 laivakroviu. Tada Rya- 

oreanizatorius d7'’Seiss’ skun-;!ias pradėjo šaukti streikierius 
dėsi, kad nelabai kurie dele- i savo kromelį,_ atkalbinėjo

Komunistų Partijos sekcija 
Williamsburge ruošia didelį 
bankietą ir balių “Laisvės” 
name, gegužės 21 d. Rengimo 
komisija darbuojasi sutaisyti 
tinkamiausią dainų, muzikos ir 
šiaip įvairumų programą. Pa
rengimas žada būti tokis.ątapi- 
bus, kad jam paimta abidvi 
“Laisvės” salės.' Apart ban- 
kieto^ programos, baliaus ir 
šokių, tikimasi gauti vienas iš 
labiausiai lietuviams darbinin
kams patinkamų angliškų kal
bėtojų. Sekcijos organizato
rius žadėjo pakviesti drg. 
Hathaway, Daily Workerio 
redaktorių ir Partijos kandida
tą į sehatą šiais rinkimais. O 
ir visas pramogos pelnas eis 
naudai rinkimų kampanijos.

Kai kurios lietuvių darbinin
kų organizacijos turi išrinku
sios delegatus į. to parengimo 
priruošimo komisiją. Sekcijos

St. Masiulis Išrinktas Liet. 
Amerikos Piliečių 
Kliubo Manadžeriu

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo narių susirinkime per 
eitą penktadienį vakare tapo 
išrinktas Kliubo manadžerium 
St. Masiulis vietoj Amboto. 
Už Masiulį balsavo darbinin
kiškų pažiūrų žmonės. Ambo- 
tas buvo tautininkų kandida
tas. Manadžeriaus perrinki
mas padalytas pamatiniai to
dėl, kad Ambotas neužsistatė 
tūkstančio dolerių kaucijos, 
kaip kad buvo žadėjęs.'

Kai šį kartą nariai neišrin
ko Ambotą, jis labai įsižeidė 
ir pagrūmojo kokiais skundais 
prieš kliubą. “Veikėjas,” mat, 
ir Kliubo “patriotas” tik tol, 
kol gali būt jo viršininku.

Rep. E.

nį.
Taigi yra laimėta svarbi revo' PARSIDUODA labai pigiai rakan- 

liucinių darbininkų 
delei teisės rengti gegužines 
demonstracijas sekmadienį.

Dabar gi visi darbininkai, 
bedarbiai ir jų organizacijos 
turi energingai ruoštis ir orga
nizuotis Pirmajai Gegužės, 
taip kad sudaryti galingiausią 
demonstraciją iš visų, kokias 
tik New Yorkas buvo, kada 
matęs. 12:30 vai. tą dieną 
Union Square turi būti ne tik 
užpildytas, bet ir perpildytas 
kaip dirbančiais, taip ir be
darbiais.

Gegužinės' Bendro Fronto 
Komitetas šaukia visus darbi
ninkus į demonstraciją—duot 
tinkamą atsakymą policiniams 
kapitalistų razbaininkams, ku
rie pereitą ketvirtadienį buo- 

. žėmis ir arklių kanopomis 
Į trempė bedarbes moteris ir jų 
vaikus prie City Hali.

Gegužinė inūsų demonstra
cija turi būt paversta milžir 
niška darbo minių kovą už pa- 
liuosavimą Tomo Mooney’o, 
Scottsboro negrų jaunuolių, 
už visų bedarbių šelpimą kaš
tais kapitalistų ir valdžios, už. 
apgynimą Sovietų Sąjungos ir ■ 
proletarinės Chinų. revoliuci-' 
jos, ir už tuojautinį ištraukimą ! 
visų imperialistinių kariškų ! 
spėkų iš Chinijos ir iš Sovietų I 
parubežių. j • ’

pergalė, dai. Kas pirks rakandus, gali ir 
! ruimus parendavoti. Trys kambariai, 
visi šivesūs. Renda tik $10.00 mė
nesiui. Gera proga del vedusių ir 
pavienių. Priežastis šio pardavimo, 
savininkas greitu laiku išvažiuos j 
Lietuva. Kreipkitės šiuo adresu: 

K. VILŪNAS
95 Cook Street, Brooklyn, N. Y. 
Apt. 15

(96-101)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PARTNERIS

Moteris jieško partnerio išlaiky
mui valgyklos biznio. Biznis gerai 
išdirbtas ir išgarsintas. Bet reika
lingas partneris del jo išlaikymo. 
Kreipkitės po antrašu: 97A East 7th 
St., New York, N. Y.

(97-99)
REIKALINGA moteris ar mergina 

dirbti restaurane prie gaminimo 
valgio. Trumpos valandos, nuo 8 
iki 1. 61 S. 8th Street, Brooklyn, 
N. Y. (96-101)

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 ild 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

X
(v

X
X ■ M

gatai lankosi. Išrinkti 
draugai, visi lankykitės 
rengimo komisijos susirinkimė-

tam
i pa-

, atkalbinėjo 
streikierius nuo ėjimo į masi
nius pikietus ir siundė savo 
gengsterius ant pikietuotojų.A 1W11H0IJVO U U011 Xlll\ 1111V — — y •

liūs, kurie įvyksta 8 vai, kiek- Negalėjo būti nei abejonės,
vieną pirmadienį vakare, 61 
Graham Ave., Brooklyn, N .Y. 
Ypač savo pareigą atlikite šį 
pirmadienį. Kurios organiza
cijos dar i
šioj komisijoj, išrinkite po tris 
draugus: o kol draugijos bei 
kuopos susirinkimas įvyks, tol 
savo organizacijas turėtų at
stovauti jų komitetų nariai.

kad Ryanas nori sulaužyti šį 
streiką, kaip kad jis pirmiaus 
padarė Bostone ir Baltimorėj.

Visiem T.DJL Nariam

Iš Maspethiečiu Prakalbu j
Mašpetho darbininkiškų or-1 

ganizacijų A.L.D.L.D. 138 kp., Į 
L.D.S.A. 91 kp/ ir L.D.S. 14 
kp. rengtos prakalbos buvo 
seredoj. žmonių atsilankė ga
na daug.

Pirmininkas d. Stakovas pir
miausiai perstatė kalbėti d. 
Bimbą, kuris kalbėjo apie da
bartinę bedarbę kapitalistinė
se šalyse, pavojų gręsiančio 
#aro ir t.t. Ragino visus sto
ti į darbininkiškas organizaci
jas ir po vadovyste Komunis
tų Partijos kovoti prieš Šią su
puvusią sistemą.

Antras kalbėjo Daktaras 
Kaškiaučius sveikatos kląūsi- 
me. Kaip visur, taip ir Mas- 
pethe, visi labai atydžiai klau
sėsi d. Kaškiaučiaus.

SMULKMENOS

NEW YORK. — Dideliame 
penktadienio gaisre sudegė du 
tenementiniai namai ir trys 
dirbtuvės, ant East 10th St., 
tarp C ir D Avės. Begesinant 
ugnį, susižeidė devyni gaisri
ninkai.

Seredoj, balandžio 27 
ną, 7:30 vai. vakare, ‘ 
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyne, bus Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
Williamsburg© sekcijbs ben
dras mitingas. . . ,.

Williamsburgo sekcija api
ma dabartiniu laiku ir Jamai- 
cą, East New Yorką, Browns- 
villę ir Greenpointą.' Tad iš 
šių kolonijų ir iš paties Wil
liamsburgo nariai T.D.A. visi 
privalo atsilankyti į sekcijos 
bendrą susirinkimu.

Šis visos, sekcijos susirinki
mas šaukiamas tuo tiksiu, kad 
peržvelgt ir apdiskusuoti pra
eitų trijų mėnesių planą, kuris 
buvo patiektas T.D.A. Centrą-, 
linio Komiteto. Taigi čia bus 
padaryta peržvalga iš praei
tų trijų mėnesių darbuotės, ar 
trijų mėnesių planas buvo įvy
kintas. ' ■ ■ ■ ’

Taip pat šiame mitinge bus 
daromi sumanymai' del naujo 
3 ar 5 mėnesių, plano. To
dėl nariai kiekvienas ir kiek-

die- 
'Lais-

BROOKLYN. — Nežinia kas 
buvo išplėšęs ranka rašytą 
žydų bibliją iš sinagogos po 
num. 572 Albany Ave. Tas 
“šventraštis” pagamintas ne 
knygos pavidale, o 200 pėdų 
ilgio dryžas, suvyniotas ant 
lazdelės. Paskui jį surado nu
mestą su nudegintu galu. 
Kaipo “išnevožytą šventraštį,” 
religiniai žydai iškilmingai jį 
palaidojo.—Sinagogose naudo
jamos žydų biblijos visuomet
yra ranka rašytos; religiniu-,viena būtinai turi atsilankyti 
kai, mat, sen o vi n ink ai. Sekcijos Atstovas.

NOTARY 
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TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM" PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUS1A1 PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Aidiečiai, Tėmykite!
šiandie, pirmadienį, balan

džio 25 d., 7:30 vai. vakare, 
visi būkite “Laisvėje;” važiuo
sime į Darbininkų. Chorų Fede
racijos bendras pamokas, ku
rios įvyks Manhattan Lyceum 
svetainėje, 66 East 4th St., 
New Yorke. Privažiuok ge
riausia, paimant Brooklyne 
ant Broadway B.M,T. “elevei- 
terio” traukinį, einantį į New 
Yorką. Reikia išlipti Bowery 
stotyje ir eiti iki East 4th St. 
Tai yra nurodymas tiems, ku
rie nesuspėtumėte pribūti į 
“Laisvę,” kad važiuoti sykiu 
su visu choru.

Visų tautų chorai yra šau
kiami į viršnurodytas pamokas 
Chorų Federacijos, prisirengi
mui prie dainavimo Pirmojoj 
Gegužės, nes Gegužinės vaka
re, 8 vai., visi bendrai dai
nuosime Bronx Coliseum sve
tainėje.

Tad visi turite dalyvauti 
pirmadienio pamokose Man
hattan Lyceum; o kurie nebū
site tose pamokose, tai negalė
site kartu dainuoti Bronx Co- ir prisirengti prie savo pikni- 
liseume. < Tikietai bus duoda- ko, kuris įvyks gegužės 22 d. 
mi šiose pamokose, o į Coli- Klaščiaus- Parke Maspethe. 
seum be tikieto negalima bus 1 '' ' ' J. Saulėnas.

įeiti. Tad pasistengkite visi ' 
būt pamokose ir gaut tikietus.

Toliaus. Antradienį vaka
re, balandžio 26 d., bus “Lais-; 
vės” svetainėje Aido Choro | 
susirinkimas. .Visi sueikite, j 
Turime švarinu dalykų aptarti

J. Saulėnas

MECHANICS CAFETERIA
į ,u-- - .■ ■ _ ■ • • •  i___________________________________

Sąvininkas J. Buividas
Gaminame lietuviško ir amerikoniško stiliaus viso

kius valgius iš šviežios mėsos ir daržovių. Puikus 
pasirinkimas vaisių ir pieniškų valgių.

Atdara nuo 5 vai. ryto iki 8 vai. vakare

176 BROADWAY, , BROOKLYN, N. Y.
Prieš Williamsburg Savings Banką

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

. Nuo 4 iki 8'
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

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

JONAS STOKES.
., Fotografas

Šiuoini pranešu savo kbstume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN. N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

------- ---- ----- ------------- '—r..... .I Laikrodžiai, Deimantai ir
I Auksiniai Dalykai
’ Dovanom ar patys sau noreda- 

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

■ mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
• sipirksite.

J ĮVAIRŪS

I RODŽIAI ■
IjAUSIOS MADOS 
IUŽ PRIEINAMA 
į KAINĄ

LAIK-
NAU-

i Taipgi taisau visokius laikrod-" 
fžius ir kitus papuošalų daiktus. H 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
i Williamsburgiečiams, kuriems i
• pertoli pas mane atvežti pataisy- 
Imui laikrodžius ar kitus auksinius 
tdaiktus, palikite “Laisvės” ofise.
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsife “Laisvėje.” • n
J VIKTORAS JANUŠKA
į 127-17 Liberty Ave 1
* Tarpe 127 ir 128 gatvių I
I Richmond Hill, N. Y. ?

L

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai ir chroniikaa vyru ir 

moterų ligai krauju ir odos.
Padarau iityrimų kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 102 

New York, Ny Y.
ValandM Prifimimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po (p i etų nuo B 
iki 9 vai. vakare

Sekrrfadieniaia nuo 11 ryto iki*! pa pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

512

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(A rti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVŲ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS I T

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir Slapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 8 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

'V

£

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityj e;, ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

I
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