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Nors drg. Undžienės prakal
bu] maršrutas buvo surengtas la
bai ant greitųjų, tačiaus pasek
mės buvo gana gražios. Daug 
parapijom] darbininku] atsilan
kė išgirsti apie socialistinę kū
rybą Sovietui Sąjungoje. Kaip 
d. Mizaros, taip ir d. Undžie
nės prakalbos į katalikus dar
bininkus padarė tokį įspūdį, 
kad jie taip garsiai pradėjo kal
bėtis tarp savęs, kur tik susiei
dami, kad net klebonus išgąsdi
no. Greit kunigai suuodė sau 
nemalonumo iš to, ir savo spau
doje pradėjo pūsti melų burbu
lą, kad Sovietų Sąjungoje esan-. 
ti bedarbė, nors patys gerai ži
no, kad ten trūksta darbininkų.

Mūsų pareiga dabar eiti pas 
parapijonus į stubas ir kalbinti 
juos užsiprenumeruoti “Laisvę,” 
ar “Vilnį.” Tuomi atmušime 
atbulkalnierių atakas nuo dar
bininkų tėvynės ir klasiniai švie
sime katalikus darbininkus.

Komunistų spauda dabar rū
pestingai rašo apie karo pavo
jų. nes Japonija puola Sovietu] 
Sąjungą; čia J. V. Scottsboro 
jaunuolių gyvybės gelbėjimas 
komunistų spaudoje serijoziškas 
dalykas; Edith Berkman, audė
jų organizatorės, bado streiku 
kovojimas prieš areštavimą ir 
kėsinimąsi išdeportuoti —mūsų 
spaudoje blizga antgalviuose. Gi 
prūseikinė “Klampynė” tuo mo
mentu .strokaunai užbliovė: 
“Kodėl Alkoholikų Nosys Rau
donuoja?” Pasirodo, kad “Klam
pynės” redaktorių nosių raudo
nėj imo “krizis” nustelbia jiems 
visas darbininkų klasės kovas. 
Nosių raudonėjimas Prūseiką, 
Butki] ir Strazdą pastatė į re
negatų eilę. O kada pasakai 
jiems: “vyrai, perdaug lakate,” 
tai purkštauja apsiputodami.

IŠ LIETUVOS
deda prie padarymo konven-

Surinko daug Piniguj darbą tos darbininkės, ku-, “Sausieji” nugalėjo

NUSIŽUDĖ JAUNUOLIS

-Keturi žmones žuvo Tvane

samdymo sąlygos, t. y., kad 
darbininkės būtų samdomos 
neaprėžtam laikui ir kad 
būtų panaikinta akordinis 
darbas, 2) kad būtų priimtos

LONDON.—Anglijoj nuo 
lietaus užtvino keli pavietai. 
Kiek iki šiol žinoma, tvane 
yra žuvę 4 žmones. Trys 
iš jų yra maži vaikai.

“PASIGAILĖJIMO 
ŽMOGŽUDĖ”

ap- 
ir

nio karo reikia iškelti aikš
tėn mūsų spaudoje.

DARBININKAS NUŠOVĖ 
GUBERNATORIŲ

SUSIPYKO SU SESERIA 
IR NUSIŽUDĖ *

PALAIDOJO SAVO PAČIĄ 
GYVĄ

“Slapiuosius” Kongrese

Sustreikavo “Kauno Audi
nių” Darbininkes

ninkai kalba ir diskusuoja, perdaug vaistų.

“gynėjai” j 
ir socializmo “budavotojai” ] 
krato rankas ir grįžta atgal į 
Ameriką ar kur kitur į kapita
listinę šalį. Tas parodo tai, jog 
kas vengia klasių] kovos pavo
jaus kapitalistinėse šalyse, tas 
šalinasi nuo kovos už socializ
mą, būdamas ir pačioje Sovietų 
Sąjungoje.

Bedarbė baisiai apsunkino pa- 
silaikymą darbininkiškos spau
dos. Piknikai spaudos naudai 
visada buvo reikalingi, o šiemet 
jie dar reikalingesni. Visi ap
skričiai turi rūpintis surengti 
savo ribose visos apielinkės pik
niką tam tikslui ir reikia dar
buotis, kad kuolabiausiai išgar
sinti tokius piknikus. Piknikai 
tai vyriausia materiale parama 
spaudai vasaros laiku. Prie to
kių pikniku] reikia išanksto 
rengtis ir organizuotis busais 
važiuoti iš tolimesnių miestu] ir 
miestukų.

CHICAGO, Ill. — Ateina 
pranešimai, kad visuose Am- ei jos tikrai masine, 
erikos kampuose darbininkų 
organizacijos, po vadovybe 
Komunistų Partijos, išren
ka delegatus į nacionalę no
minacijos konvenciją, kuri 
čia įvyks ateinantį šeštadie-1 
nį. Tai bus Komunistų Par
tijos ir revoliucinių darbi
ninkų organizacijų bendra 
konvencija n o m i n a v imui 
kandidatų į Jungtinių Vals
tijų prezidentus ir vice-pre- 
zidentus. Kandidatais sta
tomi draugai W. Z. Foster 
ir James Ford.

Ši konvencija taip pat pri
ims rinkimų platformą. Bus 
iškelti svarbiausi darbinin- 

■ kų klasės reikalavimai—pa- 
buržuazinio pasaulio pusės, tie ■ šalpa bedarbiams, socialė 
“gynėjai” Darbininkų Tėvynės ap d rauda, prieš algų kapoji- 

- Pa; mus ir prieš reakciją, prieš 
kapitalistinį karą.

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos taipgi dalyvauja 
šiose konferencijose ir prisi-

Visi išvažiuojanti į Sovietu] 
Sąjungą apsigyvenimui prisie- 
gauja, kad jiems rūpi socializ
mo budavojimas ir apgynimas 
Darbininkų Tėvynes nuo kapi
talistinio imperializmo. Aš tam 
visuomet mažai tikėdavau. Ma
no supratimu, naudingesnis yra 
apgynimas Soviete] Sąjungos 
veikiant komunistų parti jį] va
dovaujamose kovose kapitalisti
nėse šalyse, negu apsigyvenimas 
Sovietų šalyje. Dabar pasiro
dė, kad gręsiant karui Sovie
tams iš Japonijos, kartu ir viso

Kolegijos Profesoriai 
Apgavikų Rolėje

CHICAGO. — Chicagos 
Universiteto p r o f e s o r iai 
ekonomistai mano, kad jie 
svietą išganys. Jie siūlo 
“penkių metų planą” Ameri
kai del “sugrąžinimo gero
vės” Bet jie žino, kad joks 
planas kapitalistinėj siste
moj negalimas. Tuo būdu 
profesorių tikslas yra 
gaudinėti darbininkus 
migdyti juos.
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Scottsboro nekaltų jaunuolių nužudymas paskir
tas birželio 24 d. Kartuvės jau prirengtos. Nužu
dyti jie bus, jeigu darbininkų masės nesukels gigan
tiškos audros. Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas padavė apeliaciją į Jungtinių Valstijų Augš- 
•čiausią Teismą. Dviejų.] nuteistų mirtin jaunuolių 
motina, Ida Wright, randasi Vokietijoj su maršru
tu Scottsboro jaunuolių paliuosavimo reikalu. Ji 
kalbėjo Tarptautiniam Jūrininkų kongrese, kuris 
priėmė rezoliuciją už jaunuolių paliuosavimą. Šia
me paveiksle stora moteriškė perstato j'uodveidžių 
buržuazinę organizaciją, kuri žodžiais neva stoja 
prieš Scottsboro jaunuolių nužudymą, bet savo dar
bais padeda bosams atsiekti savo kruviną tikslą.

DARBININKU ATYDA NUKREIPTA LIN
KUI CHICAGOS NAC. KONVENCIJOS
Šimtai Delegatų Jau Išrinkta ir Pradeda Važiuoti; Kompar

tijos Centralinis Komitetas Kandidatais Siūlo Draugus 
Fosterj ir James Fordą

PENKIŲ BILIONĮJ DOL ‘PRALOBIMO’ 
PASKOLOS BONAI NAUJA APGAVYSTE

WASHINGTON. — Kon- 
gresan ir senatan tapo įneš
ti biliai, kuriuose reikalau
jama, kad valdžia tuojau iš
leistų penkių bilionų dolerių 
vertės “pralobimo” bonus. 
Senatorius Cutting tvirtina, 
kad už bonus gauti pinigai 
būtų sunaudoti viešiems 
darbams, ir tuo būdu du mi- 
lionai darbininkų būtų ap
rūpinti darbu. Daleiskime, 

Iš tolimų miestų delegatai 
jau pradeda važiuoti į kon
venciją. Manoma, kad de
legatų bus net nuo paties 
Pacifiko pakraščių iš Cali- 
fornijos.

VIENA, Austrija. — Bur- 
gen provincijos gubernato
rius Schreiner; atsižymėjęs 
reakcionierius, tapo nušau
tas. Jį nudėjo darbininkas 
Zelder.

Astuoni Darbininkai žuvo 
Eksplozijoj

BAKEWELL, Anglija. — 
Geg. 24 d. čionai švino ka
sykloj įvyko baisi eksplozi
ja, užmušta penki mainie- 
riai ir trys gelbėtojai. Prie
žastis eksplozijos nežinoma.

jeigu tas ir tiesa būtų, tai 
visgi tiek dar dešimts milio- 
nų bedarbių pasiliktų be 
darbo bado nasruose. ,

Bedarbiai turi kovot už 
tiesioginį šelpimą bedarbių 
ir už socialę apdraudą nuo 
nedarbo. Visoki bonai reiš
kia tik apgaudinėjimą be
darbių, tik bandymą sulai
kyti bedarbius nuo kovos už 
pašalpą ir už apdraudą.i

WASHINGTON. — Mu
zikantų Kliubų Nacionalė 
Konvencija iškėlė obalsį 
“Dainų Pagelba Nugalėkite 
Liūdesį.” Mat, nuo krizio 
kenčia ir muzikantai bei dai
nininkai. Tačiaus, vietoj 
kovot prieš alkį ir vargą, jie 
apgaudinėja save ir kitus, 
skelbdami nonsensą, kad 
dainų pagelba prašalins 
vargą.

Mainieriai Išrinko 
Deleg. j Chicagos

Nac. Konvenciją
LUZERNE, Pa. — Gegu

žės 20 d. čionai buvo sušauk
ta mainierių grupių ir orga- 

i nizacijų konferencija. Kon- 
iferencija buvo sėkminga. Iš
rinkta trys delegatai, kurie 
važiuos į Komunistų Parti
jos nominacijos konvenciją, 
kuri įvyks Chicago j gegužės 
28 ir 29 dd. Nežiūrint bai
sios bedarbės, suaukota pen
kiolika dolerių padengimui 
delegatų kelionės lėšų.

Kietosios anglies mainie
riai susidomėję Komunistų 
Partijos rinkimų kampanija 
ir ketina joje1 uoliai daly
vauti.

“Kauno audiniai” fabriko 
direkcija paskelbė darbinin
kėms, kad visos darbininkės 
pervedamos iš padienių į 
akordines ir samdomos ne il
giau trijų mėnesių. Darbi
ninkės pasipriešino tam 
samdytojų šposui ir paskel
bė streiką. Darbininkės iš
statė šiuos reikalavimus: 1) 
kad būtų grąžinta senosios | mokytojai liuosnoriai nepri

ims algų nukapojimo, kad 
bus vedama kova prieš pa
sikėsinimą ant mokytojų už
darbio.

rios šiomis dienomis be jo-j 
kių priežasčių buvo atleis
tos, 3) kad dienos uždarbis, 
dirbant 8 valandas, nebūtų 
mažesnis 6 litų, 4) kad virš
valandžiai būtų, apmokami 
pusantros ; Valandos < kaina, 
kad darbininkės nebūtų per* 
sekiojamos, reikalavimas 14 
dienų apmokamų atostogų į 
į metus ir kiti reikalavimai.
Marijampolės Linų Apdir

bimo Bendrovė
Dirba 20 darbininkų, dau

giausiai moterys. Darbas 
labai nešvarus ir kenksmin
gas sveikatai. Dirba 16 va
landų į parą. Reikia kovoti 
'del 8 valandų darbo dienos.

Vaisvandenių ir Limonado 
Fabrikas “Labutis”

Mariampolėj
Dirba 5 darbininkai. Dar

bo sąlygos sunkios, dirbtu
vės butas labai ankštas. Cu
kraus fabrike dabar J dirba 
tik 30 darbininkų. t c

KOVA PRIEŠ KAPITALISTINIO KARO PAVOJU; DARBI
NINKU MASINES DEMONSTRACIJOS PRIEŠ JAPONIJOS 
IMPERIALISTUS, KAIPO VADUS KARO PRIEŠ S. SĄJ.

Už Gynimą Sovietų Sąjungos ir Chinijos Liaudies; Karo 
Siaubūną Nugalės tik Organizuotas Masinis Judėjimas po 
Komunistų Internacionalo Vadovybe; Darbininkai Vieny
kitės Prieš Naują Skerdynę!

pastot kelią gabenimui amu
nicijos į Tolimuosius Rytus.

New Yorko revoliuciniai 
darbininkai ir darbininkės 
rengia demonstraciją ties 
Japonijos konsulatu birželio 

riuomenės į Mandžuriją. Ji 14 d., laike pietų. Prie de- 
dabar atvirai rengiasi prie j monstracijos rengimo prisi- 
užgrobimo S o v i e tų-Chinų deda Komunistų Partija, 

Karas Darbo Unijų Vienybės Ly
ga, Sovietų Draugų organi
zacija, Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas, Darbi
ninkų Tarptautinė Pagelba, 
Darbininku Kliubai ir kitos 
orgaizacijos.

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus o r g a n i zuotis

Karo padėtis tolimuosiuo
se rytuose nuolatos aštrėja. 
Japonijos imperialistinė val
džia tęsia provokacijas prieš 
Sovietų Sąjungą. Ji kasdien 
siunčia naujus būrius ka-

Rytinio gelžkelio. 
gali išmušti bile dieną.

Jungtinių Valstijų bosai 
kasdien siunčia amuniciją 
karui prieš Sovietų Sąjungą 
ir prieš Chinijos liaudį. Šia
me įtemptos padėties laiko
tarpy j nebeužtenka agitaci
jos ir propagandos. Reikia
eiti prie veikimo, kad pašto- amunicijos fabrikuose, uos
ti kelią imperialistiniam ka- tuose ir ant laivų ir aktyviai 
rui prieš Sovietų Sąjunga, sulaikyti amunicijos dirbi- 
Turi būt daroma organizaci- mą ir gabenimą Japonijos 
niai žingsniai dirbtuvėse ir imperialistams. Dabar lai- 
uostuose ir ant laivų, idant kas! Dabar reikia veikti!

Kapos Algas New
Yorko Mokytojams Amunicijos Fabriku

New Yorko Švietimo Ta
ryba paskelbė, kad ateina 
laikas, kuomet visiems did
miesčio mokytojams algos 
bus nukapotos. Bandoma 
įtikinti mokytojus, kad jie- 
jos liuosnoriai priimtų algų 
nukapojimą. Bet mokytojų 
unija atsako, kad niekuomet

WASHINGTON. — At
stovų butas 223 balsais prieš 
169 atmetė pasiūlymą, kad 
būtų sugrąžintas 2.75 nuoš. 
tvirtumo alus delei padidi- 
nimoi valdžios įeigų. Tas 
reiškia, Kad “sausieji” lai
mėjo. Tai buvo netiesiogi
nis bandymas panaikinti 
prohibiciją.

NEW YORK. — Keistų 
yra sutvėrimų. May Strow 
nusipirko suknią ir rengėsi 
į vakarušką. Bet pasirodė, 
kad jos sesutė Eleanor, 17 
metų, ta suknia apsivilko ir 
išėjo.' May Eleanorą smar
kiai išbarė. Pastaroji iš su
sikrimtimo ir pykčio nusi
nuodijo. Abidvi buvo dar
bininkės merginos.

Yra lietuvių darbininkų, 
kurie dirba amunicijos fab
rikuose. Mes prašome tuos 
draugus tuo jaus suteikti ži
nių dienraščiui “Laisvei” iš 
tų fabrikų. Rašykite, kaipt, c- </ 7 A / VA\_z J v/ Dd V U A 1CD V A 1XC4 A AAAk.

ten darbai eina, ką da<bi-; nusižudyti, įteikdama 
r > perdaug vaistų. r~ 

kokios kalbos abelnai eina sake, jOg jį įaį darė įg pasj. 
ir t. t. Amerikos bosų pri- gailėjimo savo motinos kan- 
sirengimas prie kąpitalisti- čiu. 
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$25,000 už Suėmimą 
Kūdikio Kidnaperiu

TRENTON, N. J. — New 
Jersey valstijos legislatūra 
nutarė duoti $25,000 tam, 
kas padės sučiupti tikrus 
Lindbergho beibės kidnape- 
rius. Bet tie ponai nė cen
to neduoda šelpimui New 
Jersey valstijos tūkstan
čiams darbininkų beibių, ku
rie miršta badu.

NEW YORK. — Gustave 
Demtre, 17 metų amžiaus, 
užsitroškino gazu. Jis tik 
buVo pabaigęs Washington 
Irving High School. Palik
tam raščiuke savo tėvams 
sako; jog jis atėmė gyvybę 
todėl, kad negalėjo žiūrėti į 
savo tėvus, brolius ir sese
ris, gyvenančius skurde ir 
nusiminime.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

ę

BUFFALO, N. Y. — New 
Yorko Valstijos Gydytojų 
Draugijos prezidentas Dr. 
Heyd sako, kad šis krizis 
daug daktarų išvarė iš biz
nio ir pavertė naktiniais 
sargais, vežikais, keltuvų 
darbininkais, patarnautojais 
prie stalų ir t. t. Sako, kad 
daktarų biznis sumažėjo 40 
nuoš.

Ex-Kareiviai Renkas 
j Washington!, Val
džia Jaučia Pavojų

’ WASHINGTON. — Bū
riai eks-kareivių pribūna į 
Washingtona reikalauti at- 
mokėjimo bonų. Gegužės 
23 d. dvidešimts penki kar
eiviai pribuvo iš Bethlehem, 
Pa. Miesto policija pasta
tyta ant kojų ir sekioja 
kiekvieną eks-kareivių pasi
judinimą. Kongreso rūmai 
apstatyti speciale policija. 
Hooverio valdžia užuodžia, 
kad eks-kareiviai išmoko 
kovot laike pasaulinės sker
dynės, tai šiandien tą žino
jimą gali panaudoti gyni-

COPENHAGEN. — Else' 
Wille Bang nuteista trims 
mėnesiams khlėjiman. Ji pa
dėjo savo nesveikai motinai 

: jai 
Teisme ji

NEW YORK. — Salavei- 
šių armijos apgavikai giria
si, kad New Yorko mieste 
per vieną savaitę surinko 
$139,122 neva varguolių šel
pimui. Jie sako, kad jie tūri' 
už tikslą surinkti virš mili- 
oną dolerių.

MUSKEGAN, Mich. — 
John Kozun prisipažino, kad 
jis savo žmoną iki nesąmo
nės pirma primušė, o paskui 
dar gyvą palaidojo penkių, 
pėdų gilumo duobėje savo 
vištinyčioj. Sako, kad jis iš 
pykčio buvo netekęs proto.
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NAUJA RENEGATU PR1GAVYSTE
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Lovėstoniečiai ir canno-t] veidmainišką laišką “vieny-į 
niečiaį renegatai užsiima;'bės klausimu,” ir kelis kar-! 
nauja v bendra kainpanija, j tus bandė prisiųsti į Parti- 
bandydarni tbliaus tęšti sa-’ją savo atstovus. Paskuti- 
vo nubąnkrūtavusį prigavi-’ niam periode ypatingas ųą-' 
kišką veikimą tarp mažos siuntinys, kurį jie pasirinko, 
grupės! • darbininkų, kurie 1 buvo tūlas Dr. Bertan, kuris tų-sjnetoni 
dar pcį ;jų įtaka. Trockis-: pareiškė,1 jog jis netraukęs į 
tij laikrašty, gegužės 7-tos! visus ryšius su Yionegatais, 
laidoje,“ bendroji kampanija ir tuo pagrindu vaduodama- 
pradėta paskelbiant laiškus sis bandė kelis kartus as- 
nuo libvestono, po kuriais i meniniai , sueiti ’ draugus) 
parašyta pramanyti vardai,' Weinstone, Bedachtą ir Sta-' 
neva iškėlimui “slaptų vie- chel. Abu draugai, Weinsto-1 
nybės ’derybų tarp Lovesto- ne ir Bedachtas, pasakė! 
no ir Partijos.” Tas vėliaus i tam renegatų atstovui, kad 
tapo pakartota Lovestone j neturi ką kalbėti su priešais 
laikrašty, gegužės 14 d., tie- ir renegatais, ir pareikala- 
sioginiu’ pareiškimu renega
to Gitfow vardu, būk 
(Gitlow) vedęs derybas su 
Partija ir su Kominternu 
per draugą Stachel .

Komunistų Partijos Cen- 
tralinis Komitetas skelbia, 
kad tię: pareiškimai yra su
fabrikuota melagyste.

.jnunistų Partija neturi nei 

su bilp’: kontrrevoliucionie
rių renegatu grupe ves-' , . . ^
ti derybas. Ji sužinojo-, iš] ^ymuijos is vidaus. Drau- 
trijų jraetų patyrimo, kad i Pra’
tos grįpės turi tik vieną!. .
tikslą į| jtovoti ’ prieš

T<inti jos įtaką tarp darbi., prihiAš, khd: Partija liesim- į

ir renegatais, ir pareikala
vo, kad jis apleistų raštinę, 

jis j Draugas Stachel buvo sutik
tas išėjęs iš raštinės, ir jis 
pasiklausė, ką Dr. Bertan

Sandariečiai Žada “Faituotis” 
Prieš Socialfašistus

Pusiau fašistų organas 
“Sandara” rašo:

Kękias pozicijas ■ užims sau-; 
dariečiai busimam SLA. sei
me Pittsburghe? Vienos srio- 
vės spaudei pranašauja vieno
kią kryptį; kitpp gi visai prie-| 
šingą. i i

feagočiaus generalinis (šta
bas s Vėl pradėjo/plačią agitaci
ją,, 'kad 'išrinkimas seime ko 
nol’š kito apart Bagočiaus bū-

inis smurtasi ; ■ I :
Tas viskas yra paprastas

“bunk.” Delegatai suvažiuos 
ne Jam, kad pasilenkti prieš 
Bągočių, Gugj, Bakaną ir ki- 
tuls, SLA. seimas nėra Rusi
jos Įcaro durna, Jeigi] jis gali 
priimti ar atmesti organizaci
jos konstitūciją; jeigu* jis’skai
tosi aukščiausia susivienijimo 
instancija, tai jo, o ne kieno 
kito žinioj yra rinkimas SLA. 
Pildomosios Tarybos.

i
Vadinasi, sandariečiai at-l 

virai pasako socialfašistams, 
kad jeigu jie su vienybių i ais 
fašistais sudarys didžiumą)

un pasakyti. Bertan pa- sejme> įaį socialfašistų kan-1 
akė drg. Stachel, kad ^jis ūidatai nepateks į Pildomą’ 

Tarybą, nežiūrint kad ne.ku- 
I rie jų gavo daugiau būlsų 
j už “tautiškus” kandidatus.

Kuomet fašistai ir social-

Didžiausio pavojaus celitrąi 
—tai Tolimieji Rytai ir Lenki
ja. . .. .. ;

Tolimųjų Rytų įvykiai atsi
liepia ir į lenkų politiką. Len
kija 'jaučiasi labai nejaukiai, ir 
juo tolyn, tas nejaukumas ei- 

Į na didyn. Leųkiją, bijo, kad 
i įsigalėjusios, Rusija ir Vokieti

ją anksčiau', arf vėliau ją su
mals. , ■ ' > ; ,

. *... Lenkai jau senai svars
to pusbalsiu' preventyviųio ka
ro prdblemą. Ir fei.kia pripa
žinti, jog retai kur preveiity- 

i vinio<karo klausimaš'stoja taip 
aktualiai, kaip jis 'dabar sto
ja lenkams.’ Sumušti, suskal
dyti; pi’iešą, kol jis 'dar silp
nesnis,' tai klausimas, kuris 

i lenkams neduoda nurimti.
I < I V b ‘ ■ •

, Rytuose lenkai norėtų ats
kirti visą Ukrainą * nuo Mask
vos ir; padaryti ją savo vasa
lu. > Tada Maskva nebebūtų 
Lenkijai pavojinga. Vis tai 
įgražūs Varšuvai , sumanymai, 
bet kaip juos įvykdyti? Sa
koma, esą, Pilsudskio dažni 
važinėjimai Rumunijon, lyg 
kuracijos reikalais, turėjo tiks
lą palenkti rumunus į karą su 
Sovietais. Dabar, balandžio 
mėnesį, Pilsudskis vėl viešėjo 
Rumunijoj ir tik nesenai grį
žo. šitą kelionę, sakoma, iš
kėlę Tolimųjų Rytų įvykiai.

ir Lenkija, Rumunija ir ki
tos .buržuazinės , valstybės 
pradėtų pulti Sovietų Są
jungą ! Smetoniniai fašis
tai vengia dabar to pasakyti. 
Bet mes neabejojame, kad 
iy fašistinė Lietuva stotų 
fašistinei Lenkijai į pagel- 
bą. Bet kaip Lenkijos, taip) piktinimas kapitalistine sis- riai” ją atakuojant: reika- 
ir Lietuvos .darbininkai; sto-) tema. Bedarbė, skurdas, ba- Įlaujant paliuosuoti visus po-

Idas kiekvienam darbininkui i litinius kalinius, visus kontr- 
rodo, kad pati sistema yra) revoliucionierius, 

bloga. Ir štai atsiranda ka- 1 --------
puolimą ant Sovietų Sąjun- pitalistų agentai, kurie, Ran
gos; tai imperialistų baimė do demagogiškai pačią kapi- Socialistų Partija

Kapitalistų agentai dabąr 
labiau, negu kada nors pir
miau naudoja demagogiją, 
kad apgauti mases. Abel- 

i nai darbo masėse kyla pasi

nori tuos ’darbininkus pasi
gauti, veidmainingai neva 
rodydamas draugi škumą 
linkui Sovietų Sąjungos, tuo 
pačiu sykiu, žinoma, “gud-

tų ginti Sovietų Sąjungą.
Ir kas svarbiausiai iki

šiol sulaikė imperialistų

gos,1 tai imperialistų baime

bloga. Ir štai atsiranda ka-
Hillquitas stoja už tai, kad 

; atvirai
darbininkų^ sukilimo kapita- talistinę sistemą pateisinti, atakuotų' Sovietų Sąjungą. 

pirmos rūšies kapitalistų Jis ;sal
u . - ... ne denjagogu yra Ndw' IYo&oj šistatyn^a? pagelbsti jAmeri-
sunkumas gauti pinigų,”; valstijos gubernątąrius Roo- j kos; komunistams jų .kovoje 

trukdė ir trukdo imperialis-1 seyeltas, numaitbmaš ’dėmo-1 prieš socialistus. Thomas 
tus paskelbti karą Sovietų i kratų kandidatas į preziden-' sako, kad Hillquito “ųęlank- 
Sąjuligai., , () tus. Jis bando nuduoti dar-'stus” nusistatymas pagelbs-

Už tai,,kad nedaleisti im-; bininkų draugii. Jis šiomis į ti komunistams. Reiškia, 
, p ę r; i a listamsj išprovokuoti dienomis kalbėdamas Ogle-! socialfašištai' savo tarpe rie- 

' karą prieš Sovietų Sąjungą, thorpe Kolegijoj iškėlė nu- j jasi delėi būdų, kaip apgauti 
d a r b i n i n k ai turi budėti, dėvėtą liberalų teoriją apie darbininkus, kaip juos ati- 
Darbininkai turi organizuo- kapitalizmo “perorganizavi-! traukti nuo revoliucinio ke
ti prieškarinius masinius Imą.” CLU, '
mitingus, prieškarines de- nizuoti kapitalistinę gamy- 
monstracijas, turi dėti pas-įbą ir produktų paskirstymą! 
tangas sustabdyti siuntimą) del naudo ' 1 "
amunicijos Japonijai. Žo- nių, __ _ ________ ___________ _____ __
džiu sakant, darbininkai tu- nori nukreipti darbininkų j di, konferencijoj svarstyta,

listinese šalyse, imperialistų 
armijose ir t.t. Tas, o i

Pirmos rūšies kppitąlistų Ji§ sako, kad Thomas’o nu- 
atymaę pagelbsti ;Ameri-

masinius ma.” Girdi, reikia perorga- i munistinio judėjimo.

į Prezidentas sušaukė į kon- 
s “paprastų žmo-; ferenciją apie 30 kapitalis- 

” ir viskas bus gerai. Jis I tinių laikraščių leidėjų. Gir-

i

turįs informacijų/ jog Lo
vestone pripažįstą . nubank-1

1 r u t a v i m ą savo renegatų > 
į grupės ir norįs vesti dery-! 

777-^ n IT "vii v alk ^as su partija pagrindu da-i mažiausio noio nei leikalo lyvavinw brandleriečiu kon- fašistai tarp savęs “faituo- 
fei-eneijoj, Berlyne ir'suar- sis” SLA-t s-einJe Pitthbui-g-j

• ■ - - he, tai SLsĄ.( dali pinkai de-’
legatai turštų šūdiryti ben-

j nešė/Partijai^ ' hediškusiio- dr% ifront^ ir vesti gręžtą 
r kovąj prieš savo priešu?—

' tūojaus'buvo-padarytas nu- - - 7( - -----

tęfeuoja jokiais įovestono;.—- - - - 
darbininkų ir ban- j piana^ apart kovos prieš e

dyti pagerti partiją tokia su • tuo nutarimu pil- SoVietŲ Sąjungą 
taktiką per mažiaus išsila-! ^ai sutiko draugas Stachel. Lietuvos smetoninių fa

Labai pažymėtinas beprinci- §istų organas “Lietuvos 
dradarjtaauti su socialfašis- ĮP11}18 politinis pobūdis rene- į das” (No. 105) tarp kito ___ 

Tos / grupių, tai kad tasai ^aį ^a saR0 apje gręsiantį 
apsilankymas Lovestono pa- Rarą prieš Sovietu Sąjungą:

rių renegatų grupe

etų patyrimo 
lės turi tik vieną

nistų Partiją, bandyti sųhąi-

ninku įnasių, skleisti šmeiž- i 
tus tam i

vinusiūs narius, atvirai ben-

fašistus i ir socialfašistus.
- \• jf-o fim

Fašistai Apie Karą Prieš

Labai pažymėtinas^ beprinci- gistų organas “Lietuvos Ai- 
ko

Net ir tas fašistų organas 
pripažįsta, kad Sovietų Są
junga nenori karo ir deda 
pastangas jo išvengti. Jis 
sako:

Pastaruoju metų pastebėta 
IcftiĮk'ą’ difjėli^ jdraugayimafet su ' 
japonais. : Manomą, ikad šitas' 
draugavimas yra Tolimųjų hy- 
tų įvykių ir santikių su sovie
tais vaisiai. Manoma, jog, jei 
tik kiltų 'Maskvos komplikaci
jos su ^appnajs, lenkai ,stęųg- 
tųsi tuo-pasinaudbti. žinoma,') 
japonams irgi labai pravartu; 
turėti, sąjungininką, kuris rei- 
. ■ • i . .* . 1 ; < .. 1 4 -n r .!■

kVą iš užpakalio.

tais ir net su policija, 
renegatų grupės lošia pro
vokatorių ir šnipų roles.

Darbininkai niekad neuž
mirš, kaip Gitlow, išvakary 
Gegužės Dienos demonstra
cijos, 1930 metais, pasirodė 
kapitalistinėj spaudoj, kai
po vyriausias pagelbininkas 
p o 1 i c i jos komisionieriaus 
Whalen, smerkdamas Ko
munistų: Partiją, sakyda- , . . J
mas, tįūk ji provokuojanti kiems intriguojantiems kon-

I tr-revoliucimams elemen
tams padaryti kokią nors 
įtaką ant jų ir ant darbinin
kų abelnai. Tie geri, teisin
gieji darbininkai, kurie pir- 
miaus sekė renegatus, sugrį
žo į Partiją. Lovęston ir 
Cannon renegatai s turi vie- 

, n'ą tikslą — trukdyti dar
bininkų kovą ir bandyti su
naikinti Komunistų Partiją,;

vadą. ;Viša Partija nuo dpd- 
čios iki1 Viršaus turi atsaky
ti* į tas vėliausias atakas, 
pilniausiai jups numaskuo- 
jant darbininkų akyse, kai
po streiklaužius ir renega
tus, ir išvyti, jų liekanas: iš 
darbininkų klasės judėjimo

siuntino pasiūlymui sunai
kinti savo grupes buvo taip 
sudarytas, kad įvelti par. į 
pasikalbėjimus, idant tuo j 
būdu jie galėtų gauti amu-. 
nicijos savo kovai prieš Par- ! 
tiją-

Partijos nariams tasai 
i inicicfentas turi būt dar vie
na lekcija, kad neleisti to-

Mūsų dabarties gyvenamoji 
situacija, tiek ūkinė, tiek poli
tinė, yra nepaprastai įtemta. 
Tokioj įtemptoj, pilnoj degan
čios medžiagos, atmosferoj 
kiekviena kibirkštis darosi la
bai pavojinga, nes gali sukel
ti gaisrą.

Whaleną ir policiją prie už- 
slopinitno Pirmos Gegužės 
demonstracijos, o pats Git- 
lowas Uiepė darbininkams 
neklausyti Koniunistų Par
tijos atsišaukimo ir neiti į 
Union ^quare. Darbininkai 
neužmirš daugelio metų re
kordo jįepegatų grupių atvi
ro bendradarbiavimo su so
cialistų ; partija, Amerikos 
Darbo; generacijos- reakci
niais v: ršininkais ir Mušte 
grupėsĮstrpiklaužišku veiki
mu, ypatingai adatos ama
tų ir tekstilės pramonėse, ir 
jų šmeižtus prieš Sovietų 
Sąjungį, kurie yra imperia
listinio'karo rengimo dali
mi. Komunistų Partija tu
ri tik vieną atsinešimą lin
kui tokių elementų, kaipo 
tų renegatų grupės: tai yra, 
griežta; kova, numaskavi- 
mas ir įųnaikinimas tų gru
pių, kaipo darbininkų kla
sės priešų.

Lbvestone-Cannono blofas 
apie vienybę yra tiktai tę
simas jų pirmesnės atakos 
ant Komunistų Partijos. 
Kad sufabrikuoti “darody- 
mus” įtikinimui tūlų 'darbi* 

. ninku apie jų derybų tikru- 
< jną, jie pasiuntė Partijai

mentų apie tai skelbia trockis- 
tų “Militant.”

Tai, *mat, ir su “kontr-revo- 
liucionieriais” galima vesti de
rybos! . . .. .
Komunistų Partija, kaip 

jau viršuj buvo > nurodyta, 
jokių derybų nevedė ir neve
da su kontr-revoliųcionie- 
riaiš lovestoniečiąis. ; •. •

Kaip lovestonieeiai ir ican- 
nonieęiai, taip ;ir lietuviški

. . . . renegataiJ turi ’bendrą tikš-1
darbininkų organizatorių įrhą: įai daryti visokias prp- hrrVzlr* A 1 O MIIA O ' ■■ n L •• • V iŠ J • • •vokacijas prięš Parti j ą, nię- 

.Itinti ir,šmeižti Partijąjr jos 
•veikėjus. Del to jie sugal
voju • visokius melus prieš ■ 
Parįtiją.

Tą bjaurų loveštoniečių- 
cannoniečių melą apie .“vie
nybės derybas” renegatas 
Prūsęika bando panaudoti 

j “sudrūtinimui” savo’ pozici-'
j Lietuviškų Renegatų 

' Bjautus šmeižtas
Lietuviški renegatai irgi 

prisideda prie tos bjaurios 
melagystės, būk Partija ve-

- dusi derybas su Lovestone 
ir j Cannono' kontr-revoliuci- 
nėmis grupėmis. Renegatas 

‘pFūseika savo “Klampynėj” 
(No, 1Q) sako:

j- .' / t . j ; 'i i i e .I ) 1 t

* Lovestomečiai, pasirodo,' Ve
dė) o gal dar tėbeveda dery- ni ui kuilį, uei pmitsnių dar
bas su partija. įdomių doku- bininkų masių nesumulkins.

jos, “Sustiprinimui” savo ša
lininkų. Jis jiems duoda.su
prasti: V Žiūrėkite, Partija 
jau veda derybas su lovesto- 
niečiais, kuriuos pasmerkė, 
kaipo k o n t r -revoliucionie
rius: < Partija ir su mumis 
veš derybas. ’ ‘ f

Bet melais renegatai neto
li galt nuvažiuoti. Jie tik 
kelišlSaVo pasekėjus galkšu- 
mulkinti, bet platesnių dar-

ri parodyt imperialistams, domę nuo kovos prieš pačią 
kad^ jie pasirengę vesti | kapitalistinę sistemą, aiškin- 
griežtą kovą prieš naują, damas, kad spekuliacija ir 
skerdynę. i bankieriai yra atsakomingi

I! už visą blogumą, o pati ka- 
I pitalistinė sistema yra gera. jo.

------- - j “nauda,” tai blofas spaudo- 
i Socialfašistų n a c ionalėj i Je’ 1'°^ Hooveris . deda visas 

~ I konvencijoj Milwaukee, kaip į Pastangas nugalėjimui kri- 
paikraš. praneša, “smarkiai”')Z10, ' . .

i susikirto Hillquito ir Nor-) 
man Thomas frakcijos. Hill- ! 
quitas ir jo rėmėjai sako, 
kad per peTeituš’ tris mėne- 
sius“pašnibždomis”buvo 've
dama kampaniją prieš HilĮ- 
quita, kaipo prieš žydą, kad 
jį išstumti iš partijos vado
vybės—iš pirmininko vietos. 
Girdi, Thomas ir jo pasekė- 

i jai nori partiją apvalyti nuo 
i “svetimšalių elementų” va- 

Taip neatskiriamai gyve-1 dovybės ir padaryti partijai 
no per 9 mėnesius. Abudu iš-1 amerikoniška.” Hillquito' 
moko dėvėt čeverykučius, val
gyt su šaukštu, gert pieną iš 
stiklo, grėbliuku graibstyti

kai]) pagerinti ekonominę

Kiek jau Hooveris sušau
kė panašių konferencijų, bet 
nei viena jų nieko negelbė-

Visa tų konferencijų
i

Jaunos Beždžiones ir 
Kūdikio Gabumai J ' 
; Indianos Universiteto profe
sorius W. i N-. Kellogg darė pa
lyginimus tarp protinių gabu
mų |jaunos'beždžionės ir mažo 
kūdjikid. Tiems bandymams 
pasiėmė savo, sūnų 10 mėnesių 
amžiaus ir bezdžionaitę ,7 ir 
pusės mėnesių1. Ją aprengė jis 

kaip ir savo sūnų, vienu turėti sąjungininką, kuris rei-l .
ki-imir mhtnePtu'(ri’iebiii Mals |ma’stu KJ maitino su kūdikiu;: kiamT guebtų. SĮas.^. d b migdomi tame pa-1
kva is užpakalio. Taigi, len-/t. . , . , , J . ,1 ’ iciame kambaryje, ir kartu zai-!
kų ir japonų interesai čia la- 
bai gerai sutampa, ir todėl jų 
draugavimas — lengvai sup
rantamas reiškinys. Žinoma, 
Maskva karo nenori ir negali 
norėti, nes karas padarytų 
bergždžias jos visas ūkines 
pastangas. Todėl1 reik many
ti, kad Maskva stengsis viso
mis priemonėmis karo vengti. 

! Bet būva tokių aplinkybių, kad 
ir taikingiausiai nusiteikusi 
valstybė negali karo išvengti. 
Taigi, bendrai reikia pasaky
ti, kad sprogstamos medžiagos 
yra nemaža. Reikia tik atitin
kamos kibirkšties, ir ji gali 
užsidegti.
Pažymėjęs tuos jau gerai dzionaitė 30 minučių, 

žinomus faktus, “Liet. Ai
das” savo skaitytojus rami
na:

Didžiausia taikos parama— 
tai aplinkybė, kad dabar labai 
sunku gauti pinigų, o be pi

kai gal jau būtų Jjąndę pre- 
ventyvinį karą, jeigu būtų tu 

i ‘ -rU, ’ v'.’ '' '

’ ku kauti', o karui dar. .spnkiaų. 
Daug kas tvirtina, kad šiandie 

t politinė situacija Europoje yra 
dafiig daugiau įtempta; nekaip 
1914 metais-, ir negalima saky
ti, kad toks tvirtinimas netu
rį pamato. Ęet taika, tuo tar
pti, ' laikosi ir gal išsilaikys. 
Didžiausias taikos sąjunginin
kas -r- tai nepinigas*
Čia, žinoma, dunlimas 

masėms akių, kad nukreipti! 
jų dornę nuo bęsiartinančio bėjęs dvidešimt'metų ir prie-) 
karo, kad ir Lietuvos dar- 
bo masėse negalėtų susikris
talizuoti didelis judėjimas 
kovai prieš karą.

Visiems aišku, kad Japo
nija rengiasi išprovokuoti 
kąrą prieš Sovietij Sąjungą, 
kad Lenkija taip pat visu 
įsiutimu rengiasi jpultį. So
vietų Sąjungą is vakarų 
pusės? -

; Manoma, į

Vokietijoj yra apie 6,000,- 
000 bedarbiu. Ir dar vis be
darbių. armija didėja. Da
bar Hindenburgo-Brueningo 
pusiau fašistinės diktatūroj 
valdžia, kurią karštai' remia 
•socialdemokratų partija, vėl 
planuoją ir, tą mižerna be
darbių pašalpą sumažinti, 
išleidžiant nepaprastos pa
dėties įstatymą.

šalininkai sako, kad Thomas $0Vieto SailUlga AtSlSB- 
liaudis h- medžiUu danga ;>merikonizmo’’ įne- Ialkffllllkailh Ifflpe-
kiemo ir atrišti paprastus maz-jse partijoj rasinę neapykan- o
gus. Kada profesorius subar-ltą. nallSUniaill rleSlKaill
davo bezdžionaitę, jinai ver-Į 
kė panašiai, kaip ir subartas’ 
jo sūnus. Abudu greitai iš-! 
moko suprasti keletą žodžių. 
Bet iš pradžios bezdžionaitė 
geriau suprato, negu profeso- 
raitis. Kada kūdikio tėvas iš
eidavo pro kurias duris, tai 
jo sūnus atsimindavo tas du
ris tik penkias minutes, o bez- 

. Kada 
jis- abudu šaukdavo, bezdžio
naitė pirma suprasdavo šauki
mą. ' • _ ■

Tuos tyrimus prof. Kellogg 
i pranešė suvažiavimui Vidur- 
vakarinių Psychologų Sąjun
gos Bloomingtone, Ind., perei-

Jau nuo senai pas Ameri
kos socialfašistus eina 
“smarkūs” ginčai. Bet tie 
gičai nėra principiniai.

MASKVA.—Nesenai Tau
tų Lygos komisija “ištyri
mui konflikto tarpe Chini- 
jos ir Japonijos” kreipėsi

Kaip Hillquitas, taip ir Nor- prie Sovietų Sąjungos, kad 
man Thomas yra ištikimi 
kapitalistų agentai. Jie ve
da “faitą” tik taktikos klau
simu: kaip geriausiai ap
mulkinti darbininkus kapi
talistų naudai. Tarp jų ei-! kad ta komisija susideda iš 
na ginčas Sovietų Sąjungos 
klausimu. Abu jie Sovietų 
Sąjungos priešai. Thomas 
stoja, kad Socialistų Partija 
laikytųsi “draugiško neutra-

pastaroji suteiktų jai viso
kias informacijas. Sovietų 
valdžia pareiškė, kad prie 
tos komisijos sudarymo So
vietų Sąjunga neprisidėjo,

plėšikiškų imperialistų ag
entų, kuriai visai nerūpi ti
kras konflikto ištyrimas, 
tuo būdu jokių informacijų 
neduos. Tos informacijos

. nigų kariauti negalima. Len- tą savaitę.- 1 - - ' - • - Tolyn '
prantama, žmogaus kuulkis « v,,, t l■ ~ ~ . j, . . v , .v.,

j f ; t ...... .l" pralenkia beždžionę gabumais lumo linkių.; Sovietų Sąjun- butų imperiąlistų įskiąipo-
?,TejęJpinįąų. .ųęt.Jąšiąip sumjjš^okt naujų: dalykų.

Tolyn einant į metus, su- 
žmpgaus kūdikis

; ; > j f , •---- O”

Kaip Paukščiai Suranda
Su Kelią Ten ir Atgal

Nesenai Vienos mokslų ak-; 
ademijoj austrų zoologas De* 
ras skaitė pranešimą apie) 
paukščių kelionę įšiltuosius) 
kraštus ir atgal. Jis išaiškino i 
klausįrhą, kokiu būdu paukš-) 
čiai atseka kelią tose savo ke
lionėse, • ; t į 7 (

Jis. paukščių skridimą ste-'

Jis išaiškino i

seka kelią iš mėnulio. Jie pra-! 
dedą visada savo skridimą,) 
kai tik užstoja pilnas mėnulis. 
Tai pasitvirtinę visais jo ste
bėjimų metais. Jo nuomone, 
mėnulis esąs tikrasis kelrodis 
šiems keleiviams:

■ .į . -----■

Garsiniai Mokslo Judžiai
' Amerikoj dar visai , mažai 
tėra rodoma garbinių t judamų;

„ , , j . , n v. .. Jų paveikslų delei mokslinės 
Bet ką. darytų fašistine apšvietos. Tiesa, beveik kiek-

Lietuva^ jeigu kiltų karas (Tąsa 3-čiam pusi.)

gos. Mat, vis daugiau ir mos ir panaudojamos, toli- 
'daugiau darbininkų pritaria mesniam darbininkų klasės 
Sovietų Sąjungai'. Thomas apgaudinėjimui.: i - •

Kuomet parazitų klasės stalai nukrauti valgiais ir 
■gėrimais, tai milibnai bedarbių badaujd. Tik per 
kovą darbininkai gali priversti kapitalistų klasę ap
rūpinti juos maistu, drabužiais, butais.
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Iš Kiekvieno Šimto Kanados Darbininku 58 Yra 
Visai Be Darbo; 220,000 Farmerių Badauja!

PASARGA KANADOS 
DRAUGAMS

Kanados kapitalistiniam; 
kriziui einant gilyn, darbiniu-! 
kų gyvenimas kasdieną eina j 
blogyn. Kartu darbininkų 
kasdieninės kovos prieš badą 
bei .už apgynimą savo teisių 

*eina smarkyn.
spauda,
mokratai bei visokio
renegatai
laikis jau čia pat,” kad Kana
dos sąlygos yra kitoniškos, ne
gu kitų valstybių; todėl jau 
gerovė Kanadoj atsigauna iš 
po krizio. Bet pats gyveni
mas rodo ką kita. Kasdieną 
bedarbių eilės auga su negir
dėtu smargumu.

Iš viso Kanadoj darbininkų 
augščiausiam industrijos paki
lime 1928 m. dirbo 1,300,000.

t šiandieną gi pačios kapitalis
tinės spa’udos bei valdžios pra- 

’nešimais yra bedarbių 750,000,
o dirbančių 500,000; iš jų nuo
lat dirba tik 300,000. O Ii- 
kusieji tedirba dalinai. i iyta planai“ propagandos plė-

O prie šių industrijos be-|timui už darbininku klasės 
darbių reikia^ pridėti dar ba- kandidatus. Kiek tik galint 

plačiausiai reikia agituoti dar
bininkus, aiškinti svarbą šių 
rinkimų. Nurodyti, ką reiškia 
Komunistų Partijos platforma 
ir jos 
šiuose badlaikiuose.

Tos darbuotės

Kapitalistinė 
bažnyčia, socialde- 

plauko 
blofina, kad “ger-

daujančius Kanados 220,000 
farmerių, kurie, sulig valdžios 
apyskaitos, yra ant valdiškos 
pašalpos. Tad gauname gan 
liūdną vaizdą, ir ateičiai nesi
mato pagerėjimo.

Daugelis darbininkų

| bereikalingų nesmagumų.
Draugai lietuviai darbinin

kai, suglauskime pečius su ki-> 
tų tautų kovojančiais darbiniu-! 
kais, eikime aktingiau į ben-j 
drą kovos frontą už darbinio- j 
kų klasės būklės pagerinimą1 
ir linkui galutinos kovos, iki! 
visoj Kanadoj užplevėsuos 
raudonoji Komunistų Partijos 
vėliava ir bus nušluotas visas j 
kapitalistinis brudas, o su 
juom užbaigtas ir krizis, įstei
giant Kanados Sovietų valdžią.

Yvanauskas.

jos kandidatus, ir kitus kal
binkime tame veikti ir balsuo
ti! Kada organizacijos bus 
kviečiamos j virš minėtą kon
ferenciją, neatsisakykite, rin
kite delegatus ir pasiųskite. 
Nes tai pačių darbininkų gyve
nimo reikalas. Religiniai ar

ĮDOMUMAI
(Tąsa iš 2-ro 

viename teatrėlyje 
veikslai su žodžiu 
nal,” supraskite, 
niai;” I

pusl.)
matosi pa- 
“educatio- 
“apšvieti- 

bet tai yra kvailiausi 
kitoki įsitikinimai šiame klau- pliurpalai ir žiopliausi paveik
sime neturi kliudyti.

Komitetas, per A. A.

MONTREAL, KANADA

~ Į ’ I
mėnesius.—šio-Įtu nori kokias geležis suvirin-Į jamas netaip kaitrus instfu-

1 • 1

Stokime Už Komimisty 
Partijos Kandidatus

d.,

tame draugijos 
iš antgalvio gali- 
kaip bjauriai ap-

sėsi aštuonis 
mis dienomis mirė serbų poli
tikas Ch. Mijatovič, sulaukęs 
90 metų amžiaus. Tai jis pa
rašė minėtą sutartį.

—o—
ATSIMOKĖJIMAS

Biznierius Frank 
nubaustas penkiais 
už automobilio pastatymą už
draustoje vietoj, pabaudą at
mokėjo teisėjui Renaudui pen
kiais šimtais varinių centų,— 
New Yorke.

—o—
NE VISKAM TAS PATS 
ĮRANKIS

Peekskill, N. Y., Wm. P. 
Nabal pasiskolino iš kaimyno 
įtaisą, duodantį baisiai karštą 
liepsną. Tuo įtaisu, kuris nau
dojamas suvirinimui bei suly- 
dimui metalų, žmogus bandė 
nusvilinti seną maliavą nuo sa
vo namo, kad paskui išnaujo 
jį numaliavot. Bet ne tik se
noji maliava nusvilo, o ir vi
sas namas ūmai sudegė. Po to 
Nabal keikdamas sugrąžino 
instrumentą savininkui. Savi
ninkas tarė, “aš maniau, kad

ti.” Nabal nesuprato, kad^mentas su gazolino liepsna, 
maliavai nusvilinti yra naudo-' , S. P.

CENTAIS
Shapiro, 
doleriais Naujas Nupiginimasslukai apie, tai, ko nei buvo, 

j nei bus, nei gali būti, tokie kad 
gal tik bepročio galvoje tesi- 
vaidina.

Dabar Chicagos Universite
to gamtmokslių skyrius žada 

| pradėt gaminti eilę 20 garsi
nių judžių, parodančių, kaip 
vystosi motipų viduriuose kū
dikių gemalai, kaip dygsta, 
auga ir bręsta įvairūs augalai, 
kaip veikia visokie žmogaus ir 
gyvulių kūno organai, kaip už- 
siveisia javai ir žolynai, kaip 
cirkuliuoja žmogaus kraujas, 
įsitempia ir atsileidžia raume
nys ir 1.1. Tie moksliniai ju- 
džiai bus pagaminti su pagel- 
ba tobuliausių X-spindulių ap
aratų, panaudojant naufoviš- 
kiausius mikroskopus ir kitus 

'jautriausius mokslo įrankius.
—o—

SERGA 2,000,000
Pagal Amerikos

Sąjungos apskaitliavimą, 
šalyj nuolat yra 2,000,000 
gančių žmonių taip, kad 
gulėt lovoje.

—o—
TRUMPIAUSIA TAIKOS 
SUTARTIS

Trumpiausia sutartis 
užbaigimo karo buvo 
metais pasirašyta tarp 
jos ir Bulgarijos. Ji 
tik septynis žodžius išviso: ____  ________  .
“Tm’lzn -i’zse. JPnUo tickininku. Jeigu aptiekininkaa jo neturi,laika taip oei bijos ir ijUlga- paprašykite ji užsakyti iŠ savo urmininko.

Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos

DabaiPirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pe
triką. Pusi. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE.
popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų 
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L. B. Budin. Apdaryta 
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. Puslapių turi 56 

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

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

A. p daryta 
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 pusi. Apdaryta

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

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 
Parašė U. Sinclair.

RUSIJOS ISTORIJA.
krovski. 320 puslapių. Apdaryta 

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Knyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei. Turi 
432 puslapių. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. 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
ligiją. Turi 224 pusi.

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

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 “Laisve.” 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”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

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

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

Baka. Turi 66 pusi.
NAUDOTOJŲ TIKYBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

$2.50 1.00

Atsakymas j Šmeižtus
“Keleivio” 17 No., bal. 27 

1932 m., išpyškino ilgiausią 
korespondenciją po antgalviu : 
“Bolševikų ciklonas Montrea- 
lo Sūnų—Dukterų pašalpinėj 

I Draugijoj.”
Buvusiam 

susirinkime 
ma spręsti,
šmeižia patį susirinkimą, drau
gus, sykiu ir mane toj kores- 

• * pondencijoj, po kuria pasira- 
’ šo ponas Nenarys.

Tuojau sakote: “balandžio 
10 d. įvyko augščiau minėtos 
draugijos susirinkimas, kuria
me bolševikai sukėlė tokį cik
loną, kad net baugu buvo ir 
klausyti. Iš pradžių panašu 
buvo į susirinkimą, bet į pa
baigą pavirto į žvėrinčių. Jie 
staugė, trypę, rankom mosavo, 
lyg galvijai zyliodami.”

Pirmučiausia, kodėl p. Ne
narys vadinate šios draugijos 
narius bolševikais? 
kad išprovokuot iš 
nes sąmoningai ir 
darote, jausdamas 
.“atmosfera, 
neišvardinote nei 
“staugė,” 
mosavo ?” 
savo ir savo draugų gestų 
dinies.

Paskiau sakote: “Kitas 
munistas čia yra Gudas, 
vęs Lietuvos junkerių moky
kloj, bet rašyti nemoka. At
sakymą sklokininkui parašyti

i žmogų.” Vadindamas 
mane komunistu, ponas Nena- 

Tai be galo svarbu darbiniu-' rys tuomi garbingai pasitar-

Shenandorio — Minersvil- 
lės draugai jau pradėjo kam-i 
paniją del šių metų rinkimų į | 
valdvietes už Kompartijos 
kandidatus. Tuo reikalu K. 
P. Lietuvių Frakcijos turėjo 
pasitarimą geg. 15-tą. Nusta-

kandidatai, ypatingai

varymui iš-
• pradeda permatyti ir stoja į rinkta veikim0 komitetas iš 5- 

tikrą kovą prieš pūvantį kapi-, kių draugų> kurie eis tas par- 
talistinį pasaulį, eidami po, eįgas ligi pabaigai šių rinkimu, 
vadavyste Kanados Komunis-i Del geresnio išdirbimo pla
tų Partijos ir Trečiojo Inter-į nų jr pasekmingesniam vary- 

nacionalo. mui tos kampanijos, nutarta
Šiandieną po vadovyste šaukti visuotina—bendra kon- 

Kompartijos eina anglies ka- ferenciją birželio 26 d., K. 
syklose streikai ir kovojama Kirelevičiaus svetainėj e, Frac- 

.—v  r----- - —o v | k vine, ra., iv vai. ivic. į tą
or5ani^u£ja ( konferenciją bus kviečiama at

stovauti visokių sriovių organi- 
izacijos, draugijos ir kliubai,

visose industrijose prieš algųikvijje pa 1() vak ryte. I ta 
kapojimą. " ~ ’ 1
bedarbius ir dirbančius į Be-1 
darbių Tarybas, dalyvaudama:
darbininkų kasdieninėse kovo- neaplenkiant nei religinių, nes
se ir todėl sutinka pasiprieši-darbininkų gyvenimo reikalai
nimą iš pūvančio kapitalizmo,1 vjSų bendri ir visus išnaudoto- samdė 
kuris stengiasi dar ilgiau pa- jaj ]ygįai engia!
viešpataut ant darbininkų 

> sprando.

Knyga ant geros

Be apdarų
1.50 
1.00

.35

.25
Gydytojų 

šioj 
ser-

O gi todėl, 
draugijos, 

sužiniai tą 
dabartinę 

Toliau, kodėl 
vieno, kas

‘trypė,’’ “rankom 
Tai todėl, kad pats

gė-

ko- 
bu-

----- Areštuojama be jo- kijai šiuo momentu panaudoti Į naujate žvalgybai,- nors ir aš 
kios priežasties kiek nužiūri- politinę kovą prieš kapitalis-1 nesu juomi (komunistu), 
mi darbininkai bei deportuo-, tines partijas ( * *“
jami. Kompartija paskelbta; demokratų ir kitas), J 
nelegale, o jos Centro Komite- privarė šalį prie tokios bai- melas.
tas iš aštuonių draugų pasiųs- siOs padėties, jog jau nei pa-irių mokykloj nesu buvęs. Ant 

, kur toliau eiti!į galo savo pliauškalų pažymit, 
visokius planus ir j būk tai aš rašyti nemoku ir 

pasiūlymus, bet vis tik sukasi j atsakymą sklokininkui parašy- 
apie tai, kad nekliudyti tur-Įti samdžiau žmogų. Tai jei- 
tuolių, nesąžiniškų pelnų i ’ • • •
milioninių-bilioninių turtų.
sa sunkenybė verčiama tik ant-kokį 
darbininkų klasės pečių!

Komunistų Partijos platfor-! parašymą, 
ma išėjimui iš šio 

yra v štai

Pri- 
partijas (republikonų, metat man buvimą Liet, jun- 

, kurios kerių mokykloj, taipgi šlykštus 
Niekad jokioj junke-

tas į kalėjimą penkiems me-^ys nemato, 
tams. Streikierius šaudo iš : Jie daro 
kulkasvaidžių (Eastevan); tris 
streikierius nušovė, tarp jų ir 
lietuvį drg. Markūną;
daugelį sužeidė bei
į kalėjimą.

Kriziui augant į 
daugiau ir lietuvių

♦ dažniau ir lietuviai darb. areš
tuojami. Tad aš noriu čia I tvarkymui
perspėti, kaip veikti, kad ka-1 Skaitykit ir tėmykit:

’ pitalistai kuo ]
gautų iš mūsų tarpo. .

Jeigu dalyvauji demonstra- davių.
cijoj, o užvažiavai policininkui 2. Prieš Hooverio algų kapo- 
bei žvalgybininkui per valgo- jjmo politiką.
mąją, niekam nesigirk. Lai-

0 
pasiuntė

irjgu jau taip, p. Nenarys viską 
Vi-į žinai, tai kodėl nepaskelbei 

žmogų aš samdžiau” ir 
kiek sumokėjau už atsakymo 

Kaip nesamdžiau 
krizio ir žmogaus atsakymui rašyti jū- 

kokia. l sų gerinusiems frentams sklo- 
w ūkininkams ,taipgi nešamdau ir

mažiau aukų! 1. Bedarbių ir socialė apdrau-' jums, p. Nenarį, atsakymą pa-
i da iškaščiais valstybės ir darb-. rašyti. O po savo “gudriąja” 

korespondencija n e p asirašei 
savo tikrosios pavardės, bijo
damas pasirodyti lietuviams 
darbininkams provokatoriaus^ 

, Bet vistik darbi
ninkai jus mato.

M. Gudas.

kovą vis 
Įsitraukia,

~ 3. Greitoji pašalpa (be su-
kykis šaltai, o matydams, kad varžymų iš valdžios ir bankų. rolėje esąs, 
kitas darbininkas panašiai pa- 'pusės) biedniesiems farme- 
vaišino “tvarkdarius,” irgi ty-'riams; paliuosavimas biednų- 
lėk. Grįždamas namo, vengk jų farmerių nuo taksų, ir kad 
gatvės, kur pilna žmonių, nes nebūtų verstino skolų rinki-! 
gal per minią seka žvalgybi-! mo. !

v ninkas, o tu jo nematai.
Kur demonstracija būna su-!apsisprendimo teisė Juodajam!

šaukta nelegalės Komunistų 
Partijos, o kalbėtojas neturi 
galimybės kalbėt, sušuk Kom.

4 Partijos dienos obalsius, bet 
nekeldamas augštyn rankų ir 
nemosikuodamas jomis; grūs- 
kis, kaip galint arčiau, tarp 
demonstrantų.

Eidamas
neik be kepurės, nedėvėk skū- 
rinio švarko nei raudono kal- 
laraiščio, nes, sulig kapitalis
tų, tai esą ženklai komuniz
mo. Yra atsitikimų, kad vien 

,4 sulig tokio apsirengimo buvo 
suareštuota mūsų draugai.

Jeigu būsi areštuotas, laiky
kis šaltai; su nežinomais kali
niais nediskusuok jokių įvykių, 
nes valdžia beveik visuomet 
suporuoja politinius kalinius 
pirm teismo su žvalgybinin
kais.

Būdamas viešose vietose, 
teatruose, biliardinėse, valgyk
lose, bei kitur, vengk diskusi
jų apie nelegalės Kom. Parti
jos dalykus bei apie veiklių 
draugų darbuotę.

'ių kelių taisyklių prisilai- 
„ kant, galima išvengt kai kurių

4. Lygi teisė negrams ir j

1 Ruoštui. ,
5. Prieš kapitalistinį terorą; 

! prieš visokią priespaudą dar
bininkų politinių teisių.

6. Prieš imperialistinį karą; 
1 už gynimą Chinijos liaudies
ir Sovietų Sąjungos.

Šie Komunistų Partijos pla- 
į demonstraciją,'nai ir reikalavimai yra teisin

gi. Dirbantieji ir bedarbiai 
netur skursti ir badauti, kuo
met visko yra perpilnai! Jiem 
turi būti duodama 
visukuo, 
visokių 
Tad bus 
dirbti.

Bet kapitalistai 
neduos nieko. Tik per neat- 
laidžią kovą juos galima pri
versti. Gi darbininkų klasės 
organizuotose masėse tik if 
yra spėkos, tik jas reik tin
kamai naudoti! Kapitalistinių 
parazitų, palyginamai, tik sau- 
jalė.

Tddel nelaukime nieko, sto
kime ir kovokime už gyveni
mą. Stokime į šių metų rin
kimų kampaniją už komparti
jos platformą. Balsuokime už

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINJ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučnis savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite , informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. B ARKUS .
Box 129, G. P. O.,

New York, N. Y.

naudotis 
nes tik jie prigamino 
reikmenų 
reikalinga

gyvenimui, 
ir daugiau

sava valia

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainq,

Norintieji ge-’ 
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

ir 
aš

“Nuga-Tone suteikė 
stiprius organus”

P-na B. Raksnifi, Boston, Mass., rašo 
sako: “Visi mano organai buvo silpni ir
jaučiaus kaip senas žmogus. Draugai papa
sakojo man apie Nuga-Tone ir aš nusipir
kau bonka. Nuga-Tone suteikė man stip
rius gyvastinguosius organus ir dabar aš 
jaučiuos stiprus ir nuojiegus. _ Nuga-Tone yra 
pastebėtinas del liguistu žmonių.”

Jeigu jūs esate silpnas ar prastos svei
katos, jūs turėtumėt imti Nuga-Tone. Jis 
padarė stebuklus del milionų žmonių visose 
pasaulio dalyse per pereitus 45 metus. Nuga

delei
1886

Serbi-_ . • pawiuno ORiyse per i>erejvuN 40 xiwlud. įsuku-tUrejO Tone suteikia jums naują sveikatą ir stip-
ruota ir padaro jūsų silpnus organus stip
resniais. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap-

A/rn afc+nicrta ” R a ra a f n Nepriimkite substitutų. Jokie kiti vaistui nė- I1J0S yia atSLClgra. ivaras tę- rH tiek geri, kaip Nuga-Tone.

WORCESTER, MASS. WORCESTER MASS.

Whist Party ir Šokiai
SU UŽKANDŽIAIS

RENGIA WORCESTERIO AIDO CHORAS

Seredoj, Gegužes (May) 25,1932
LIETUVIŲ SVETAINEI

29 ENDICOTT STREET 7-tą V AL. VAKARE

Pelnas nuo šito parengimo eis padengimui ke
lionės lėšų Aido Chorui važiuojant ant “Laisves” 
pikniko, Brooklyn, N. Y. Liepos 3-čią dieną.

ĮŽANGA 25c. YPATAI

Visus kviečia dalyvauti

AIDO CHORAS

ATYDA1 LIETUVIŲ BUVUSIU KAREIVIŲ
Daug yra lietuvių darbininkų, kurie dalyvavo per

eitam imperialistiniam kare. Gyvuoja Buvusių Kar
eivių Darbininkų Lyga ir dabar varo kampaniją, 
kad valdžia atmokėtų bonus. Rengiamas masinis 
maršavimas į Washingtoną. Taip pat renkami pa
rašai už bonus.

Mes raginam visus lietuvius, buvusius kareivius, 
tuojaus išpildyti sekamą balotą ir pasiųsti ten pat 
nurodytu adresu:

BONUS BALLOT
Mark an X

I am in favor of cash payment of the bonus to all 
veterans

I am in favor of a veteran’s march to the capitol 
at Washington

Name
Address

StateCity ..................................
What outfit did you serve in?

What organization are you in now? Send this to: Work
ers Ex-Servicemen’s League, 1 Union Square, Room 715, 
New York Jt' Y.

1.50

1.25

2.00

1.50

1.50

3.00

2.25

1.00

H
IS

Pusi. 246.
Paraše M. Po-

1.00

1.75

2.00

2.00

1.50

1.50

1.00

1.00 .15

.15 .B

.10 .2

.10 .2

.35 .5

.35 5
.5 .1

.10 .2

.20 .5
.10 .2
.10 .2

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $5. 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, 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., BROOKLYN, N
trWlfWIAiWWyMWliiAiWW IAI MW WW



Puslapis Ketvirtas . ITAISVE Treciadien., Geguž. 25, 1932

B. Garbatov. Vertė Valstiečio Sūnus.

JAUNOJI KARTA

■
FREEHOLD, N. J.‘ ! J' v . ;programa visi bus užganėdinti.

— Sekančiame kuopos susirin- Rengia pirmą pikniką Lietuvių

(Tąsa)
Susvyravo po Našta

Jau daugiau nebuvo kasykloje ramumo, 
jau atakavo visas senas pasaulis komjau
nuolius del Petro pasielgimo. Komjauni
mas turėjo duoti atskaitą. Bet kokią at
skaitą? Na, kad išmesti greičiau Petrą iš 
komjaunimo. Bet kas gi iš to? Ar gi tai 
tas pataisys dalykus. Ar gi tai tik jo vie
no kaltė?

Skaudėjo Maksimui galvą ir jis nežinojo, 
kas daryti:

—O’ gal mesti viską po velnių ? — skber- 
be$i netikusi mintis. — Mesti, lai ki
tą sekretorių prisiunčia, o aš važiuoju, kur 
akys veda. Arba pasigerti iki latro ir 
eiti išilgai gatvę grojant armoniką. Su
mušti Petrą, sumušti visus, kurie griauna 
organizaciją.

Maksimas žinojo degtinės skonį nuo 13 
metų, tai yra nuo pirmos savo algos. Ka
ro fronte ji taipgi buvo ne reta viešnia. 
Tik jam įstojus į partiją, jis metė degtinę 
gėręs. “Pasigerti,”—kuždėjo viena mintis, 
—“Negalima!”—antra.

Pagaliaus jis išėjo ant gatvės ir nieko 
nemąstydamas ėjo galvą nuleidęs. Atsisė
do ir užsimąstė.

—O Maksimai, Maksimai! Mielas drau
ge! Oh Maksimai!—sveikino jį senis Pro- 
chorov, artimas draugas Maksimo mirusio 
tėvo.

—Sveikas, Prochorov!
—Sveikutis, sveikutis! Kam atsisėdai, 

kaip surūgusi boba?
—Et, seneli, esu svetimame baliuje.
—Taip, tai taip!—ir rankomis suplojo 

senis.—Oi, kaip nemyliu svetimo baliaus. 
Ha-ha-ha! Na, o kad taip mes pasidarytu
me savo balių, pas mane namie dar yra vie
na : bonka. Na, kaipo su mano geriausio 
draugo sūnumi, tai einalne ir ją rekvizuosi
me. Su tavo ,Maksimai, tėvu ne vieną ir ne j 
dvi bonkas sušaudėme. Ha-ha-ha! Einame! 
—ir jau traukė Maksimą už rankovės...

Pas Prochorovą pasirodė ne viena bon-
* ka, ir Maksimas pasigėrė... Senis teikė 
jam valgių, raugytų agurkų ir įkalbinėjo 
paleisti komjaunuolių organizaciją, kaipo 
senos tvarkos priešą ir netinkamą.

—Ne ir ne, seneli,—kalbėjo apygirtis 
Maksimas,—Komjaunimo organizaciją ne- 
paleisime. Jūs ir patys ją vėliaus gerbsite. 
Mes pergyvensime seno pasaulio liekanas.

Nuo Prochorovo Maksimas patraukė pas 
Golubkiną, kad su ja pasikalbėti ir surasti 
išėjimą iš dabartinės padėties. Kelyje jis 
patsai save piktai koliojo, kam jis lietė deg
tinę, bet. žingsniavo drąsiai.

Golubkiną surado namie, ji gulėjo ant lo
vos ir rūkė. Kambarėlis nedidelis, ir dar 
mažesniu jis atrodė nuo betvarkės. Knygos 
buvo išmėtytos ant kėdžių, stalo ir ant grin
dų. Ant stalo stovėjo nebaigtas gerti ar
batos stiklas...

—Negerai,—tarė pakraipęs galvą Maksi
mas.—Tu esi moteriškė, ir tokia kambaryje 
betvarkė.

kime taipgi gaus visi nariai 
naują knygą “Religiją,” ant
rą tomą, nes jau yra prisiųsta.

Kaip matosi ,tai mes šį me
tą turime mūsų Centro valdy
bą veikliausią iš visų pirmiau 
buvusių; o kas svarbiausia, 
kad knygas stengiasi išleisti 
laiku. Mes pirmiau knygas 
gaudavome labai suvėluotai. 
Už tat dabar, draugai ir drau
gės, mūsų yra privalumas sa
vo metines mokestis užsimokė
ti pradžioje metų ; ir kurie esa
me skolingi už šį metą, tai se
kančiame ' susirinkime užsimo
kėkime; o kurie negalime už
simokėti iš priežasties bedar
bės, būkime susirinkime ir pra- 
neškime, kad negalime mokė
ti ; tai bus apsvarstyta ir gal 
kuopa užmokės ;' o kad ir ne, 
mes vis tiek gausim knygą ir 
būsime draugijos nariai.

Tą pačią dieną įvyko susi
rinkimas mūsų broliškos; kuo
pos LDS. 93-čios. Daug gerų 
nutarimų padaryta,, kurių čio- 
nais nežymėsiu, nes kitas ko
respondentas parašė į “Tiesą.” 
Tiktai reikia pažymėti, kad 
draugai, kurie iš priežasties 
bedarbės negali užsimokėt, tai 
gėdijąs lankytis į susirinkimus. 
Draugai, jūs turite žinoti, kad 
jus įstūmė į tokią padėtį prieš 
jūsų norą kapitalistiška siste
ma. Jūs ne vieni; milionai 
darbininkų visame kapitalistų 
pasaulyje yra tokiam padėji
me. Tai jūsų nėra jokia kal
tė. Ateikite į kuopos susirin- 

•ali pasitraukti iš kovosikim3 ir mes Patys turime tą 
• ’ • Į dalyką svarstyti ir vienas kitą 

gelbėti; juk ir pereitą susirin
kimą už vieną bedarbį drg. 
Tąmas Philiponis pamokėjo 
vieną mėnesį, kitą mėnesį J. 
Ivanauskas, ir kuopa užmokė
jo tris mėnesius, ir draugas 

! paliko vėl pilnu nariu mūs pa- 
šalpinės organizacijos; o ir 
pirmiau su vienu be.darbiu 
draugu buvo taip pasielgta. 
Kuopa, taipgi ir nariai, kurie 
dar gali, stengsis bedarbius 
palikyti Susivienijime; tik mes 
turime lankyti susirinkimus.

Southburio Pusdzukis.

Neprigulmingas KJiubas.

! —Nėra laiko man tvarkos žiūrėti! Sės- 
| kis! Sėskis arčiau manęs. Kas gi nuo ta
vęs degtinė trenkia, ar gėrei?

—Tai vis tie paskutiniai įvykiai,—kalbė
jo nedrąsiai Maksimas.

—Et, Vera, Vera! Tai daug suirutės pa
skutiniu laiku!—Jis paėmė jos minkštą ran- 

j ką ir ja vedžiojo sau po veidą, kaktą, plau
kus, tartum tuo norėdamas nusiraminti.

—Pas mane taipgi daug rūpesčio...— 
kalbėjo Golubkina.—Be galo nuobodu pas 
jus kasykloje. Aš negaliu ilgiau čia gy
venti. Rengiuosi paduoti į rajoną prašy
mą, kad mane perkeltų į miestą.

—Išvažiuoti nori?!—net pašoko Maksi
mas.—Išvažiuoti? Tokiu laiku, kada mūsų 
kuopa pęrgyvena krizį...

—Ir išvažiuosiu!—suraukus kaktą pa
reiškė Golubkina.—Tikrai išvažiuosiu. Ne
galiu ilgiau čia gyventi, nuobodu!

—Taip,—ir Maksimas nežinojo, ką dau
giau kalbėti. Na, kaip jai papasakoti jo 
dvasinį stovį, kada jai nuobodu kasykloje? 
Kaip jai įrodyti tai, kad ypatingai dabar 
negalima išvažiuoti? Kaip jai atpasakoti, 
koki dideli ir sunkūs darbai stovi prieš 
komjaunimo kuopą? Kaip surasti tuos žo
džius, kurie galėtų ją pertikrinti, jeigu ją 
negali pertikrinti patsai gyvenimas? Tai
gi, ar ji supras tą susidomėjimą Maksimo, 
su kokiu jis ėjo pas ją, kaipo pas komjau
nuolę ir mylimąją? Juk juokingas jai pa
sirodys Maksimas, jeigu jis paklaus jos: Į 
ar komunistas g 
fronto, kada ta kova ypatingai yra tokia' 
sunki, jeigu ji pati nori bėgti? Juk ji taip 
paprastai riša klausimą: nuobodu—na ir 
išvažiuoju.

—Labai paprastai, ha-ha-ha!—garsiai jis 
tarė ir nusijuokė.

—O tu, Maksimai, apie ką?
—Taip... Apie nieką. Na, tai kada gi 

tu išvažiuoji?
—Taigi, važiuosiu į rajoną prašyti lei

dimo.
/ —Taip!—Norėjo dar ką paklausti, bet 
užmiršo... Prisiminė.—O kaip bus su ma
nim?—Ir jam pasidarė kaip tai .nesmagu. 
Juk Maksimas yra ne tik žmogus, sekreto
rius kuopos, bet jam norisi mylėti, bučiuoti 
jos karštas lūpas, glamonėti, ir po pauzos 
jis vėl pradėjo:—Vera! Labai sunku, aš 
turiu persunkią naštą ant savo pečių. Ir aš 
negaliu su tavim apleisti kasyklas. Aš tu
riu čia pasilikti. Bet ir aš gi esu žmogus, 
žmogus. Aš noriu tave mylėti, mes abudu 
kartu dirbtume ir aš nenoriu, kad tu išva
žiuotum. Juk mes ne paprasti žmonės— 
mes komunistai. Taip, taip komunistai. Ir 
kaip galima išvažiuoti?

—Maksimai, aš negaliu tavęs suprasti!— 
kalbėjo susiraukusi Golubkina.—Pas tave 
yra kokis tai savotiškas egoizmas. Nori, 
kad aš būčiau auka del patenkinimo tavo 
vyriškų pageidavimų.

—Mano pageidavimų?—ir Maksimas pa
šoko.—Mano pageidavimų? O kokiems gi 
tu pageidavimams aukoji kuopelę, išvažiuo
dama tokiu momentu?

(Tąsa bus).

Cukrinių Runkelių
Darbininkų Streikas

DENVER, Colo. — Cent- 
raliniš Streiko Komitetas 
laikė susirinkimą ir iš ra
portų sužinojo, kad šiandien 
streiko lauke randasi virš 
aštuoniolikos tūkstančių cu
krinių runkelių darbininkų. 
Streikas eina savaitė laiko. 
Darbiniu kai energingai 
streikuoja. Runkelių ravė
jimo sezonas prasidėjo ir bo
sai randasi desperatiškoj 
padėtyj. Valdžia naudoja 
terorą prieš sukilusius dar
bininkus. Jau suareštuota 
apie 80 streikierių. Bosų 
užpakalyje stovi cukraus 
trustas.

Ukčsų
Įvyks nedėlioję, 29 gegužės (May), 
1932. : 7 ’ " . n J.’"’ ’
town Road, puse mailės nuo Freer 
hold.

Šis piknikas bus su visokiais pa- 
marginimais, ir bus daug įvairumo. 
Todėl mes kviečiame ne vien tik vie
tinius, bet ir iš apielinkės skaitlin
gai dalyvauti. Taipgi gries puiki lie
tuviška orkestrą po žaliais ir kve
piančiais medeliais; bus skanių val
gių ir minkštų gėrimų ir mandagus 
patarnavmas.

Įžanga 25c. ypatai.
PASARGA: Jei tą dieną lytų, tai 

piknikas Įvyks sekantį sekmadienį, 5 
d. birželio, toj pačioj vietoj.

(123-125)

newark7~n. j.

Ant Jaskos farmos, English-

Pradžia 11 vai. ryte.

'ALDLD. 5 kp. mėnesinis susirin
kime atsibus 27 <1. gegužės, 7:30 va
kare, Kubio svetainėj, 79 Jackson 
St. Visi nariai privalo dalyvauti ir 
pasistengkite duokles užsimokėti.

Org. Geo. Žukauskas.
(123-124)

DETROIT, TviICH.
Didelis 1 trijų organizacijų pikni

kas, įvyks 29 gegužės, 12 vai. .po pie
tų, Simono Darže, Beechnut Grove, 
ant Middle Lett Rd. Rengia Liet. 
Darbininkų Susivienijimo 21-86 kuo
pos ir APLA. 47 kuopa. Kviečiame 
ne vien tik Detroito ir Hamtramko, 
bet ir iš visos apielinkės lietuvius 
dalyvauti šiame piknike. Ypatingai 
minėtų draugijų nariai privalo rū
pintis patys ateiti ir kuodaugiausiai 
atsivesti pašalinių žmonių. Piknike 
bus įvairių žaislų, valgių, gėrimų 
ir šokiams grieš gera orkestrą. Įžan
ga

įvairių

mingas. Kurios kuopos dar neturi 
nuskyrę išvažiavimui komisijos, tuo
jau paskirkite ir veikiai tos komisi
jos turi imtis darbo. Pirmučiausiai 
turime skleisti apgarsinimus ir or
ganizuoti busus. Draugės: kuodau- 
£iau padirbėsime, tuo bus geresni 
mūsų darbo vaisiai. Kvieskime drau
gus ir pažįstamus į šį išvažiavimą, 
padarydami jį tūkstantiniu.

LDSA. \8-to Rajono 
Sekr. M. Vaitunaitė.

(122-123)

PITTSBURGH, PA.
Linksmas Ir Smagus Piknikas

Šiuomi pranešame visoms Pitts
burgh© ir apielinkės darbininkų or
ganizacijoms, ir visiems darbinin
kams bei progresyviams • žmonėms, 
kad 19 dieną birželio (June), 1932. 
yra rengiamas labai smagus pikni
kas drg. M. Budninko darže 1911 
Edgerbrook Avė., Brooklyne, Pa.

Šį pikniką rengia S.L.A. Darbinin
kų Opozicijos Komitetas. Todėl pra
šome visų darbininkiškų organizaci
jų nieko nerengti ant tos dienos, o 
dalyvauti šiame piknike, nes jau 
bus pribuvusių delegatų į SLA. sei
mą, kurie remia SLA. Darbininkų 
Opozicijos Programą. Taipgi bus 
prakalbų, nes bus gerų kalbėtojų iš 
kitur. Įžanga tik 15 centų ypatai.

Pikniką pasiekti labai lengva, nes 
tik vienas fėras iš Pittsburgho gat- 
vekarių. Gatvekario No. 39, reikia 
imti ant Grant St., o išlipti ant Ed
gerbrook Avė.

Platesnes informacijas pranešime 
vėliaus, kaip reikės pasiekti pikniką 
mašinomis (autom.) iš visos apielin
kės.

Pikniko Rengimo Komisija.
(122-123)

PITTSBURGH, PA.
Gegužės 30 d. (pirmadienį), kaip 

11 vai. ryte, bus apvaikščiojimas 
lietuvių LAISVOSE KAPINĖSE ir 
pagerbimas mirusių laisvu žmonių, 
kurie ilsisi amžinai be pagelbos “dan
gaus” pardavikų."

Tą pat dieną atsibus linksmas pik
nikas, naudai minėtų kapinių. Pikni
kas atsibus, visiems žinomoje Am- 
šiejaus ūkėje, McKees Rocks, Pa.

J. Miliauskas.
Liet. Kap. Bendr, Direktorius.

(122-124)

35 centai ypatai.
Kviečia Rengėjai.

(123-124)
ELIŽABEThT^. J.

Elizabetho Liet. Komunistų Frak-! dalyvaukite jame.

WILKES BARRE, PA.
28 birželio (June), 1932 įvyks 

ALDLD. Apskričio piknikas, Valley 
View Parke. Visi įsitėmykite jį ir 

Taipgi prašome 
draugijų tą dieną nieko nereng-

(122-123)

AKRON, OHIO
Didelis Tarptautinis išvažiavimas- 

piknikas ivyks nedėlioję, 29 gegužės, 
ant Ajniljan ūkės, prie Barberton, 
Ohio, pradžia 12 vai. dieną, tęsis iki 
vėlumai, nes sekančią dieną bus šven
tė. r 
bomis.
P.L.A. 40 kuopa.

KELRODIS: Iš 
gauti busą pačiame 
South Main St. su užrašu: 
field Rd., reikia važiuoti iki 
vės Barberton, iš ten reikia 
kairei skersai geležinkelį ir 
site pikniko vietą.

“ - v v.- . . . r Įžanga 15 c., bedarbiams veltui,pirmas musu išvažiavimas, ,vyks 5 bet(|arbiai turi gauti iš kuo|)os 
Kuodu va^yl)0S kortelę kaipo liudijimą, kad 

- • - bedarbiai. , . . (122-124)kad šis išvažiavimas butų sek- i . . v

Sekan- ti.ei ja rengia diskusijas tema: 
ti Prezidentinių Rinkimų Kampani
ja.” Įvyks trečiadienį 25 gegužės i 
(May), 8 vai. vakare, Liet. Prog. 
Kliubo kambaryje, 69 So. Park St. 
Visi darbininkai privalo dalyvauti 
šiose diskusijose, nes tema gana 
svarbi ir kiekvienas turite susipa
žinti su tais svarbiais dalykais, bū
tent, kodėl Komunistų Partija daly
vauja rinkimuose. Draugas iš centro 
duos įžanginę prakalbą.

(122-123)

L I E TUVLŲ DARBININK.IŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERIKO
JE CONN. VALSTIJOS 8-TO 

RAJONO KUOPOMS
Draugės! Sulig Apskričio tarimo, 

birželio (June), 1932., Lemowich 
Parke, Bridgeport, Conn. ] . .
komisijos ir visos narės turi rūpin
tis, I

lld-lp Hvo o VzIVCVl* VlCį> UU0 0VVJ1

Bus puiki programa su prakal- 
Kviečia visus dalyvauti A.

Akrono galima 
mieste, ant 

Spring- 
28 gat- 
eiti po 
ten ra-

BINGHAMTON, N. Y.
Kliubiečių Domei

Sekantis A.L.P. Kliubo narių su
sirinkimas įvyks 27 d. gcg. (May;, 
8 vai. vakare, kliubo kambaryje.

Draugai-gės, kreipkime daugiau 
atydos į susirinkimus savo atsilan
kymu. Pereito mėn. susirinkimas 
neįvyko del neskaitlingo narių atsi
lankymo. Susirinkimas turėjo įvyk
ti pabaigoje balandžio mėnesio, bet 
kuomet buvo rengtasi prie apvaikš- 
čiojimo pirmos dienos gegužės, dar
bininkų šventės ir dalis kliubiečių 
priklausanti kitose organizacijose, tu
rėjo tą vakarą sušilę darbuotis, kad 
apvaikščiojimą išgarsinus.

Pasistengkime dalyvauti viąi šia
me susirinkime!

Kiekvieno kliubiecio būtina parei
ga gauti nors po vieną narį i kliu- 
bą, tuomi padidintume narių skaičių.

Priklausymas prie šio kliubo duo
da daugiau energijos ir naudos vi
sam darbininkiškam judėjirhui.

, Kliubo Pirmininkas.
(122-124)

WILKES BARRE, PA.
Aido choras rengia puikų juokų 

vakarėlį 28 d. gegužės (May), 69 S. 
Hancok St., Wilkes Barre, Pa. Juo
kų vakarėlio programą išpildys vien 
tik choro čia augęs jaunimas; viena 
dalis jaunimo suvaidins 3 veiksmų 
komediją “Netikėtai”, o antra dalis, 
suvaidins lietuviškai “Minstrels”. 
Dar šioje apielinkėje nebuvo persta
tyta tokia naujenybė. Tad visi atsi
lankykite ir pamatysit, ką choro 
jaunimas gali. Ypatingai čia augęs 
jaunimas. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Įžanga 40c. ypatai.

Kviečia Komisija.
(121-124)

MINERSVILLE, PA.
Piknikas, rengiamas Komunistų 

Partijos vienatos, bendrai su kitoms 
progr. organizacijoms, bus per dvi 
dienas: 29-30 geg., Harley Spring 
pušyne. Tik už poros mailių toliau 
nuo pirmiau kur būdavo.

Bus gera muzika, grindys šokiams, 
darbininkų reikalais prakalbos ir 
žaislai. Kviečiame dalyvauti kuoskai- 
tlingiausiai, kaip vietinius, taip ir iš 
apielinkų. Kur grąžuose pošynuose, 
pavasarine gamta pasigrožėsime! 
Taip pat paremsime savo centais 
darbininkų kovingąjį judėjimą!

Komitetas.
(121-124)
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėjo
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

TI, O JOMIS APSIRGĘS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tęs ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmoketi nors dalinai apsiginti.

Southbury ir Oxford, Conn.J ’ pradėta platinti.
»Draugai ir draugės, 

turime rūpintis, kad mūsų, taip 
sakant, penkių metų sukaktu
vių iškilmė (piknikas) būtų di
delis, ir svečiai turi būti gra
žiai priimti ir užganėdinti mū- 

ta vilčia ,kad bus galima gauti pikniku, 
dąrbą nors už valgį, bet apsi
rinka: pavaikščioję po kal
nus, ir vėl traukia toliaus, ne
žinodami kur; ir taip per die
nas traukia; vieni išeina, tai 
kiti eina per ūkius, siūlyda-1 
miesi tik už maistą dirbti po 
12 ir 1’5 valandų. Bet veltui 
jų pastangos darbą gauti, nes 
ūkininkai šioj apielipkėj mažai

Užstojus pavasariui, šitoj 
apielinkėj dar daugiau bedar
bių randasi. Mat. iš miestų 
darbinjnkai traukia į ūkės su

mes

Toliaus besvarstant susirin
kime darbininkiškus reikalus, 
draugai pastebėjo, kad yra 
“Laisvėje” pranešta, kad mū
sų darbininkiškų draugijų ap
skričiai rengia šį sezoną pirmą 
pikniką birželio 5 d. Bridge- 
porte, Conn.; o kaip tik tą die
ną mūsų kuopos pripuola mė
nesinis susirinkimas. Tad nu- 

darbininkų užlaiko; daugiau- j tąrta kuopos susirinkimą per- 
sia patys apsidirba. kelti į birželio 12 d., o važiuo-

Patartina bedarbiams neit įi^ vis’ems i Bridgeport# o d. 
šitą apielinkę darbo jieškoti, 
nes čionai negalima jo gauti 

‘nei už pinigus.
ALDLD. 225 kuopos susirin

kimas įvyko gegužės 1 d.; su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas nariais. Mat, k p. rengia 
5 metų sukaktuvių piknikai mu^ n ummovi^

. birželio 26-tą, už tat kuopos I nes su farrtieriais, tai visko ga-l 
nariai lankosi į susirinkimus j Įima laukti. . . z j
skaitlingai, ir piknikas jau be-; Draugai ir draugės, kaip 
veik priruoštas; gauta visi da-|jau minėjome, mūsų kuopos 
lyviai programai, įžangos , ti- susirinkimas įvyks birželio 12

birželio į apskričių pikniką. 
O kad nutarėme, tai ir važiuo
sime, ir Bridgeporto draugai 
yra informuoti, kad visko bu
tų prirengta piknike, nes far- 
merių atvažiuos didelis skait
lius ir žada gerai paūžti. Ap
sisaugokite, kad “nesustokytu- 
mėt” valgių ir minkštų gėrimų.

d.; taigi šitas susirinkimas bus 
jau paskutinis prieš mūs ren
giamą pikniką. Susirinkime 
bus renkama piknikui darbi
ninkai ir kiti pikniko reika
lai bus aptarti, ir galutinai vi
sas piknikas sutvarkytas. Tai
gi visi ir visos būkime sekan
čiame susirinkime, nes, kaip 
sakėm, mūsų svečiai turi būt 
užganėdinti. Taigi turime vi
si rūpintis, kad viskas būtų 
piknike geriausia. O svečių 
piknike mes turėsime daug, 
nes jau kuopa gavo kelis laiš
kūs iš apielinkės draugų bei 
draugių su užklausimais, kaip 
tai: kas kalbės, dainuos ir t.t.' 
Nekuriems draugams suteikta 
informacijos laiškais ir pasiųs
ta apgarsinimai. Bet taipgi 
šičia suminėsime programos 
dalyvius. Kalbės net trys kal
bėtojai : angliškai Komunistų 
Partijos 15 Distrikto atstovas; 
lietuviškai ALDLD. Centro se
kretorius D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y., ir ALDLD. 
3-čio Apskričio sekretorius V. 
J. Valaitis, iš New Britain. 
Dainuos Vilijos Choras iš Wa- 
terburio, taipgi grajys darbi
ninkų Simfonijos Orkestrą iš 
New Britain, Conn.; kuri grieš 
ne tik programoj, bet ir šo
kiams. Mes užtikriname, kad

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

PIRMAS PIKNIKAS? ’
Rengia Lyros Choras sekmadiepyj, 

29 d. geguž’s (May), 1932. ■ T. Ne* 
uros Darže, Brunswick,. Ohio. Prad
žia 10 vafj fyte. > ' . |f i • * ■ > j

Bus gera orkestrą šokiams ir link
smai praleisite sękmadienį tyrame 
ore prie žaliuojančių medžių ir žy
dinčių gelių.

* Įžanga 25c. ypatai.
Kviečia Lyros Choras.

(123-125)

newark^Il^j.
Prakalbos Vien tik Moterims

Rengia LDSA. 10 kuopa, penkta
dienį, 17 dien^ gegužės (May), 1932. 
Kubio Svetainėje, 79 Jackson Street, 
Newark, N. J. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius apie lytinį gyvenimą ir ly
ties etiką.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Plačiai aiškins Lytinio gyvenimo' 

esmę ir jo įtaką' į žmogaus sveikatą 
ir laimę. Ateikite visos moterys ir 
merginos urmu r Išgirskite ir pasimo
kinkite tokių dalykų, kurie jums jau 
nuo senai neduoda ramybės! Akla 
nežinystė, prietarai, dievašninkišku- 
mas ir nuduota mandrybė neduoda 
jums bent kiek arčiau ir nuodugniau 
pažinti save, suprasti lyties gyveni
mo slėpinynus. 1

Atminkite: Vien tik moterims ir 
merginoms; vaikai ir vyrai nebus 
įleidžiami. ; ,

Įžanga visiems veltui.
Kviečją LDSA. 10 kuopa.

(123-124)

žemiau seka surašąs kaikurių ligų.
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas.
Kfaujingųjų 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 apsideginimas 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 priežaščių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės if - šilumos užgavimas.

į Kada žmogus nebekvėpuoja.
t Kaip pasidaro.-dirbtinas Įcvėpavimas.

Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba gazu pritroškusiems.

’ Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas. • 1
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

. t . „ 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 cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas.
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta. darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymą?,. negeras kvapąs, nešvarumai. 
Piktšašiaf, šunvotės, votys pakuiiės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas.
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 hprašyta apie tas visas augščiaus su-
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^Trečiadien., Geguž. 25, 1932 Puslapis Penktas,

P. P. Kručas Darbininkų Priešas 
"Klampynės’ Agentas

Maršavo penkiomis gatvėmis, 
numaršavus į skirtą vietą masi
niam susirinkimui, atlaikyta 
prakalbos, kalbėjo keturi kal
bėtojai iš pačių maršuotojų. 
Prakalbų pasiklausyti susirin- 

I ko 5-6 šimtai darbininkų. Lai- 
vienas girtas le- 
buvo pradedąs 

Bedford, ėjo i triukšmuoti, bet jis greitai tu- 
Taipgi Nor-'r®JO nut*hi, nes publika labai

NORWOOD, M ass.— Mass- j 
achusetts Bedarbių Tarybos 
po komunistų vadovybe, turėjo 
suruošę Alkanųjų Maršavimą 
i valstijos sostinę, su reikala
vimais bedarbiams tuoj autinės 
pajamos ir socialūs apdraudos i 
kapitalistų ir valdžios lėšomis. Į ke prakalbų 

Pirmoji kolumna, kuri prasi-igionierius 
dėjo nuo New 
per Norwooda. l
woode turėjo nakvoti. Todėl į Btydzuuk ausesi. 
Norwood’o sąmoningi darbi-! Daibininkiskos 
ninkai per savo organizacijas. Paduota 
turėjo smarkiai darbuotis, kad į P.1 a. . as’ 
tinkamai pasitikti bedarbių Į 
maršavimą ir prie jo prisidė
ti, kad padidinus maršuotojii 
eiles. Nuo lietuviu šios orga
nizacijos prisidėjo, išrinkdamos 
komisijas, kurios veikė su ki
tų tautų darbininkais: Liet. 
Romunistu Frakcija, A.L.D.L. 
D. 9 kp., L.D.S.A. 44 kp. ir 
L.D.S. 3 kp. Eita per stubas 
renkant aukas, parašus už so- 
cialę apdraudą bedarbiams ir 
mobilizuojant darbininkus pri
sidėjimui į pačių maršuotojų 
eiles. Darbininkai ir smulkūs 
biznieriai (vertelgos) prisidė
jo su aukomis, pinigais ir vai-,' 
giais. 1 
viai $21.55. Valgiais iš smul-1 
kių vertelgų surinkta gana j h* darbininkės darbavosi, or- 
daug. Vertelgos žymias aukas1 ganizuodami mases kovai už 
davė šie: J. Krasauskas, P. J.I bedarbių reikalus, tai tokis 

“Klampynės“ agentas, P. Kru- 
čelis, pakampėmis kalbėjo: 

“Ką čia, girdi, gali dar
bininkai padaryti, kad darbi
ninkų Amerikoje mažiau 
gu kapitalistų“. 
Kručas 
kad net 
lystės.

Kada čia darbininkai, kad į 
ir nedideliam skaičiui, išėjo Į 

Norwood’o darbiniu-j gatvę pasitikti alkanųjų, tai 
eiseną, KruČiukas tik per užsuktus 

susidedančią iš 50 maršuotojų langus žiūrėjo į maršuotojus, 
ir Norwood darbininkų grupė nes bijojo ir ant gatvės išei- 

eiles. ti, kad neužgirdus maršuojan-

literatūros 
Užbaigus 

skaičius 
stojo į 

marša v o 
vėtai ne, kur buvo pri- 

pasitikimui 
Po vakarienės 

kalbėtojai karin- 
parinkta aukų, 

išsiskirstė, o be- 
vietos svetainėje 

30 d. balandžio,

i čių balso, kurie garsiai šaukė 
“Mes reikalaujame bedarbiam 
apdraudos“. Kručas, iš seniau 
buvusio kaipo sąmoningo dar
bininko, dabar yra taip toli at
silikęs, kad. negalima atskirti: 
jis arba koks tautiškas fašistas 
argumentuoja. Tad argi gali 
būti dyvas, kad tokis Kručas 
tapo “Klampynės“ agentu. 
Nors dabar ir pats Kručas ran
dasi bedarbių eilėse, bet są
moningumo jau neturi.

“Klampynės” agentas Kru
čas, kaip ir daugelis
darbininkų, klaidingai ir ble-

. vimus. Tie reikalavimai, tai' 
greita pašelpa Ir socialė ap-l 
drauda bedarbiams. Be to, 
ir kiti reikalavimai.

Gubernatorius W. L. Cross- 
priėmė delegaciją, bet ką jis 
dary

WILKES BARRE, PA. ||
NAUJIENA!NAUJIENA!

PIKNIKAS su RISTYNEM
RENGIA LIETUVIAI RISTIKAI

DECORATION Day, 30 Geguž6s-May, 1932
WILLICK’S FARM, LINDEN, N. J.

PUIKI ORKESTRĄ ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI 
PRADŽIA 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ

Iš Mainierių Unijos Lokalo ; 
Susirinkimo •

Laikai gana blogi, bedarbėj 
mainieriai išnaudojami, bet' 

u delegacijos reikalavi- unijos nariai į susirinkimus ne-1 
mais, tai nėra didelis klausi- silanko taip, kaip jie turėtų!
mas. Veikiausia jis juos mesi lankytis.
į gurbą ir tęs savo politiką, ku-1 mainieriai patenkinti su tomis 
ri darbininkams reiškia bada- sąlygomis, kokias jie turi da- 

Bet ką mes, darbįnin- bar. , 
dabar turime daryti? ži- darbininku 
, mes turime tęsti kovą iri blogos 

tamsių j toliaus už tuos reikalavimus, j kiausi
Bet tai reikalinga kovoti ne! persekiojami.

tik tiem, kurie jau nedirba, betĮ Mainieriai paleidžiami už 
ir tiems darbininkams, kurie | mažiausį dalykėlį iš darbo, 
dar siek tiek dirba. Nė vienas i Bosai šiuo bedarbės laiku vi- 
darbininkas negali pasidi-jsaj darbininkų nepaiso. Jie ne- 

______ > nei su unijos lokalo i 
viršininkais, bet daro taip,

Darbinin- 
ia iš darbo tuos,!

Tai atrodo, kad

vimą.
kai,

I noma,

darbininkų 
kaip ir daugelis 

Tos darbi- 
didelėdaug.

didoka 
darbininkų .

maršuojančių eiles ir 
Į finų 
ruošta vakarienė 
maršuotojų. 
pasakė keli 
gas kalbas, 
darbininkai 
darbiai ant 
pergulėjo.
11-tą vai. dieną, apleido Nor- čų, kurie žudosi patys 
woodą. Vietinių bedarbių pri- kaipo neišmanėliai, neskelbda- 
sidėjo 8-ni, kurie išmaršavo j mi kovos kapitalistų klasei.

dingai įsivaidina 
kovas. Jis, 
tamsuolių, sako: 
ninku kovos, tai yra 
kvailystė, nes darbininkų yra
mažiau, negu buržujų. Jeigu 
darbininkai milionais išeitų 
ant gatvės, tai ir aš nebūčiau 
priešingas, o dabar išeina tik I

Bet reikia pasakyti, kadĮ 
.‘„Lu sąlygos yra labai 
, šiame lokalo. Už ma- 

dalykėlį darbininkai

džiuoti, kad dar jisai šiandien' sjskaito 
dirba. Dar nelabai senai ir' 
aš dirbau, 
dirbu.
bot kuomet tik darbas

bet dabar jau ne- |<ajp jiems patinka.
Aš dirbau mėsinyčioj, ,pus paleidž 

putdingao, v MC4MC41 locincv vi n. > ~ suma-1 p iiviq jau išdirbę po 25-30 me-j
maži būreliai, tai yra tik gal- žėjo dirbtuvėse, taip ir biznis I 

’ “ • • Todėl sumažėjo -------
bet Į uiet jisai mane paleidę iš da 

nesidėčia. bo.

vos daužymas į sieną, 
aš. kad ir mirčia badu, 
tokius maršavimus
Todėl šiandien mes matom 
šimtus tokių nesąmoningų Kru- 

save,

jiems 
nes jų vie-

tų. Atgal gauti ck
mano bosui. i uo-į visai neįmatoma,

tos užimta' kitais darbininkais, j 
r ne-1 Kompanijos dabar jau išnau-! 

duoda i
Dabar vaikštinėju ir

galiu gauti darbo. lai jaunesnius, kurie
gali labai greitai atsitikti h’ bosui daugiau pelno.
su tais darbininkais, kmie da-l Lokalo valdyba pranešė,! 
bar dar dirbą. jjnai turėjo pasikalbėjimus!

Tad visiems reikalinga ko~lsL1 bosais, tai jie pasakę tini-; 
'jos viršininkams, kad jei uni-j 

i* jieškos savo tiesų, tail 
jūs ir dirbsite“. Vienok 

>vą prieš 
tas loka-

3rai stovi finansiniai, tai I 
bedarbiu ■

----- - —-------- -- c rtt ,........ ........... ; "------ *■ .----- laci visiems reiKunnga ko-
Bostoną. Taipgi keliatas de-;Tokius sauzudzius sąmoninga j voti už apdraudą, kad ją vai-'

. ’j dininkai Įvykintų. Jei mes vi-l
•1°“ J si bendrai veiksime, tai ir iai-į , — - •

. mesimo tą paramą. NekOvoda-1 lokalus nutarė vesti ko
1! mi darbininkai net negauna Į tuos bosus. Be to. šit;

sėtkų vietinių darbininkų mar-1 darbininkų klasė smerkia, kai- 
šavo per visą miestelį, palydė-! po nesąmoningus, kurie 
darni bedarbius, kaipo delega-įkios reikšmės neturi.

Kada šalyje visko pilna, tailPinigais surinkom lietu-tus’ , , .
1 ce’. Valgiais iš smul-l Kada sąmoningi darbininkai save žudytis gali tik pametę

Babilas ir J. Vasiliauskas ir 
desėtkas kitų tautų vertelgų 
prisidėjo su aukomis. Tik vie
na žymi fašiste J. Vasiliaus
kienė, vietoj aukoti, prakeikė 
visus bedarbius, išvadindama 
valkatom, girtuokliais ir tt. 
Vasiliauskienė yra žymi tau
tiškų fašistų lyderka. į Nor- 
yvoodą bedarbiai atmaršavo 
29 balandžio, penktą valandą 
vakare.
kai pasitiko alkanųjų .

stojo į maršuojančių

MA***

-

&

ne-
Tai šitaip 

n u progresavo prote, 
priėjo prie tokios kvai-

i nei paprastų pagelbų, kurias 
dar teikia Įvairios labdarybės 
organizacijos, šiose Įstaigose 

ir nereika
lingai, bet darbininkai, kurie 
bijos išeiti iš stubos, nekovoja, 
tai badauja ir negauna nei tų 

j trupinių.
Todėl mes turime organizuo-

sąmoningumą, tokie' kaip Kru
čas. Kiekvienas sąmoningas | 
darbininkas dėsis i kovotoju | 7-*<17 77J ;
eiles ir kovos uz savo ir kitų I 
darbininkų reikalus.

F. M. Bedarbis.

Ką Bedarbiai Tur Veikt c*
Pasibaigus Alkanąją 

laršaviinui kalinga. Reikia
 miesto valdininkus,

Jau nėra reikalo kartoti tik- torių ir VVashingtono
Taip pat reikiaslą, kokį turėjo Connecticut

valstijos bedarbių delegacijos, monstracijas, veikti organizuo 
kuomet jos maršavo į valstijos 
sostinę, kad Įteikti reikalą- kad pašalpa greitai’būtų

MONTELLO, MASS. DIDELIS METINIS SU PROGRAMA

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ

Gegužės-May 28,29 ir 30,1932
LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO PARKE

MONTELLO, MASS.

Dalyvaus Visi Naujosios Anglijos Chorai

Programa Bus Išpildyta Sekančiai:

Šešiadienį, Gegužės 28, Piknikas Preside 2-rą Vai. P® Piety;

Šūkiai nuo 8 iki 12 Vai Nakties
Sekmadienį, Gegužės 29 prasidės 12-tąvai. dieną. 3-čią valandą prasidės mu
zikali programa, dainuos visi chorai, bus muzika ir įvairūs ‘amusements.’

• Nuo 12 vai. prasidės naktiniai šokiai, tęsis iki 4-tai valandai ryto.

Pirmadienį, Gegužės 30, prasidės 10vai. ryte ir trauksis visą dieną įvairūs 
sporto žaislai ir pamarginimai. Nuo5-t3s iki 11-tos vai. šokiai. Gerai ži
noma BERT ORRIS ORKESTRĄ išppitdys šokių programą.

Karnivalas trauksis visas tris dienas ir naktis.

Iš programos matosi, kad bus smagus piknikas, todėl tikimės turėti daug 
svečių. Komitetas nuoširdžiai kviečia iš visos apielinkes ir vietinius, skait
lingai atsilankyti. , ; ,

paaukoję

Miestas pilnas bedarbių. 
Darbininkai kiekvieną rytą bė
ga darbų jieškoti, bet negali 
jų 'gauti. Apie 10 vai. jau 
vėl darbininkai grįžta atgal Į 
savo stubeles, jei dar kuris ko

tai ir karingai visuose mieste-į kią landynę turi. Miestas čia 
liuose reikalauti, kad greitai j turi darbų agentūrą, bet jojo 
būtų duodama pašalpa tiems i labai sunku darbas gauti. O 
darbininkams, kuriems ji rci-ljei jau pildo darbininkui ap- 

kreiptis Įįlikaciją, tai klausinėja įvairius 
į guberna-j dalykų. Klausia kokioj para

pijoj priklausai, už koki prezi- 
ruošti dc-įdentą balsuosi ir tt. Paskiaus 

_________ _________ ‘ >- pasako, kad pašauks, kuomet 
! tai, sutartinai ir reikalauti, J bus darbas.

i su-' Tai tokia padėtis su darbais, 
teikiama. Taip veikdami, mes Bet darbininkai dar nėra su
gulėsime priversti 'gubernato-' moningi, kad vesti griežtą ko
rių priimti mūsų reikalavimus, i vą prieš tą nepakenčiamą pa-j 
kuriuos Įteikė mūsų alkanųjų i dėtį, šitie laikai jau turėtų' 
delegacija. Taip veikdami pamokinti kiekvieną darbiniu-1 
mes galėsimo iškovoti pašalpą.; ką, kaip reikia kovoti.

Geo. Kuraitis. 1 Patyręs.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos J v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve- 
stuvčms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t 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
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

64) S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 8-871®

,;’V r'WįB *
»S-M ^e.*

MDDERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE
38-4.0 Stągg StreęL Brooklyn, N. Y.

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

Karolis Požėla, lietuvių championas, risis su anglų 
championu Biel Garnou. Jiedu jau senai vienas j ant

rą šnairuoja, čia matysime kuris iš jų bus galingesnis.

PROGRAMA:
LENKTYNĖS: Bėgimas maišuose, riebių moterų rin

kimas bulvių, jaunų merginų lenktynės, kiaušinių neši
mas šaukštuose. Visiems išlaimetojams bus duodamos do
vanos. šis piknikas bus Įdomus visais atžvilgiais, atsi
lankykite, o pamatysite, ko dar nematėte, nes bus daug 
juoko, pral eisit linksmai laiką ir pamatysite Įdomių ris- 
tynių.

V. Biekša risis su Cowboy Ko. White iki pergalei
Wm. Bartušis, iš Chicagos, sveriantis 225 svarus risis 

su Denny Winter.

PASARGA: Jeigu įvyktų lietus tą dieną, tai visas 
parengimas Įvyks Liberty Hali, 269-73 Second Street, 
Elizabeth, N. J.

KELRODIS: Važiuojant, automobiliais, imkite Main 
Highway iki Styles Street, pasukite i dešinę tiesiai į par
ką. Busais važiuojant imkite iš Elizabeth, N. J. ant 
Broad Street busą No. 44 ir važiuokite iki sustojimo. Iš
lipant sukitės po kairei, o tenai netoli parkas.
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grahorius

Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mešlažamės, taip pat 
Plaučiu ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjlmo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS no east 16th st. n. y.
' 'Kasdien — 10 A. M. iki 8 £. M.
J Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Ruoškitės į Proletarų Puikus Millerio Šiaučių 

Meno Pikniką Geg. 29 Streikieriy Žygis

Proletarų Meno 3-čio Aps
kričio piknikas jau čia pat; jis 
įvyks sekmadienį, gegužės 29 
d., Willicks farmoj, Linden, 
N. J. Pradžia 12 vai. dieną. 
.. Visos apielinkės lietuviai 
darbininkai jauni ir seni, reng- 
kitės į pikniką; skaitlingai ja
me dalyvaukite; padarykite jį 
tūkstančių žmonių pikniku, pa
našiai kaip kad į kitų kolonijų 
darbininkiškus piknikus suva- 
žiuja tūkstančiai.

Vieta yra labai graži ir di- 
delė-r-medžiai, pieva, taip kad 
pavargus galima bus tinkamai 
pasilsėti.

Piknikas rengiamas tam, 
kad galima būtų išleisti naujų 
gerų proletarinių dailės veika
lų ir dainų. Prie Trečio Aps
kričio, kuris rengia mūsų pik
niką, priklauso šie Chorai: 
Bangos Choras iš Elizabeth, I Minėjimus, 
N. J., vadovaujamas VI. Žuko;1 kančias algas. 
Pirmyn Choras Great

strei-
mote-
strei•

Apie 3.000 čeverykų 
kuojančių darbininkų, jų 
rų ir vaikų, taipgi kitų 
ko pritarėjų, maršuodami de
monstravo pirmadienį Long) 
Island City, vadovybėje kai
riosios Industrinės čeverykų. 
Darbininkų Unijos, ir tuomi iš
reiškė vieningumą su streikie- 
riais L Miller čeverykų kom
panijos.

Demonstracinis žygiavimas 
prasidėjo 1 vai. dieną iš strei
kierių centro. Maršavo su Dar
bininkų Tarptautinės Pagelbos 
kapelija, aplink Millerio šapą 
ir kitas dirbtuves; demons
trantai šaukė: “šalin kompa- 
nična unija! Neskebaukite, o 
prisidėkite prie mūsų ! Mes ko
vojame prieš uždarbių kapo
jimus, prieš darbininkų palei- 

, prieš badant ver
čiančias algas. Organizuoki- 

Neck, įgs jr ruoškitės į masinį čeve- 
N. Y., irgi jo vadovaujamas; rykų darbininkų streiką! Ša

lin rudo šuns kontraktus! Te
gyvuoja Industrinė Čeverykų 

Darbininkų Uniją! 
j z M ooney ir 

jEdithą Berkman! Mes reika- 
I laujame bedarbių apdraudos!” 
ir tt. Tokio turinio buvo ir pa- 
rašai-obalsiai ant didelių neša
mų plakatų.

Demonstrantai praėjo ir 
pro įvairias miesto valdžios įs
taigas, keldami tuos obalsius. 
Demonstracija užsibaigė su 
masiniu mitingu ties streikie
rių centru atvirame ore. Vien
balsiai buvo priimta rezoliuci
ja už pasmarkinimą streikie
rių kovos per didžiausius ma
sinius pikietavimus Millerio

Sietyno Choras Newark, N. J., 
vadovybėje B. šalinaitės, ir 
Aido Choras Brooklyn, N. Y., jr q^qs _ 
vadovaujamas E. Retikevičiu-| pa]iuosuot Toma 
tės.

Tai minimi chorai ir suda-l 
rys pikniko programą. Be to, 
šokiams bus gera orkestrą. Ga
lima bus šokti iki ryto, nes pir
madienį yra “šventė” Decora
tion Day. Taigi bus proga 
pasilsėti ant rytojaus, ir dir
bantiems nereikės nedamigus 
važiuot į darbą.

Visus kviečia į šį proletari
nių menininkų pikniką

3-čio Apskričio Valdyba.
PASTABA: Jeigu tą dieną 

lytų, tai bus parengimas Lut- sjniUs 
vino svetainėje, 69 South Park dirbtuvės ir per panašius pi-
St., kampas Front St., Eliza
beth, N. J.

KELRODIS: Važiuojant au
tomobiliais, imkite Maįp Tpgh- 
way kelią iki Styles St.; pasu
kite į dešinę į parką; busais 
taip pat; o iš Elizabetho imki
te ant Broad St. busą num. 44 
ir važiuokite iki pat sustojimo; 
išlipant sukite po kairei, o te
nai bus netoli parkas.

(123-124)

Labai Sėkminga Komunistų 
Sekcijos Pramoga

BROOKLYN. — Pereito šeš
tadienio vakare nepaprastai 
daug suėjo darbininkiškos pu
blikos į Komunistų šeštos Sek
cijos bankietą ir balių.' Abi
dvi “Laisvės” svetainės buvo 
užimtos draugais svečiais. Pa
rengimas ♦ buvo tarptautinis, 
bet jame lietuviai sudarė pusę 
publikos. Buvo dvi orkestros. 
Viena apatinėje -svetainėje 
griežė šokiams, kita viršutinė
je salėj linksmino vakarie- 
niautojus. 'čia, apart patrau
kiančios muzikos, dainavo Ai- 
do Choro Merginų Sekstetas, 

anų akompanuojant E. Reti- 
yičiutei; kaip ir visuomet, 

Se etas gavo karštą darb. 
publikos pritarimą. Smuiku 
pagriežė viena jaunolė muzi
kantė; buvo revoliucinių de
klamacijų. Prakalbas sakė 
sekcįjos organizatorius drg. 
Fleiss ir Daily Workerio ad
ministratorius drg. Levin, vie
nas iš Kom. Partijos kandida
tų šiuose rinkimuose. Jiedu 
palietė ir nušvietė svarbiausius 
mūsų uždavinius laike šios rin
kimų kampanijos. Pirminin
kavo drg. Gross. Įvairios or
ganizacijos dėjo bei pažadė
jo tam tikras sumas aukų rei
kalams komunistinio rinkimų 
vaujaus.

Lietuviai darbininkai išsine- 
ššė gražų įspūdį iš šios rau
donųjų pramogos; kai kurie 
gi klausinėjo: o kur sklokinin- 
kai) kad jy čia nesimatę ? jie 
sakosi, būk remią/Kom. Par
tijos kampanijas, šis parengi
mas yra naudai K. P. rinkimų 
vajaus; bet Pruseikos parapi- 
jonų čia visai nėra. Tai veid
mainiai ! .

kietus prieš kitas užstreikuo- 
tas šiaučių šapas.

Baigiantis mitingui, vienas 
iš boso Millerio agentų norė
jo užsikart ant prakalbų plat-| 
formos ir “parodyt antrą da-1 
lyko pusę”, kaip kad jis sakė. 
Darbininkai jį tuojaus nubau- 
bė ir šalin nuvijo.

Demonstracijoj dalyvavo ir 
streikieriai Andrew Geller, Pa
ris ir kitų dirbtuvių; o Elco 
šiaučių delegacija nešė iška
bą su užrašu: “Mes laimėjo
me savo streiką—Mes pagelbė- 
sime ir jums laimėti kovą.”

Ar ta demonstracija pada- 
į kitus darbinin- 

ji padarė didelio 
kada demonstran- 
prie Millerio ša-

rė įspūdžio 
kus? Taip, 
įspūdžio, ir 
tai sugrįžo

Dalyvis,

300 Darbininkų Atgal Su- 
kraustė Išmestą Šeimyną

NEW YORK. — Pagal teis
mo nuosprendį, buvo iš namų 
po num. 845 Jening St. išmes
tas darbininkas su moteria ir 
trimis kūdikiais. Jis, tegauda- 
mas dirbt tris dienas į savaitę, 
nepajėgė užsimokėti už kam
barius. 300 darbininkų su Be
darbių Taryba su kraustė šei
myną atgal į kambarius: vieni 
rakandus vidun nešė, kiti sau
gojo, būdami pasirįžę kovon 
su policija. Tatai matydama, 
policija nedrįso užkabint dar
bininkus.

pikni- 
pereitą 

suvažiuoti

Iš Aido Pikniko
Į Aido Choro metinį 

ką Klaščiaus parke 
sekmadienį galėjo
daugiau darbininkiškos publi
kos, negu suvažiavo. Vėliau, 
tiesa, žmonių padaugėjo, vidu
tiniai prisirinko, bet tūkstan
čio nepasivijo. Veikiausiai da
linai pakenkė gana vėsus oras. 
Peiktina, kad daugelis atvy-

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
VIENATVĖJE”

lietuvių darbininkų ir bedar
bių, kurie privalo išgirsti drg. 
Powers prakalbą ir bedarbių, 
skundus tame mitinge.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
VakAr prasidėjo rodymas 

naujo garsinio judamojo pa
veikslo iš Sovietų Sąjungos, 
Cameo teatre, 42nd St. arti 
Broadway, New Yorke. Veika
lo vardas “Alone”, kas reiškia 
“Vienatvėje” arba “Vienui 
Viena”. Piešiama narsumas 
ir pasišventimas savo parei
gai jaunos sovietinės mergi
nos, kuri buvo pasiųsta moky
tojauti į vieną bandaganių so
džių, laukinėje, necivilizuoto
je, primityvėje srityje, 
guma šio judžio scenų 
nufotogrofuota tolimuose 
tajaus kalnuose, 
daganių kaime, 
pusiau-lau kinių 
jauna mokytoja 
ganius į kalnus,
mokykloj juos mokino tuo pa
čiu laiku, kai jie ganė avis.

Šiam veikalui reikėjo dvie
jų metų, kol jis buvo galutinai 
pagamintas: daug į jį įdėta ar- 

ko į pikniką tik po programos, tistiškų gabumų ir rūpesčio. 
Aido Mokytojos rolę vaidina Kuz

mina, labai talentinga jauna 
■artistė. Turiniui pritaikyta ir 

Kaipo Aido ’Šostakovičio muzika, kurią jis 
‘ sunku specialiai tam sutaisė. Kuri-

Dau- 
tapo

Al
ban-tikrame 

apgyventame 
žmonių. Ta 
sekė banda- 
ir atviro oro

O programoje dainavo
Choras, Aido Merginų Sekste
tas, Latvių Mišrus Choras ir; 
jų Vyrų Choras. ’ 
choristei, man pačiai 
būtų daryti palyginimas tarp 
lietuvių ir latvių choro; bet 
galiu pasakyti, kad draugai 
latviai labai gerai dainavo, 
nors jų choras neperdidelis.

Choristė.

Kūri
nys vaizdingas ir daug pasa
kantis.-

NUOGUMAS CONEY ISLAN
DE IR TEATRUOSE

NUŽUDĖ KŪDIKI IR PATS 
SAVE PAGAL ŽIOPLĄ 

JSIVAIZDINIMĄ

Spaustuvininkas Boy Emery, 
besapaliodamas, kad žvaigž
dės lemia jam ir jo dukteriai 
nelaimingą likimą, sulig astro
logijos humbugiško “mokslo,” 
numetė savo dviejų metų mer
gaitę 200 pėdų žemyn į upę, 
nuo Manhattan tilto ir paskui 
pats nušokęs prisigirdė. Jis 
nebuvo bedarbis, bet auka žio
plo įsivaizdinimo apie žvaigž
des, kaipo išpranašautoj as 
eities.

Banko Vagis Išteisintas 
Sulig {statymų

at-

Coney Islande pirmadienį 
buvo areštuota 110 žmonių 
pajūryj, daugiausia už perdi- 
delį nuogumą; kas žemiau 
nuo pečių nusismaukia mau
dynių kostiumo marškinius, 
idant pasikaitinti ant saulės, 
tai areštuojamas už nepado
rumą. Tuo tarpu prie Times 
Square New Yorke keliuose 
burleskiniuose teatruose nuo
gos mergos šoka ir vizguliuo- 
ja; visas jų kūno pridengimas 
tai sklypelis ne daugiau, kaip 
rankos plaštakos dydžio; ir 
patys policijos ir teismų ponai, 
baudžianti Coney Islande sau-; 
lės mylėtojus, neša dolerines 

[tiems nuogalių teatrams.

Ex-teisėjas F. X. Mancuso 
buvo įkaitintas, kaipo vienas 
iš šmugelninkų, kurie nuban- 
krutavo City Trust Kompani
jos banką. Užvakar jis New 
Yorko teisme tapo paleistas be 
bausmės; ir štai kodėl. Man
cuso advokatas prirodė, kad 
jis buvo teismiškai įkaitintas, 
(indaitytas) už dviejų metų 
po banko užsidarymo; o sulig 
įstatymų tai esą pervėlu, ir to7 
del jis negali būt nuteistas. 
Suprantama, Mancuso frentai 
politikieriai pasistengė, kad

pos, tai juos pasitiko darbinin- jjs nebūįų anksčiau įkaitintas, 
kai dviejų dirbtuvės skyrių; rpaįp įaį išsisuka nuo bausmės
sako, ir mes išeiname streikan 
kovot iš vien su jumis. Tuo- 
jaus jie susiregistravo į strei- 
kierių eiles. Vienas darbinin
kas, kuris pirmiaus buvo pada
ręs žingsnį prieš streikierių 
reikalus, dabar atėjo į strei
kierių tarpą,, prisipažino pa
daręs klaidą ir pasižadėjo pa
taisyti savo rekordą akyse 
draugų darbininkų. Jis atsi
šaukė į visus kitus darbinin
kus mesti dirbus ir dėtis į ko
votojų eiles. Po užbaigiamam 
mitingui atviram ore, Darbi
ninkų Tarptautinė Pagelba 
(W. I. R.) davė gero užkan
džio visiems maršuotojams.

didžiausi vagys, sulig kapita
listinių jstatymų ir sulig tų įs
tatymų vykdintoįų filosofijos.

Trijų Sriovių ir Sklokos 
“Faustas” Be Pasekmių

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ 
SUSIRINKIMAS

da- 
kuris

Visi 54 Skyr. rūbsiuviai 
lyvaukite susirinkime, 
įvyks 25 d. gegužės, po nume
riu 80 Union Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare.'
Būkite visi, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti.

K. Jankaitis.

Tautininkų, klerikalų, socia
listų ir sykiu sklokos “žvaigž
dinis” parengimas “Faustas” 
Labor Lyceum pereitą sekma
dienį išėjo visai • smailai. Fr. 
Stankūnai, Vitaitienės, Kaže- 
mėkai ir kiti (“slaunieji” su
traukė į savo “Faustą” ne dau
giau, kaip pusantro šimtuko 
publikos sykiu su Pruseiką ir 
kitais sklokininkais. O kaip 
skloka darbavosi, kad sudaryt 
daugiau publikos Stankūnui, 
česnavičiutei, Byrui ir Kompa
nijai! žiūrovus ir klausovus jie 
mobilizavo ne tik asmeniškai, 
bet net per telefoną, o išėjo 
pikšt.

Powers Kalba Astorijoj
Astoria, L: I.—šiandie vaka

re vietinė Bedarbių Taryba šau
kia masinį mitihgą, kuriame 
kalbės George E. Powers, Fess
ler’s Hall, Steinway ir Astoria 
Boulevard. Jis randasi po 
$3,500 parankos iki teismo; bu- j 
vo areštuotas laike didžios N. 
Yorko bedarbių demonstracijos 
prieš City Hali, balandžio 21 d. 
Dabar drg. Powers yra Komu
nistų Partijos kandidatas į Ape
liacijos Teismo teisėj usifr jis 
taipgi sekretorius kairiosios In
dustrinės Statėjų Lygos.

Bedarbių Taryba savo iš
leistuose lapeliuose, kuriais 
šaukia mitingan bedarbius ir 
dirbančius, primena, kad Did
žiojo New Yorko valdžia ne
davė visiškai jokios pagelbos 
56 tūkstančia m s bedarbių 
šeimynų, o paskutiniu 
laiku pusiau nukirto ir taip 
menką pašalpą 136 tūkstan
čiams beduonių šeimynų.

Long Islande yra nemažai

Landus.

DABAR RODOMA!
Sibiras—tie pragaro nasrai carinės 

rusijoa
“VIENATVĖJE”

Amkino rtauja kalbinė filmą nu jpuikia 
muzikais otkestracija, 
Shostakovitch

; CAMEO
Broadway ir

42nd St.

parašyta Dmitri 

rodo be per stojimo
25 centai huo 9 vai, 

iš ryto iki 1 yal. po 
piet išskiriant subatoj, 
nedelioj ii- šventadie
niais.

Išsikovojo Kampą Mitingam
NEW YORK. — Per kelias 

paskutines savaites policija vis 
išardydavo Bedarbių Tarybos 
šaukiamus mitingus atvirame 
ore ant Washinton St. ir Cla
remont Parkway, Bronxe. Bet 
pereitą pirmadienį čia susirin
ko 2,000 kovingų darbininkų 
ir bedarbių, pasirįžę kovon už 
teisę laikyti mitingą ant šio 
kampo; ir policija jau nedrįso 
jų kliudyti.

Veronika Saboliauskienė, 40 
m., 34 Garden St., Yonkers, 
mirė gegužės 20 d., palaidota 
gegužės 23 d., Oakland kapi
nėse.

Konstancija Biganskiutė, 19 
m., 80-59 89th Ave, Woodha
ven, mirė gegužės 22 d. Mary 
Immaculate ligoninėj; bus pa
laidota geg. 25 d., šv. Jono ka
pinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
Graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

IMPERIAL BARBER SHOP
VYRAI IR MOTERYS!

Bedarbiams dabar laikas ir gera 
proga mokintis barberystčs ama
to. Išmokysime jus i trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė., 
Corner 44tli St.

NEW YORK CITY

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE ’
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškmimais

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

’ ’ ’ operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Seredoinis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimiaa ir chroniška* vyrg ir 

moterų liga* kraujo ir od**. 
Padarau ištyrimų kraajo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valanda* Priėmimo i

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 p* pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary-—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais i pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas 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. T. subway—-išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais

’ Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

$

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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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. ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINJ, AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽJA, VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5

! Laikrodžiai, Deimantai ir 
| Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

J ĮVAIRŪS
Į RODŽIAI ___
į JAUSTOS MADOS
■ UŽ PRIEINAMĄ
■ KAINĄ

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

I Taipgi taisau visokius laikrod- 
? žius ir kitus papuošalų daiktus.
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
į Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy
mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisve.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas. . . . . . . . .

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengta? 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampais Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

4

>

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.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.”

o

DEKAVOJU PACIENTAMS
AŠ dekavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H.MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po piety ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261

»

ą 
o 
ū 
ū 
o 
ū 
<5 
r> 
r) 
o 
o 
o
IJ

o
EI
E o ■ir

nCIIICIIlCIIIClllCIIICIIICĮIICIIICIIICIIlCIIIClllCIIICIIIOIIICIIICIIICIIICitIClllCIliCIIICIIICIIlCIII• • i —***• - iwn i ii u i. -- ——Tr———-   —rrrr— - ■ -- . . ....-




