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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik . 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasauli!
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MILWAUKEE, Wis. — 
Miesto policijos galva šeri
fas Al. Benson nupirko ke
lis kulkasvaidžius delei po
licijos departmento. Vietos

part- jokia kaucija. Visas vai- 
Sky- džios aparatas būtų sudru- 

Departmento tintas ir atkreiptas prieš 
Biuras ir dar darbininkus;

Ex-Kareivis 
Klasių Kova. 
Apgaudinės. \/ 
“Darbininkė” 
Delegatė į SSRS.

Rašo Komunistas

1 —X.Washingtonan sumaršavd\

kareivių. Jų padėtis stačiai 
baisi. Badauja visi. Bet lai
kosi. Dauguma jų tebėra po 
|taka patriotizmo ir buržuazi
nės ideologijos. Bet toj “dris-* 
kių” armijoj yra daug tokių 
veteranų, kuriuos jau laimėjo 
komunistinė ideologija. Tai 
grupei vadovauja revoliucinė 
Ex-Kareivių Darbininkų Lyga.

Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Vienoj valgykloj įėjo ame
rikonas ex-kareivis. Pakišo 
žmonėms kepurę ir prašo au
kų, susimylėjimo! Atsiskubi
no valgyklos savininkas su 
dviemis “gorilomis” ir kaip 
bematant tą žmogų išjojo lau
kan. Nežinau, kaip skaudžiai 
jam uždavė. O tokie pat bur
žujai savininkai 1917 metais 
putojo šaukdami už kareivius 
darbininkus, kurie, apgauti ir 
verčiami, maršavo į karo fron- 
tąl/žudyti kitus darbininkus.

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIVTelephone Stagg 2-3878

Socialfašistas Šerifas
Perka Ginklus

Prieš Darbininkus

waukee Journal” pajuokia: 
“Milwaukee socialistai vi

suomet priešindavosi polici
jos ir šerifų naudojimui šau
tuvų ir kitų ginklų riau
šėms malšinti. Bet įvyko 
permaina, kuomet socialis
tas šerifas Benson yra at
sakomybėje už riaušių mal- 
šinimą. Dabar jis nupirko

Šis ex-kareivių maršavimas , tuos ginklus.”
į (Washingtoną darbininkų is-1 Tegul tik Milwaukee be- 
torijoj bus užrašytas kaipo, darbiai išmaršuoja į gatves
vienas iš didžiausių šio laiko- ir griežtai pareikalauja duo-
tarpio klasių kovoj įvykių. 
Hooverio valdžia tuos “dris
kius” rengiasi spėka išgrūsti 
iš Wall Streeto sostinės, jeigu 
nepavyks apgavystėmis tą tik
slą atsiekti. Ne vienas vete
ranas paragaus policisto buo? 
žės arba ir to paties šautu
vo. Tokios sąlygos revoliucio- 
nizuoja darbininkus, atidaro, 
akis daugeliui miegančių iru bert Fuchs, 15 metų am- 
snaudžiančių. J žiaus, per ' ištisus devynis

Visų politikierių ir de- 
liežuviai pagaląsti.

E

nos. Socialistas Bensonas 
šituos kulkasvaidžius ir šau
tuvus paleis darban.

Republikonai ir demokratai
- -linkimų kampani

jai 
mąfgogų
Republikonai šaukia: “Hoove-
rią išgelbėk) Ameriką nuo ba- 
doUr suA’imų”. O badas siau
čia visuose Amerikos kampuo
se.

Demokratai šumija: “Duokite
- alaus ir degtinės.” Bet duona 

del vargdienių tiems buržujams 
taip pat nerūpi, kaip ji nerūpi 
republikonams.

Du ar trys metai atgal Social 
listų Partija išjojo laukan iš saj 
vo programos klasių kovą. Map 
buvo “gerovės” laikotarpis. So
cialistai apgaudinėjo darbinin
kus ta vilčia, kad socializmas 
gražiai ir ramiai išaugsiąs iš 
kapitalizmo. Bet užėjo krizis 
ir negirdėtas skurdas masėms. 
Darbininkai stoja į kovą. Da
bar ateina tie patys socialistai 
ir vėl grąžina klasių kovą į sa
vo agitaciją ir propagandą. Ir 
jie kalba, kad nebegalima pasi
tenkinti dainomis apie taiką, 
ramybę ir klasių brolybę. O ) 
koks jų tikslas? Apgaudinėji-' 
mas, žinoma, darbininkų. Tho-1 
masai ir Hillquitai netiki į kla-( 
šių kovą taip pat šiandien, kaip ! 
netikėjo du metai atgal. J

IŠGELBĖJO VAIKO 
GYVYBĘ

BROOKLYN, N.Y.—Her-

mėnesius sirgo vaikų para
lyžium ir kovojo su mirčia. 
Jis buvo įdėtas į dirbtino 
kvėpavimo aparatą. Kovą 
jis laimėjo ir dabar sveikas.

Sovietų Sąjungos sanatorijoj ilsis pavargę darbininkai. Amerikoje gi 
sveikatoje nusilpęs darbininkas išmetamas ant gatvės numirti badu.150,000 DARBININKU BERLYNODEMONSTRACIJOJ PRIEŠ FAŠISTUS

New York “Times’o” 
respondentas praneša iš 
Berlyno, Vokietijoj, kad lie
pos 4 d.Aen įvyko milžiniš
ka darbininkų demonstraci
ja prieš fašistus ir prieš 
Hindenburgo valdžią. Svar
bu, esą, tas, kad ši demonst
racija buvo socialdemokratų 
ir komunistų bendro fronto

Sovietų Sąjunga Tikis ' Į f— /\ ZX 1 "1 • • 1. n J r 'vavo lo0,000 darbininkų.Didelio Derliaus SlCIRCtWarbininkai margavę gatvė-

I pirmu sykiu nuo karo įvyko 
MASKVA.—Drg. Ossins-jb( ndra demonstracija. Ko- 

Įkis, Valstybės Statistikų munistai nešė savo iškabas.Valstybės Statistikų munistai nešė savo iškaba.* 
Biuro pirmininkas, praneša,-------- -------- ------ ------ ----
kad šiemet Sovietų Sąjunga .rvciu O1CHJCL kJUVICILJ KJCįJ . -

laukia nepaprastai didelio 1 VU Šimtai ZUIOHIŲ
• it* -w • 5 1 1 ’ V w • JIŽuvo Liepos 4 d.javų derliaus. Jis sako, kad 
visi raportai rodo, jog šie
met derliuj bus didžiausias 
visoj Sovietų istorijoj. Ma
noma, kad virš 8,200,000 to- 
hų grūdų bus daugiau šie
met, negu pernai. Nors ap- 
sėjimo plotas nėra šiemet brikos nepriklausomybę 
didesnis, I ‘ ” 1

ŠIANDIEN PABRANGS
TA LAIŠKŲ SIUNTI
NĖJIMAS

Nuo šios dienos, ant visų 
paprastų laiškų, vietoj 2 
centų krasos ženklelio, rei
kia lipdyti B centų. O “air 
mail” laiškams reikia dėti 
8 centų krasos ženklelis.

ko- Sako, demonstracija buvo 
surengta prieš valdžios pa
sikėsinimą uždaryti' social
demokratų partijos organą 
“Vorwaerts.” •

Bet jeigu buvo bendro 
bendro fronto demonstraci
ja, tai veikiausia buvo ne 
vien prieš uždarymą “Vor
waerts,” bet prieš kruviną 
fašistinę reakciją abelnai ir 
prieš uždarinėjimą komuni-! 
stinių laikraščių^ taip pat. i stovą iš Washingtono ir su

rengė demonstraciją neva 
paminėjimui Garibaldi. Bet
gi fašistų priešai surengė 
kontr-demonstraciją, k u r i 
buvo labai skaitlinga. Fa-

Jau kelis sykius buvo užda
rytas komunistų organas 
“Rote Fahne.”

Mainieriy Konferencija

Šimtas Policisty Puolė Anti- 
Fašisty Demonstraciją i

NEW YORK. — Liepos 
4 d. italai Mussolinio pase- 

jkėjai pasikvietė fašistų at-

Iš visų Amerikos kampų 
raportai parodo, kad šiemet 
per liepos 4 d., minint Ame-

-  -------------------------- : A J.AXVU CtkJVIJl J Ll/u“

bet derlingumas mušta du šimtai žmonių. O tų.
nt kiekvieno hektaro bus;kiek žmonių sužeista, tai senosios Jungtinės Mainie

rių Unijos lokalų.
Mainierių streikas įžengia

lesiais svarais didesnis. i niekas negali apskaityti.
Daugiausia užmušimų ir su-

DIES BILIUS REIŠKIA PADIDINIMU ŠNIPU IR PERSEKIOTOJŲ ARMIJOS
klauso, kokių pažiūrų jis 
yra ir t. t. Sekiotų ateivius 
visur, kad suradus,kurie yra 
komunistai bei šiaip radi
kalai. Kiekvienas kovoto
jas prieš badą ir bedarbę 
būtų sučiuptas per valdžios

Robert W. Dunn, žymus 
rašytojas ir veikėjas, komu
nistų “Daily Workeryj” nu
rodo, ką reikštų Dies Bilius, 
jeigu pereitų Senate ir tap
tų įstatymu. Jau dabar, jis 
sako, gyvuoja Teisingumo 
Departmentas, Slaptos Tar- agentus, uždaromas kalėji- 
nyboš Skyrius prie Iždo De- man fr nepaleidžiamas po 
partmento, Darbo I 
mento “Sutaikymo” 
rius, Darbo 
Imigracijas 
kelios įstaigos, kurioms vi- Todėl kova prieš Dies Bi- 
soms pavesta šnipinėti ir j lių turi eiti visu smarkumu, 
persekioti darbininkus. Gi Reakcijos užsimojimas turi 
Dies Bilius'•atidarytų duris)būt atmuštas. Tą gali pa- 
nesvietiškam padidinimui tų daryti darbininkai ir jų or- 
šnipų ir persekiotojų armi- ganizacijos. Masinius pro- 
jos. Kaip kokie šunes, vai- testus siųskite savo valstijų
džios agentai uostinėtų 
kiekvieną ateivį darbininką, 
ką jis veikia, kur jis pri-

senatoriams. • Reikalaukite, 
kad Dies Bilius būtų atmes
tas.DRG. J. KRAUCEVIČIUS VĖL KALĖJIME

“Laisvėj” jau buvo pra-) reikalauja $1,000 kaucijos, 
nešta, kad savaitė atgal ta- Kol kas kaucija neužstaty- 
po suareštuotas d. J. Krau- .ta, ir tas mūsų kovingas 
ceviČius, kurį nesenai paliuo-; draugas laikomas už grotų, 
savo iš Boston imigracijos Mes tikimės, kad kaip Bos- 
kalėjimo, kur jį išlaikė virš tono- kalėjimas nesunaikino 
penkis mėnesius. Bostono _------- ------J. Kraucevičiaus darbinin- 
kalėjime sėdėjo už dalyvavi- kiškos dvasios, taip nesunąi- 
mą Lawrence audėjų strei- kins Chicagos bastilija. 
ke. Dabar suareštuotas ir! Tarptautinis Darbininkų 
įkalintas už veikimą tarpe'Apsigynimas veda kovą už 
darbininkų Chicagoje. ;d. Kraucevičiaus paTiuosavi- 

Pranešama, / kad valdžia mą.

IŠARDĖ KOMUNISTŲ 
DEMONSTRACIJĄ

. DAR NEŽINO, KĄ DARYS 
SMITHAS

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje suvažiavimas 
nutarė vietoj mėnesinio žurnalo 
“Darbininkių Balso,” leisti mė
nesinį aštuonių puslapių laik
raštį “Darbininkė.” Jis bus 
bandoma padaryti populiariu, 
prieinamu ir suprantamu pla
čioms darbininkių ir šeiminin
kių masėms. Platinamas bus 
masiniai.

Geras tarimas. Pravedąs jį 
gyveniman, daugiau bus pasiek
ta darbininkių su revoliucine 
apšvieta, negu būdavo galima 
su mėnesiniu brangiu žurnalu. 
LDSA kuopos tuojaus privalo 
mobilizuoti spėkas naujo laik
raščio platiyimui.

Kitas LDSA suvažiavimo ge
ras tarimas, tai pasiųsti dele
gatę 
dens.
tame, 
klausi 
gos r
Draugė Karosienė nominuota

Sovietų Sąjungą ant ru
jos special is darbas bus 
kad plačiai pastudijuoti 

ną, kaip Sovietų Sąjun- 
loterys ir vaikai gyvena.

NEW YORK. — Negavęs 
nominavimo į Jungt. Vals
tijų prezidentus, ponas Smi- 
thas tyli. Demokratai dar 
nežino, ar jis rems Roose- 
velto kandidatūrą.

PARYŽIUS. — Liepos 4 
d. Francijos Komunistų 
Partija buvo surengus dar- 

šistams pagelbon atėjo po-jbininkų demonstraciją ties 
parlamento rūmais. Policija 
demonstraciją išvaikė. Ko
munistai protestavo prieš 
valdžios nutarimą nukapoti 
algas valstybės tarnauto
jams.

licija. Sutraukta iki šimto 
policistų ardymui priešfaši- 

Ži-
BRIDGEPORT, Ohio. —

Liepos 2 d. čia buvo sušauk- stinės demonstracijos.
ta Nacionalės Mainierių noma, demonstracija tapo 
Unijos ir kitų organizacijų išardyta. Daug darbininkų 
konferencija apkalbėjimui 
šelpimo streikuojančių mai-

Dalyvavo 50 delega-
Buvo atstovai ir nuo

EKSPORTAI IR GAMYBA žeidimų atsitinka nuo “fire- į ketvirta menesį. Daug 
TRAGIŠKAI SUMAŽĖJO works.” ' i šeimynų badauja.

Hooverio valdžios rapor
tas parodo, kad tarpe 1929 
ir 1932 metų Jungtinių Val
stijų eksportai į užsienį su
mažėjo 36 nuš. Tuo tarpu) 
produkcija produktų Ame
rikoje sumažėjo 46 nuoš*

%
PENKI NUSKENDO

EAST TAWAS, Mich. — 
! Liepos 4 d. apsivertė laive
lis ir prigėrė penki žmonės. 
Išsigelbėjo tik 5 metų mer
gaitė, kuri savo gyvenime 
nebuvo, bandžius plaukti.

delegate. Dabar reikia šitą su
važiavimo nominavimą patvir
tinti masiniais susirinkimais. 
Tikimės, kad LDSA Pild. Ko
mitetas sušauks tokius susirin
kimus visose didesnėse 
jose ir iškels klausimą 
mo delegatės į Sovietij 
gą.

koloni- 
siunti- 
Sąjun-

Platinkite “Komunistų Partijos Rinkimą 
Platformą”; Du Centai Kopija

“Laisvė” išleido brošiūraitės formoje “Komunistų 
Partijos Rinkimų Platformą.” Ten išdėstyti mūsų 
partijos reikalavimai ir šaukiami darbininkai šiuose 
prezidento rinkimuose balsuoti už dd. Foster j ir 
Fordą.

Brošiūraitė parsiduoda už 2 centu. Imama tik 
tiek, kad apsimokėtų už popierą. Mūsų tikslas ta
me, kad ši Komunistų Partijos platforma pasiektų 
kiekvieną lietuvi darbininką. Prie to darbo turi pri
sidėti visi revoliuciniai darbininkai ir visos darbi
ninkiškos organizacijos.

Ypatingai draugijų kuopos bei draugijos turėtų 
nupirkti užtenkamai platformos del visų narių. Taip 
pat galima nupirkti ir paskui bedarbiams veltui iš
dalinti.

Pavieniai draugai, kurie dirba, gali nupirkti plat
formos ir išdalinti darbininkams. Už $1 galima nu
pirkti 50 kopijų! Už dolerį pasieksite penkias de
šimtis darbininkų ir supažindinsite juos su Komunis
tų Partijos reikalavimais ir kandidatais.

apmušta ir sužeista. Vie
nas darbininkas pavojingai 
pašautas.

O tas parodo, kad’ Ame
rikos valdžia eina ranka 
rankon su Mussolinio agen
tais ir padeda jiems čionai 
organizuotis ir terorizuoti 
darbininkus.

Pieną Verčia į Rynas
HARTFORD, Conn. — 

i Maisto ir pieno inspektorius 
Flannagan sako, kad Hart-

PIRMU SYKIU IŠGIRDO 
KOMUNISTĄ

PORT CHESTER, N. J. 
—Čia kalbėjo d. Fordas, ko
munistų kandidatas į Jung. 
Valstijų vice-prezidentus. 
Susirinko iki pusantro šimto 
darbininkų,daugiausia juod- 
veidžių. Tai pirmu sykiu 
šiame miestelyje buvo su
rengtas komunistų kalbėto
jui susirinkimas.

DARBININKŲ UNIJOS 
KONVENCIJA

TOLEDO, Ohio. — Čia 
prasidėjo konvencija stiklo 
darbininkų unijos. Vyriau
sias klausimas, tai kova 
prieš algų kapojimą. Bosai 
ketina visiems stiklo darbi
ninkams nukapoti algas 25 
nuoš.

Mokslininkai Užsimerks ir 
Nuduos Visai Aklais

PA RYŽIUS   Liepos 5 f°r(ie kasdieną suverčiama 
d. prasidėjo tarptautinis 4 srutų rynas apie 20,000 
mokslininkų e 1 e k t r i kinis ^V01'tų nugriebto pieno. Sa- 

Suvažiavę at- parduot negalima,, nes 
'niekas neperka. O kaip gi 
(bedarbiai pirks, kad neturi 
pinigų. Tai, ot, geriau bur- 

ižuazija pieną išlieja, vietoj 
j veltui atiduoti badaujan- 
i tiems bedarbiams.

kongresas.
stovybės iš visų pasaulio 
kampų. Kongresas tęsis vi
są savaitę. Kongreso vadai 
užtikrina, kad mokslinin
kams nebus leista liesti to
kius klausimus, kurie liečia 
ekonominę ir politinę pašau-
lio situaciją. Jie turi kai-)PENKI UŽMUŠTI 
bėti tiktai apie “gryną i SAUSĖSE
mokslą.” Vadinasi, susirin-i. BOMBAY, Indija. Nau- 
kę buržuaziniai moksliniu- ]2se in(^usJl Jr niozlemų mu
kai užsimerks ir nuduos ak- 'šėse penki žmonės užmušta 
lūs, nematančius viešpatau- suzelsta- Policija sau
gančio kapitalizmo krizio su 1 masę žmonių.
jo visomis pasėkomis tam! 4J,T.TT 
pačiam “grynam” mokslui. MAŽIAU PREKYBOS

NUSIŽUDĖ DARBININ
KAS TIES “LAISVĖS 
PAMINKLU”

NEW YORK. — Ties pat 
“Statue of Liberty” iš lai
vo iššoko ir nusiskandino 
nežinomas darbininkas. La
vonas dar nesurastas.

MAŽIAU PREKYBOS

NEW YORK. — Vėl Am- 
I erikos prekyba nusileido že- 
imyn. Tą parodo sumažėji- 
’ mas vagonų liodavimo. Nuo 
: 51.3 punkto nusmuko iki

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy j)
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DEMOKRATU KANDIDATAI
4

Demokratų Partijos konvencija Chicagoj nominavo 
kandidatu į prezidentus New Yorko valstijos gubernato
rių “liberalą” Rooseveltą, į vice-prezidentus John N. 
Garner, dabartinį atstovų buto pirmininką.

Krizini didėjant, didėjant kapitalistų atakai ant darbi
ninkų klasės, prez. Hooveris,kaipo ištikimas Wall Streeto 
tarnas, nebeturi plačiose masėse pasitikėjimo, kad jis 
arba jo administracija galėtų ką gero suteikti masėms, j 
Ir kuomet platūs sluogsniai klasiniai nesąmoningų darbi
ninkų žiūri su pasipiktinimu į Hooverį, tai tuo pačiu sy
kiu su vilčia jie žiūri į demokratų kandidatus. Į dema
gogą Rooseveltą jie žiūri, kaip į išganytoją. Ot, girdi, 
kaip tik reikia mums tokio žmogaus. Jis, išrinktas pre-| 
zidentu, pataisys visus dalykus. Prie jo laikai pagerės ir l 
t. t. Darbininkai taip manydami skaudžiai apsigauna.

Nei kiek padėtis nepagerės, jeigu ir Rooseveltas bus 
išrinktas prezidentu. Rooseveltas, išrinktas prezidentu, 
toliaus tęstų tą pačią kapitalizmo programą, kokia da
bar vykdoma—programa atakos ant darbininkų klasės, 
programa bado ir skurdo, kas liečia darbo mases, progra
ma rengimosi prie karo prieš Sovietų Sąjungą.

Bet kadangi Hooveris jau diskredituotas, tai tūli sluog- i 
sniai stambiųjų kapitalistų mano, kad nominavus Roose- ■ 
veltą į prezidentus, bus galima mases ant toliaus palai-1 
kyti prie dviejų partijų sistemos ir sustabdyti bangą re
voliucinio pasipiktinimo, kuri kyla visoj šaly. “Libera
lizmas prieš radikalizmą,” šaukia Rooseveltas. Jis mato 
mases radikalėjant, ir jis šaukia, kad radikalizmą reikia • 
nugalėti demagogišku liberalizmu, liberalizmu, kuris sto
ja už apsaugojimą kapitalistinių įstaigų. Tasai obalsis 
aiškiai parodo Roosevelto nominacijos tikslą.

Hooveris diskredituotas masių akyse. Jis pasirodė Jbn?ų*km^ 
aiškiu įrankiu Wall Streeto interesu. Kad kapitalizmas iniWomv nątrn-hnčin Pmū'‘ . IclllxULcll e t L L C J c

Ant toliaus galėtų sėkmingai mažinti masių gyvenimo talistinio^krizio kuris vis 
normą ir rengtis prie imperialistinio karo, tai jis turi pri-, ]abfau ir labiau’ pal.alyžiuo.

--------- 4-. 1.1-----------~1------------------------------ 1.................................. .........z. ---------1„., . . 1 r --------- .... , N CllOVJ UV0 J X XX-|nlU įį U V1111S Ll 111 U 11’
ja Jungtinių Valstijų eko-, gelbėti ir praturtinti.fman- įzikingoj padėty; dolerio pas-1 šimtiškų organizacijų.'

________ .. - , n —--- ------
. Pasaulinio karo veteranas prie kongreso- namo. Ten karo veteranus grasino ginkluotos spėkos, ten 

visokie kapitalistų agentai demagogai sakė “patriotines” kalbas, kad sulaikyti veteranus nuo tikros 
kovos už bonus.

čia dar nesenai kalbėjo so- 
(cialistas atvirame ore. Jisai 
kalbėjo rinkimų kampanijos 
klausimu. Kalbėti jį niekas 
neperstatė. Matomai, tai sam- 

i d omas, profesionalis* socialfa- 
' šistų kalbėtojas, jisai pats at
sineš^ porą baksų ir pradėjo 
kalbėti.

i «Jisai padarė peržvalgą pu
vusių ekonominių krizių Juiįg- 
tinėse Valstijose. Sako, kad 

i tokio ekonominio krizio dar 
nėra buvę per paskutinį šijnu 
tą metų. Apie krizio blogy- 

i bes ir socialistai pasako daug 
žodžių, bet jie nieko nefrali 
pasakyti, kaip jį reikia paša
linti. Jei jie ir žada ką,jtai 
niekad neįvykina gyvehin^an. 
Jie savo kalbomis tik priden
gia tikrąjį tikslą, kad apgaudi
nėti darbininkus. Kitaip įsa
kant, tai vilkai avies"kailyA,

šitas kalybėtojas aiškino) so
cialistų partijos platformą. 
Apie nusavybės panąikin mą, 
tai socialistai visai nekalba. 
Jie labai bijos to klausimo. 
Konfiskavimas fabrikų ir kitų 

tai jiems■ visuomenes įstaigų, 
; baisus dalykas.

Jie aiškina, kad 
i galima nupirkti iš

(valdžios tarnautojams kar- agentus darbininkų klasės (rankų. Bet kaip ją nupirksi, 
rit'ZlULllUUlŲ I1181KJI111J tu su darbo padalinimo pla-i viduje, išnaudojant rinkimų i kad darbininkai visi kartu su- 

i a* - U * inu nukapojimu; pa-!kampanija mobilizaviJungtines® valstijose didinimą fondų del Rekon-i organizavimui masių
53 J ' strukcijos Korporacijos iki (naują imperialistinį karą, į

o o ~ i ~ .± . . trijų bilionų dolerių prave- už proletariato diktatūra.Sovietų Sąjungos komu- kreditų, muitų ir subsidijų dinJlui tokf0 ,darb kuris 
Ct t- ii T/\ri i»/-v* ri 11 r* I z-x -» '

“suteikia įplaukų”—žinoma, į 
■ kapitalistams.

Pašalpa Bankams 
Hooverio programos

nuosavybę 
privatįinių

zimui ir' dėjus padaro tik mažą daltelę . 
jjpieš ; tų turtų, * kuriuos pagamina.

1 Darbininkai niekuomet negalės 
nupirkti tuos turtus. Tai reiš-

I kia, kad jie niekuomet negalės 
Fašizmas i nei įvykinti socializmą, kokį

A7. . .... , i skelbia socialistai.Visa pirmrinkimme kova.
Į Jungtinėse Valstijęse eina j Komunistai sako visai kitaip, 
(sąlygose smarkaus puvimo,Jie sako’ kad kiekvienas yra 

es- buržuazinės “demokratijos.” tu1.^’ kad
me yra tokia, kad “Federa- Fašistinė tendenciia eimsta 11 tultai Pllklauso dirbančiai 
linin Ranku ir — i ' •• J g ^ visuomenei. Tai yra'ne Marlinių Bankų bistema n is buržuazijos senųjų reakei-
valstybės biudžetas yra ri- (niu šovinistiniu ir iuoda-! ’ • i ? , f.

■noviją. : sines oligarchijos individual Rovumas patampa abejoti-: Amerikos imperializmo i
AmeriKos ekonomijos pa- Įmes grupes. Rekonstruk-|nas. Stambieji bankai ir užsienio politikos problema; kia turtus konfiskuoti, reikia .

n i s t ų Parti jos organas formoj. 
“Pravda,” ryšy su preziden
tiniais rinkimais Jungtinėse 
Valstijose, nurodo, kad rin-

Taksos didėja, bet vals
tybės biudžetas nesubalan
suotas, ir aštrėjantis krizis 
didina deficitą. Taip vadi
namu “R e k o n s t r u kcijos 
Korpųracija,” kurią sudarė 

.Hooveris, turi už tikslą iš-
Ant toliaus galėtų sėkmingai mažinti masių gyvenimo talistiiu o* krizio

sidengti liberalizmo skraiste, už kurios jis galėtų paslėp
ti savo barbariškus tikslus.
• -Rooseveltas kaip tik tinka toje rolėje. Jis dar turi ge- (
rą progą savo demagogija apgauti plačias mases klasi- isididžiavimas-metalo pramo- cijos Korporacija suteikė ^trustaf gauna^ tris^mibonus ^^^^10^ laba? ma- 1
piai nesąmoningų darbininkų, ir kapitalizmas jaučia, kadi nė—dirba tiktai 22 iki 2o galimybę pavieniams fman- (dolerių pašalpos daugiau, ir rolę rinkimu kampanijoj. ’ • T

bu™ i x... Kitos svarbios į sinio kapitalo atstovams, pa- 'taipgi gauna gausius kredi- į Finansinė oligarchija , kuri;- Tq/1 
Visa tai vedama, po (nustato Jungtinių Valstijų 

, “kovos su krizių i politiką, nenori įvelti rinki-

jis galės ant toliaus vesti ataką prieš darbininkų klasę,(nuošimčių.
Rooseveltui užėmus prezideno vietą—kol, žinoma, jis bus|e k o n o m i j o s šakos, kaip sigrobti iš 
diskredituotas, kaip ir Hooveris.

Rooseveltas savo prakalboje šaukė apie radikalizmo pa
vojų; sakė, jog reikia daryti žingsnius užgniaužimui 
dikalizmo. ‘ 
jis atstovauja reakcinį kapitalizmo sluogsnį.

Roosevelto šalininkai ir William Randolph Hearst 
darė sutartį, kad John Garner būtų kandidatas į vice
prezidentus. William Randolph Hearst, galva stambios 
laikraščių korporacijos, yra < 
jungos; io laikraščiai diena iš dienos veda propaganda'~V . . , . .

rpnpim^i nrip imnorialistinm knrn T Irans-American Korporaci- apgaut! plačiąsias mases.
Marnar u’zqitarn^vn VIpqpq nscrfirhs visomis i kuli pi cU d(Io $800,000,-. e

000; Insull Kompanija, ku-( Blaivybes Klausimas 
ri yra viena didžiausių trus

valstybės iždolįus.
“Pravda” nurodo, yra net, virš du bilionus dolerių de-1 priedanga ‘ 
dar blogesnėj padėty, jų jlei savo išsigelbėjimo ir su-'ir bedarbe.” 
tarpe ir automobilių pramo- ■ sidrutinimo.

Krizis nustūmė į ban-1

Tad Naugatucko darbihin- 
1 kai turi veikti už Komunlbtų 
i Partiją. Jie tuatsiminti, 

, . .... . kad Anglijoj, VokiWijoj ir net
. nių kampanijoj opių karo ir ]<aj kuriuose miestuose Ameri-

DemoKiatai, ^aip. New , taikos klausimų. Gi tuo pa- k oje, kur socialistai turi galios,
Nors jis prisidengęs liberalo skraiste, bet1}10- Krizis nustume į ban- Tai tokioje didėjančio York “Times” išsireiškė, ' čiu sykiu dolerio imperia- tai jie nieko nedaro, kad page- 

jkrutą virs 2,a00 smulkiųjų ekonominio krizio padėty net jau perdaug hooveriza- Rzmaš susiduria su kiekvie- rinti darbininkų būvį, 
pa-! .n > J1S. Pasi°k° e svar-(reiškiasi priešrinkiminė ko-jvo patį Hooverį. Jie įnešė !na svarbesne problema, 

(biausias galingas tvirtoves j va. Prasideda manevrai I bilių suteikimui tuojaus j m ■
oucxxxxxdv,j(^nansin^Q kaP*tal°, tokias (senųjų buržuazinių partijų'pusantro biliono dolerių Re- 

Tdebs“priešas‘sovietu* Sarikail’ ^'tes. Bankas(-republikonų ir demokra- I. '/j ’’ .. * j ..... . ..... ........................
:x j:-----$ZoU,UUU,UUU Kapitalo j tų; tais manievrais manoma finansavimui didžiųjų trus-.mo klausimą. Washington©

didėjančio (York “Times”

! banku. Tik
i Komunistų Partija kovoja už 

Tolimuose Rytuose Japo- darbininkų reikalus. Darbinin- 
nijos imperializmas aiškiai 

konstrukcijos Korporacijai, pastatė Chinijos* perdalini-

Garner užsitarnavo kapitalistų klasės pagarbą, visomis 
savo pastangomis agituodamas atstovų bute už bilių už
dėjimui taksų ant visų parduodamų daiktų. Taipgi jis 
šaukė, kad visai kapitalizmo sistemai gręsia pavojus, jei
gu biudžetas nebus subalansuotas darbininkų klasės lė
šomis, ir tuo būdu jam pavyko suvienyti demokratus su| 
republikonais pravedimui programos aptaksavimui pla-l^s stambiosios pramonės .šioji kova pirmrinkiminėj i pavieniai senųjų partijų 
čiųjų masių. Jis už* tai užsitarnavę kandidatūrą į vice- laikraščių, 
prezidentus. Jis atvirai pasisakė uz sunaikinimą komu- , gwerk Zeitung 
nistinio judėjimo, jis yra reakcijos padidinimo šalininkas, i J°£ Morgano bankinė įstaiga ninku, spekuliatorių i^ban 
Jį remia Ku Klux Klan elementai pietvakarinėse valsti-(yra ^bankroto ditų, kurie d
jose, jį remia reakcięniškiausi elementai, negrų lynčiuo- i slenksčio, 
tojai pietinėse valstijose. I # _

Garner yra tikras sėbras Wall Streeto kandidatui JToo- tional City . Banko. (New,i

t"U ii 1)cinku* (sutartis t arp Jungtinių
Buržuaziniuose rateliuo- Valstijų, Japonijos ir Angli-

i susprogo.
laiškas senatoriui
reiškia atvirą Amerikos im

se nėra rimtos tendencijos (jos 
Bendromis abiejų buržu- sudarymui trečios partijos 

tų su $1,200,000,000 kapita-(azijos partijų pastangomis, Agrikultūrinių valstijų far- 
lo- ! “slapiųjų” ir “sausųjų” ko-1 merių nepasitenkinimą kol perializmo grasinimą sudru- (

Vienas žymiausių Vokie-'va patampa beveik svarbiau-i kas pasigavo ir išnaudoja įtinti savo ginklavimąsi. Su-( 
......  — 1.   "'"‘'■'’"i “su- koncentravimas Jungtiniu!

laikraščių, “Deutsche Ber-(kampanijoj, kur nemažas |kilėliai.”
;,” pareiškė,! skaičius butlegerių, šmugel-l Konferencija delei Prog- 

t-iresyvio Darbininkų Veiki- 
kurie daro didelius mo su Mušte priešaky ban- 

!do susikristalizuoti į gema- 
kovą;lą “darbo” partijos palei Vandenyne tarnauja atvaiz-1

“sausojo” (formą Anglijos Darbo Par-j davimui didėjančio karo pa-, 
. Ta grupė išstato dar- vojaus, jie ro^o didėjimą 

Ibo valdžios, planuotos eko- Japonijos - Amerikos prie-:

kai turi ir balsuoti už komu
nistų kandidatus šiuose rinki- 
mouse.

Bedarbė taip pat yra visose 
šalyse ir tose, kurias valdo 

Stimsono socialistai ar patys kapitalis- 
Borah tai. Tik Sovietų Sąjungoj nė- 

ij-a bedarbės, nes ją valdo ko
munistai.

koncentravimas Jungtinių( 
Valstijų militarinio laivyno j 
ir jo manevrai Pacifiko van- j 
denyne, praplėtimas ir su- 
drutinimas orlaivininkystės

Naugatuckietis.

lų kabo orę.
Franci j a tęsia savo ata

kas prieš Jungtinių Valsti- 
irJaifyno barių“ Pacifiko p ,a\kzs° rezefr.vus-’ . Jun«' 

tinių Valstijų finansine oli
garchija greitai sutiktų su- 

I mažinti militarines kitų ša
lių išlaidas, idant tuo būdu 

; susilpninti savo konkuren- 
Bet tas dar Aaiptol nesu-.tus ,ir užtikrinti paskolų at

laiko tam tikrus imperialis- iSay!m? nu° J1!- . J1.iaUS’ 
kaip jau žinoma, otimson 
apleido Geneva neatsiekęs 
jokių rezultatų toje linkmė-

Tokiu pat būdu Lauš- ' 
sanos konferencijos sužlugi
mas užtikrintas, kas liečia 
tikrą išrišimą reparacijų 
problemos.

Tam tikra buržuazijos ra
telių dalis j ieško išeities iš 
tos keblios Amerikos impe
rializmo padėties pagelba 

ii m peri a lizmui susišildyti kurstymo karo-o-pirmoj vie- 
prieš Į rankas. toj karo prieš Sovietų Są-

UUH&- ipavvuuua . ............... .............................. i Tuo pačiu sykiu ekonomi- jungą. Tie avantiūristiniai • <
Pavie- kurie nereikalauja išleidimo i talistinės išeities iš krizio nis krizis z privedė Youngo kruvinųjų karo kurstytojų 

....... Y-...,’ j valstybės paskolų; j siūlo proletarinę programą .Planą prie subirejimo. Re- bandymai susitiks griežtą
kapitalistų!finansavimą induvidualinių revoliucinės išeities iš kri-Iparacijų mokėjimas ir kar- pasipriešinimą iš plačiųjų 

įvedimą penkių die- zio, vedant kovą prieš ka- i tu su tuo sutartys delei są- darbo masių pusės ąungti- 
o savaites federales pitalistus ir buržuazijos ! jungininkų savitarpinių sko- nėse Valstijose. ) j

, Pasklydo gandai i pelnus iš alkoholio biznio,! 
pasaulinėse biržose, jog Na- veda desperatišką 

prieš atmetimą r 
įstatymo, kuris atnešė jiems įtijos. 
tokią didelę naudą. I1

Kita problema, kuri ne- i nomijos programa ir t.t. Tai | šingumų. _ \
duoda ramumo buržuazijos'yra reformistinė grupė, ku-i 
smegenims, yra ta^ kaip darui stengiasi prisidengti kai-j lai.----- -------------
geriau galėtų bankai ir! riomis frazėmis, bandydama j tų ratelius Amerikoj nuo 

■' ’ * “ • i - i - i . ■> (teikimo amunicijos ir karo
j medžiagų ir militarinių įtai- •!

Yorke) biznis taipgi blogoj 
padėty. Biržos praranda 
pasitikėjimą doleriu. Iš
traukimas aukso iš Jungti
nių Valstijų tęsiasi. Fede- 
ralio Banko aukso rezervas 
puola žemyn.
Valstijose vis daugiau ir;plėšimą valstybės šaltinių iliucinį masių sentimentą.
daugiau kalbama apie in-'p0 priedanga kovos su kri-i Greta su reikalingumu sų savo ateities priešininkui, i^* 

, po priedanga kovos numaskuoti Socialistų Bar- Japonijos imperializmui. Ta 
! prieš bedarbę. !tiją ir jos kairiąsias grupes, politika vedama ryšy su ban-
į Republikonai su Hoove-; A.J.V. Komunistų Partija, dymu sukurstyti Japoniją į 
iriu priešaky patiekia pirm-(rašo “Pravda,” susiduria su (karą prieš Sovietų Sąjun- 
rinkiminę programą, kuri (užduotimi numaskuoti Mus- igą, tikint, jog Japonijos ka- 
'numato: biudžeto balansavi- ;te grupę, kuri demagogijos ras prieš Sovietų Sąjungą 

bando pasigauti susilpnins Japoniją ir su- 
kurie dabar i teiks galimybę Amerikos

seveltui. Tas reakcinis priešas darbininkų teisių, kandi
datuodamas ant to patiek tikieto, kaip ir Rooseveltas, pa- 
fbdo tikrą veidą Roosevelto, kuris bando nuduoti darbi
ninkų reikalų gynėju. Garner nusimaskavo savo plat
formoj ir savo darbais kongrese. Roosevelt biskį gud
resnis demagogas. Bet jis yra Wall Streeto įrankis, ir 
kaipo tokis turi būt numaskuotas darbo masių akyse šioj ( 
rinkimų kampanijoj.

Geriausia numaskuoti Roosevelto “progresyviškumą” ir 
apsaugoti mases nuo^patekimo į kapitalistų gudriai už-i v. . 
taisytas spąstas, tai šimteriopai padidinant masinę kovą i mažinimo) reikalingumą. __ _ _ • v i • i 1 • • i 5 •» n • • n w — -• a •• •

Nuodai Socialiame 
Gyvenime

Krizis riausiasi į kapita 
listinės Amerikos organiz-imą pagelba sumažinimų iš- pagelba 
mą. Gengsterizmas, šmu- laidų ir taksų pakėlimu; i darbininkus, 
geliai, grobimas, graftas, (praplėtimą kreditų Federa-(linksta linkui komunizmo, i 
papirkinėjimas yra nuodai liniams Rezervo Bankams;' Komunistų Partija 1 
viso sociali© gyvenimo Jung- 'pravedimą viešųjų darbų, (buržuazijos programą kapi- j 
tinėse Valstijose, 
nės finansinės ęligarchijos (naujų valstybės 
grupės, įvairios 
grupės, vagia, plėšia gau-Į įmonių; į 
sius valstybės šaltinius (nų darbo savaitės federales pitalistus

I--------------- ------------ ~---------y ------------ —------------------------ i

Jungtinėse (trustai suorganizuoti api-i tokiu© būdu išnaudoti revo-!

jflacijos (pinigų vertes su-! zįįu,

prieš kapitalistų atakas ant darbininkų klasės, padidinant ( 
masinę kovą prieš imperialistinį karą.

Anglija Smaugs Airiją į Šitą sumanymą pasiūlė so
cialistas Thomas, kuris yra 
Anglijos kolonijų ministe- 
riu. Tas parodo, kad Ang
lijos valdžia yra nusprendus 
smaugti Airiją ekonominiai, 

i kad privertus ją ant visados
.dūktų, įvežamų į Angliją. į pasilikti po Anglijos letena.

I' LONDON.—Anglijos par
lamentas 223 balsais prieš 
31 nutarė pakelti 100 nuoš. 
įiuitvs ant visu Airijos pro-
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PERŽVALGA IR KRITIKA KNYGOS «.
THE MOLLY MAGUIRES’

icialiai vadintųsi Molly Magva- j
-------7 Ijeriai,” nebuvo? Juk nėra to-i
ją. Bet vietinės Ibernijoną | kios organizacijos, kuri žinomai 
kuopos pasiliko darbuotis slap-(kaipo “Kveikeriai,” oficialiai,! . . .
tai, nelegaliai. '(bet nemažai žino organizaciją j V[ella P° 1-^ dienas į savaitę, ir j

Tuomet prasidėjo goriliška i “Draugų Draugija.” Nėra to- l)l°P()rcidnaliai moka seną mo-1
■tarpe anglies baronų ir i kios organizacijos kaip “Wobb-1 lcesU-' het ateitis rodo, kadi 

bet tai priimtas pavadi- Į nukirs mokestį kaip iš kompa-i
Gali būt, kad tas var-inijos dirbantiems, taip ir ant' 

organizacijų priešu i tonų bei mastų. Mat, jau trys:
1 *.......   Z"1" i mėnesiai, kaip tęsiasi kompa-į

Kveike-;njjų derybos su senąja unija.'
Angliaksiai biedjiesni, didį;

j vargą neša ypač tie, kurie ncj
i turi susitaupę iš seiliaus.

Yra, tačiaus, susitaupusių čių darbininkų arba
ačiū ; kos neti k urną

kiek prasisiekę ‘mainieriai to

SPRINGFIELD, ILL

“The. Molly Maguires,"' Parašė 
A. Bimba. Anglų Kalboj. Iš

leido International Publi
shers, New York. 144 pusla
pių, kaina $1.00.
žurnale “The Communist” 

drg. Vern Smith duoda sekamą 
peržvalgą ir kritiką šios d. 
Bimbos knygos, nesenai išėju
sios iš spaudos:

Blogai ir Kituos Darbuos

Anglies kasyklos stovi užda- 
tos; iš 10 kasyklų tedirba tik

Industrinis 1873 metu kri- 
zis Numažino Jungtinėse Valsti-1 
jose i unijų narių skaičių apie, 

Arim ketvirtadaliais. Aitras nu-,

ko_
mąinierių. Goweno pasamdyti j lies,” 
mušeikos bandė užmušti kiek- nimas. 
vieną mainierį, kuris tik pasi- į das buvo < 
rodė pavojingas savininkų pel-i išrastas,—bet kapitalizmas šian 
nams ir išnaudojimo sistemai, idien nebepriešingas 
Niekas nežino, kiek mainierių I riams,” heigi “Wobblies.” Ka-( 
buvo nužudyta, kaip kad šian-1 pitalizmas būtų lygiai neapken- i

i dien niekas nežino tikrai, kiek (tęs “Molly Magvajerių” bile ko-i 
Nors Bimbos Į 
ir vaizdinga,!
surišta, net

Sudaro|gav0

Harlano paviete ir Kentucky !kiu kitu vardu, 
valstijoj mainierių nužudė Ro-į knyga turtinga 

; nelabaikapojo daugiau kaip ant pusės, ckideilerio mušeikos bėgyje pas- tačiaus 
Naeionalis darbo unijų judėji- kutinių dviejų 
mas, paremtas pusėtinai kovin- riai 
ga linija, Nacionalė Darbo Uni- lus- 
ja, pranyko gerovės laikotarpy-? dėjo priešų, 
j e, i gadynėj gc?o sąjausmo, " 
pritfe pat šitą krizį. i 
sekė nacionalis judėjimas žino
mas kaipo “Industrinė Brolija,” 
kuri buvo; daugiau klasinio 
broliavimosi judėjimas, kurio 
vadai dar vergiškiau pataikavo 
darbdaviams, negu šiandien 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai;

Šiame laikotarpyje oficialė 
mainierių unija, “Mainierių Na
cionalis Susivienijimas,” pa
mėgdžiojo “Industrinę Broliją,” 
priešinosi kovai ir stojo 
kraštutinio legališkumo, priėmė 
algų/kapojimus taip regu liar iš- 
kai, /kaip šiandien priima Jung-! besniųjų teismų, cituodamas ĮMaguir ... 
tinė'Mainierių Unija. . I liudijimus teismuose. Kaip at-1 Ųz organizavimą ir vadovavi-

Bėt tuo pačiu tarpu rytinėj rodo, tai kaip tik tuose teis-'m4 miškų darbininkų šiaurva- 
Pennsylvanijoj kietosios hn-! muose ir buvo išvystyta gud-1 kariuose ir už priešinimąsi ka-
glies mainieriai, pagelba kairio-' riausios suokalbio formos. Var-I ruį, tuo laiku kovingos I.W.W.
jo sparno “Darbininkų Pašai- tojami buvo provokatoriai. Be- ’anB°s nariai šiandien randasi
piniam Susivienijime,” vedė veik užtikrinta, kad daugumą i S'an Quentin kalėjime. Jie gy-
kai-kurias energingiausias žmogžudysčių papildė patys Isave ir savo buveinę nuo 
streikų kovas prieš algų kapoji- pinkertoniečiai, bet už jas pa-! Amerikos Legiono žmogžudingo 
mus, kokie tik yra žinomi isto- karti buvo 

.” buvo vienas iš Laikraščiai 
Nacionalio 

ir
Siney tapo

metų. Mainie- imant pačius teismus.
š tuos teroris-1 įspūdį, kad knyga buvo origi-j 

Jie gynėsi. Jie irgi nu- naliai daug ilgesnė, bet tapo | 
Kad užbaigus dar-j drastiškai nukirsta į mažą kny-Į 

tai Gowen atgabeno nežino-j gą, paliekant daug surišamų, 
’ tikrai didelį grandinių. Ar taip ištikrųjų 

buvo, aš nežinau.
Paskui jį mą skaičių, bet tikrai didelį 

skaičių, Pinkertono detektyvų. 
Tai buvo pirmas dideliam maš
tabe panaudojamas provokato
rių ir papirktų liudininkų prieš 
darbininkų vadus Amerikoje.

Vienas iš tų pinkertoniečių 
buvo šnipas McParlan—žmogus, 

(kuris jau pirmiau buvo pasižy
mėjęs žmogžudystėje ir parsi- 

j davime.
liudininku suokalbiuose 
mainierių 

iki Į metais.
Bimba savo knygoje duoda 

trumpą, bet įvairų vaizdą svar- vyzdžiui,

Bimbos pamatiniame paša-! 
Lojime apie priespaudą ir apie i 
mainų savininkų kerštą prieš! 
mainierius faktai yra gerai do-i 
kumentuoti. Aš manau, jog 
jais galima pasitikėti. Bet kuo
met jis prieina prie mažesnės

Jis tapo profesionaliu sviirbos faktinų dalykų, Bimba 
prieš Par°do tokį pat apsunkinantį 

vadus 1875 ir 1876 neakuratnumą, kuris susilpnino 
jo knygą “Amerikos Darbinin- 

Judėjimo Istorija.” Pa- 
knygoj “The Molly

rijoje. “D.I; 
organizuotoj 
nierių Susivienijimo 
vadas John 
pastarosios organizacijos,
tos organizacijos oficialė 
tika buvox už klasių brolybę, o 
streikų lauke stojo už.jų par
davimą. Bet jos viduje, kovin
gi airišiai, organizuoti į “Se
novės Tbeyuijorni Ordeno” vie-;

ėdė kovą už geresnęs i 
kasyklose. O tas suda-1 

iš dramatiškiausių da-Į 
nų, ą iš epizodų, apie ku
riuo, ~..ugi: Jsia legendų buvo 
prirašyta, o mažiausia faktų pa
duota, negu apie kurį kitą Ame- į 
rikos darbininkų istorijos pus
lapį.

mainierių vadai. į užpuolimo." Tie, kurie organi- 
vedė ' kampanija!zav0 šiaurvakariuose neatsidu- 

prieš mainierius. “Užtenka pri-1 San Quentin kalėjime. San 
segimo Molly Maguires (ištark i Quentin nesiranda šiaurvakari- 

' ’. Tie, kurie prie-
vieną,” didžiavosi teisme Go-iriuos karui atsidūrė ne San 
wen—bosas, kuris veikė kaipo ! Quentine, bet Leavenworthe. 
tikras, legalis, specialis prokuro-' Lk tie aidoblistai buvo pasiųs
tas prieš mainierius svarbiau- p J. San Quentin, kurie buvo 
siuo.se teismuose, 
traukta milicija 
“Coal and Iron” 
linkui teismabučius, idant pri
davus karinę atmosferą, 
šaukiamasi prie i 
Specialis prokuroras

Mai- 
jojo „ .. . ... .

vadu Į Magvajers), idant pakarti bileipeJ valstijoj.
Bet 

poli-

Buvo su-! kaltinami sulaužyme įstatymo, 
ir vadinama j išleisto po karo, arba prieš ku- 
policija ' ap-j

sakys, kad negerai tik tokiems 
komunistams arba bedieviams.

Gaila taip protaujančių žmo 
nių tų mainierių—“turtuolių.” 
Metai po metų slenka ir vis 
gilyn eina bedarbė. Mano su
pratimu, ateis skurdas ir jiems 
ir sulygins tuos nesusipratė
lius, kovotojų priešus su vi
sais kitais, ypač ištikus kokiai 
nelaimei bei pabėgimui arba 
atėjus senatvei. Bet kol kas 
nekurie turi vertės $10,000 ar 
mažiau.

Ką benorėt iš turčių, milio-į 
merių,- paskendusių visokiuose į 
perteki i uose, kad jie atjaustų I 
ir permatytų skurdą vargstam i 

ios tvar-tačiaus, 
daugiau pralobusių, 

gerai sveikatai, kurie dau- 
uždirbt galėjo, arba viso-j nemato ir nejaučia.

Laikrodžių fabrikas stovi 
| gą, pardavinėdami svaiginau-; jau trečia savaitė ir nežinia 
čius gėrimus ar geras randas kada atsidarys. Darbininkai 
imdami už namus, kambarius,; nuogąstauja, kad nebūtų už- 
arba įnamius laikydami. Šie ■ daryta ilgam laikui, 
visokiais būdais mokėjo išnau-; 
doti gerus laikus. Tai dabar 
jie dar neturi bėdos nei vargo, 
ot tik sau baliavoja, “pares” 
vieną po kitai rengia. Tai to
kie ir biednesnių neapgaiies- 
tauja. Sako, kam viską pra
gėrė ar šiaip praleido?

Tokiems apie kapitalizmą ir 
šiąi visą supuvusią tvarką, bro- 
lyt, nepaminėk, kad negeras 
yra šis surėdymas.

kitais budais dairėsi pini-J 
pa r d a vi nedarni

nori nedirbk—šimtai laukia j tai niekas neatidavė. Kuomet
darbo.

A. Čekanauskas.

MAYNARD, MASS.

Nusižudė Lietuvis Bedarbis

Birželio 24 dieną, vakare, 
nusiskand'no liethvis bedarbis 
M. Glebus, 51 metų amžiaus. 
Jisai nuskendo American Wo-

Velionis buvo iš Lietuvos, i 
Paniūrų kaimo, Trakų vals
čiaus. Velionis turi du broliu

dęs.

(jisai, buvo surastas, pas jį ras
ta dar $86.

Velionis priklausė prie švf< 
Jurgio draugijos, bet nepri-

j klausė prie darbiu, draugijų.. 
Tad velionis ir padarė tokią *

■ nelaimingą mirtį. Jei jisai bū- 
| tų buvęs darbininkų organiza
cijų narys, tai būtų kovojęs 
prieš nedarbą kitais būdais, 
kaip’ kad visi susipratę darbi
ninkai kovoja, žudosi tik ne
sąmoningi darbininkai.

Iš laikraščių jisai skaitė tik 
socialfašistinį “Keleivį.” Tad 
ir baigė savo gyvenimą taip 
nedarbininkiškai. Kiekvienas 
darbininkas turėtų priklausy-

dirbo American 
kuomet ir šie ! Woolen Kompanijai 28 metus.

r paliko visą savo į ti prie darbininkų organizaci- 
Dar 1906 metais ji- jų ,kurios mokina darbininkus 

buvo su- kovoti. Tuomet nereikės nei

čia

g irbtuvėj
Jam nutraukė kulni

čeverykų išdirbystę atidarė, 
i bot su labai n u kapoto m algom 
darbininkai turi dirbti. Vienus 

į pavaro, kitus priima; maino ir 
maino darbininkus, it čigonas 

i arklius, kas kart pasirinkdami 
i vis pigesnius ir spartesnius.

Tas pats ir kitose ■ dirbtuvė- 
! se, pieninyciose, krautuvėse ir 
ofisų darbuose; kerta ir kerta 

(darbo mokesnį; ir vis sako,
Jie tau at- kad nori, dirbk už tiek, o ne

sai šioje 
žeistas.
dešinės kojos. Tad kompani-( 
ja neva prižadėjo, kad jisai , 
visą gyvenimą gales dirbti šio-: 

Bet greitai lai- ’ 
Kompanija su

rado įvairius kablikus. Paša-! 
kė, kad nėra darbo ir taip ve ■ 
bonis likosi paleistas iš darbo. ;

Sutaupintų centų juodai die
nai neturėjo. Sakoma, kad ji-, 
sai šelpęs kitus, bet kuomet, 
jam reikėjo, tai nesirado, kad 
kas pagelbėtų. Kalbama, kad 
jisai ir skolinęs kitiems pini- į 
gus, bet be jokių dokumentų,

; je dirbtuvėje

Draugas.

AUDROJ ŽUVO SEPTYNI 
ŽMONĖS

- WASHINGTON, Kansas. 
—LieposM d. čionai užejo 
tokia baisi audra, kurioje

naikinta 125 namai. Taip 
pat nežinomas skaičius žmo
nių sužeista.

MASS. DARBININKU SPAUDOS PIKNIKAS
RENGIA MASS. VALSTIJOS DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ APSKRIČIAI NAUDAI “LAIS

VĖS,” “VILNIES” IR “DAILY WORKER”

Nedėlioję, 10 d. Liepos = July, 1932
............. i riuos buvo padarytas suokalbis 

.'kelius metus prieš karą. O tie, 
Buvo £yRe save prieš Amerikos į 

patriotizmo. Legiono užpuolimą buvo pasiųs- ( 
... ....... ... ...... . . Albright! L ne į San Quentin, bet į Walla j 

dėvėjo savo generolo uniformą i Walla kalėjimą. Ir šiandien 1.1 
visuose teismuose, kuriuose jisi^-^v-. nar\lL nosh‘anda 
veikė prieš mainierius. Buvo i Quentm kalėjimo, 
vartojamas prietarų teroras, Į 

I kokį tik gali panaudoti bažny-1 
. šitos lokalūs rytinės Pennsyl- čia. Philadelphijos archivysku- i 
vanijos Įbernijonų organizaci- pas Wood formališkai ekskomu-' r................ ............... ......
jos jų naiių bei jų naiių sūnų nikavo kietosios anglies srities (bininkas, kuris pirks šia knyga! 
sudedamos į daiktą ir vadina- Senovės įbernijonų Ordeno na- dauir naudingu (ilčiai mos su pamylėjimu “Molly Ma* ,-ius. O nebuvo didelio kovin-! U
guires;”, gi su neapykanta ir go darbininkų judėjimo už kie 
baime angiies baronai ir jų.(tosios anglies pramonės sienų, (jr|ie 
spauda ir jų istorikai vadina kuris būtų atėjęs pagelbon del 
juos “žmogžudingai.s Molly Ma-j “Mollies, 
gvajeriais.”

Bimba duoda puikų, doku
mentais paremtą vaizdą kieto
sios anglies pramonės augimo 
nuo mažos pradžios 1830 me
tais iki 24,800,000 tonų meti
nės gamybos 1880 m. Jis pa
rodo, kaip pramonė pakėlė tri
juose svarbiausiuose kietos an
glies pavietuose gyventojų skai- (mus su giliu sarkazmu; su pa
čių nuo 48,123'iki 352,308 per 
tą patį laikotarpį. Jis parodo, taraujančius valdžios ir baronų 
kaip, pagelba mažų algų, ku- , liudininkų melus; jis nunuogi- 

............ i su 
i viena tinkama citata iš anglies 
i baronų laikraščio “T" 
Journal,” paimdamas to laik
raščio išsireiškimą ant rytojaus i 
po pakorimo mainierių 
Mauch Chunk mieste. 

“Tai kuomi gi jie prasižen
gė?” pasistato klausimą tasai 
baronų laikraštis, besidžiaugda
mas paskerdimu mainierių va
dų ir atsako: “Kuomet tik at-

Penkios klaidos 44 žodžiuose!. 
Ir tai neva istorijos knyga!

Na, ir paskutinė kritika. Dar-i

OLYMPIA PARKE
SO. QUINSIGAMOND AVE.,

Pradžia 10 Valandą Ryte
WORCESTER, MASS.

M

i./
r •

as ( 
manau, tiesa) informacijų apie ( 

j sąlygas ir teismus kietosios an-( 
is srityje. Bet ji.s neras Mol- j 

. . . . . i ly Magvajerių istorijos. čia i
Gi oficialiai darbi-i jįs ras editorialinių komenta-; 

.ninku vadai pasmerkė anglies į apie tą organizaciją (arba,' 
jkompanijų aukas (mainierių i jeigu jums tas geriau patinka, i 
vadus) bei smoge jiems peiliu apie Senovės įbernijonų Ordeno i 

užpakalio, kaip kad vėliau ' mainierius narius), bet šioj ( 
■ j knygoj neras tokių dalykų, kaip i 

, organizacinės i 
", formos, taktika, Magvajerių lai- 

jmėjimai ir lekcijos, kurias mes 
| galėtumėme pasimokinti iš jų 
pasisekimų ir klaidų, šitos iii- ( 
formacijos turi pareiti dar iš j 
tebegyvuojančių Ordeno narių, ; 
arba iš jų artimų palydovų. . 
To negalima rasti dokumentuo-; 
se, o Bimba perdaug linkęs pa- 

The Miners; 3iremti ant to, ką kiti žmonės 
rašė. Jis neina į originalius 
šaltinius. O to daugiausia rci- 

vadų kia apgailėti, kadangi dar už 
.kelių metų tie originaliai šalti- 
: niai nebegyvuos—liudijimai tų, 
' kurie savo akimis matė, numirs 
; kartu su mirčia tų liudininkų.
Molly Magvajerių istorija dar 

1 neparašyta. Ji turi būt para- i 
'lyginimas už darbą jiems nepa- j ^yta kuogreičiausia, arba šitas!

“užmirštas istorijos skir.snys” j 
paskelbdavo! pasiliks ant visados užmirštas.

iš
padarė Amerikos Darbo Fedei
cija su Haymarketo aukomis, į kasdieninė kova, 
paskui Tom Mobney ir Gastoni- ‘ ‘
jos atsitikimuose.

Bimba papasakoja tuos teis-!

ibjaurėjimu jis parodo prieš-

rios siekė po dol. į d., pagel- na persekiojimo priežastis 
ba kompanionų krautuvių ap
gavysčių, ir suktybėmis prie 
svarstyklių, mainierio visą al
gą atėmė. Viešpatavo 
darbo valandos, .teroras, 

' lės anglies kompanijos, 
t liaus pramonė susitrustifikavo 
" vyriausia po geležinkelių kom-, 

- panijų kontrole.
Philadelphia and Reading Coal 

and Iron kompanija, kuri pa
korė Molly MagvžFjerių va
dus ir dar prieš tai sulaužė ii- tikdavo, jie (mainieriai) suor- 
gą mainierių streiką 1875 me- i ganizuodavo ir [' 1
tais, yra ta pati Philadelhia! streikus.” 
and Reading kompanija, kuri Bimba užbaigia v a i z d ą teis į 
pernai, viduryje šio dar didės- mų si citatomis iš Albrigt ir (ITALIJA NORINTI KARO 
nio krizio, negu 1870 m., ture- 
rėjo $1,360,295 gryno pelno. 
Bimba savo knygoj to nemini, 
bet, abelnai imant, jisai pilnai 
nupiešia sąlygas ir organizaci
nes formas iki pralaimėto 1875 i čia su savo firmomis., 
metų streiko ir laike to streiko. Gi ragindamas prisiekusių 

Pralaimėjimas streiko, ačiū posėdininkų teismą pakarti ki- 
Philadelphia and Reading kom-! tus mainierius, generolas Al- 
panijos prezidento Franklin B. (bright sakė*: “Stačiai sunku įsi- 
Gowen (vadovaujamam terorui vaizdinti, kiek ši nedora draugi- 
ir oficiklei darbininkų parda- ja (Molly Maguires) pridarė 
vingai vadovybei, sudaužė vie- žalos jums ir kiekvienam nuo
dą (legalę) unijos organizaci-savybės savininkui šioj anglies

&

•L&i 
M ‘ 'v fe

r7 ' •

$

ilgos 
d i de

pą ga-

1 %

Aido Choras iš Worcester, Mass., Vadovaujamas M. Meškiejhes
Goweno kalbų. Reikalaudamas i SKOLŲ PANAIKINIMO 
mirties bausmės vienam teisme:
Gowenas pasakė: “Dabar šiame . 
paviete viskas saugu. Eikite 
čia su savo pinigais. Eikite LAUSANNE. — Italijos 

delegacija pareiškė, kad Mu- 
ssolinio valdžia stoja už pa
naikinimą karo skolų. Ita-

kad Franci j a ir Anglija bū
tinai šioj konferencijoj susi
taikytų su Vokietija delei 
karo skolų ir reparacijų. ;

PROGRAMOS DALYVIAI: So. (Bostono Solidarity Players; Sporto Grupė iš Lowell, Mass.; Labor 
Sports iš Worcester, Mass.; Dvi poros žymii/ristikų: R. Stromberg su A. Jacobson, J. J. Bakšys su A. Kižas; 
Dainuos Naujosios Anglijos Chorai; bus Volley-Ball lošimas tarpe Brocktono ir Worcesterio Tymų; Bos
ton ii; Stoughton lenktynes plaukime per ežerą.

DRAUGAI DARBININKAI! Masiniai dalyvaukite darbininkiškos spaudos piknike! Spauda yra 
svarbiausia darbininkų klasės kovų įmonė už pasiliuosavimą iš kapitalistines vergijos. Šio baisaus kri- 
zio ir audringų klasių kovų metu yra juo labiau reikalinga palaikyti ir stiprinti savo spaudą. Pasisekimas 
šio pikniko bus didelė parama moraliai ir materialiai mūsų spaudai ir visam komunistiniam judėjimui.

SENI, JAUNI, DIDELI IR MAŽI MASINIAI TRAUKITE Į PIKNIKĄ!

siuo.se
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PERGALINGOS SOCIALISTINES 
STATYBOS PASKOLA

arba dviem mėnesiais prieš iš
važiavimą.

Prašyti leidimo ir prieš jo iš
gavimą vykti užsienin yra ne
išpasakytai pavojingas daik
tas. Jeigu imigracijos oficie- 
riai neras reikalingų informa
cijų—del įvairių priežasčių— 
leidimas nebus išduotas, ir 
kuomet tokis ateivis grįš atgal, 
nebus įleistas kaip sugrįžtan- 
tantis ateivis. Tada jis tik ga
lėtų sugrįžti, jeigu kuomet 
gautų reguliarišką imigracijos 
viza t.

SSRS darbininkų klasė ir dar-Įdimui reikia išvystyt socialisti- 
bo valstiečiai atsakydami į vi-1 nes lenktynes paskolos platini- 
sus buržuazinių ekonomistų j me tarp atskirų kolektyvų, udar- 
“pranašavimus,” į dešiniųjų ir I nų brigadų ir pavienių valstie- 
“kairiųjų” oportunistų išmeti-Į čių. 
nėjimus, pasekmingai baigia1 Tik gerai pastatę organizaci- 
pirmąjį penkmetį ir apsišarva- nįai-masinį ir išaiškinimo darbą, 
vę įgyta socialistinėj statyboj! sudarę udarnas paskolai reali- 
praktika tvirtai žengia,Kompar- zuot brigadas-lužtikr^im pilną 
tijai vadovaujant, prie antro paskolos realizavimą ligi liepos 
socialistinės statybos penkmečio į 
— prie beklasinės socialistinės1 pasekmingą i ‘ '
visuomenės įkūrimo penkmečio.; socialistinės statybos užbaigimą, i p lpn’nia Nahiralirariia

Dėka kūrybiniam proletaria-Į “R. A.” _ irdlCngVinid IXdlUIdllZaClja
td ir kolektyviečių masių entu-' 
ziazmui, dėka nenuolaidžiai ko
vai už partijos generalinės lini
jos pravedimą, dėka leninistinei 
nacpolitikai pasekmingai užbai- 
gėm statyt socialistinės statyt 
socialistinės ekonomikos pama
tus.

Auga ir stiprėja socialistinis 
SSRS ūkis. Po krizio smūgiais 
griūva ir nyksta visų kapitalis
tinių šalių ūkis.

Vieną po kito statom naujus 
socialistinės industrijos gigan- i 

'tus. Sovietų Sąjungai vykina 
gyveniman obalsį: (ijuo tam
piausiu istoriniu laiku pavyt ir 
pralenkt priešakines, technikos 
atžvilgiu, kapitalistines šalis.’'

Ant industrializacijos ir soči-j adresu 
alistinės žemės 
rukcijos pamato, plačiai varto-i ton, D. C. 
jant mašinų techniką Sovietų ■ 
Sąjunga pasikeitė iš smulkaus: 
žemės ūkio krašto į didžiausią 
pasauly socialistinės žemdirbys-i 
t ės kraštą.

Galutinai panaikinta bedarbė. 
Baigiama likviduot beraštišku- 
mas. *

Juo daugiau stiprėja socialis
tinis ūkis, juo daugiau gerėja 
darbo masių gerbūvis, tuo 
giau didėja darbo masių 
liai į socialistinę statybą.

Proletariatas ir darbo 
tiečiai ne vien tik kūrybos dar-

ir tuomi užtikrinsim 
pirrųo penkmečio Į

Kaip Gauti Su- 
i grįžimo Leidimą

ulig kvota iš jo šalies.

'Pasaulinio Karo Veteranams
Kongreso aktu, prezidento 

Hooverio užgirtu gegužės 25 
j d., palengvinta gavimas pilie- 
ftiškų popierių kareiviams ir

programa. Vyriausiu kalbėto-, 
jum buvo d.'Jack Rose,' sekre
torius Bedarbių Tarybos 3--čio 
Distrikto. Gerai nu maskavo 
gub. Pinchot’o 14 punktų, iš 
kurių nei Viename nieko nėra 
konkrečio bedarbių pašalpai, 
taipgi aiškiai nurodė, ko sie
kia Bedarbių Tarybos.

Antras kalbėjo Miller,
smerkė visas kapitalistines par
tijas ir ragino balsuoti už tą 
partiją, kuri turi aiškią pro-! 
gramą del darbininkų. Drg. 

pirmininkavo, 
žodžių, 

•prie 
Kom- 
kapi-

Pa-

Marsch, kuris 
taip pat tarė keletą 
kviesdamas darbininkus 
organizuoto veikimo po 
partijos vadovybe prieš 
talistų pasimojimus.

‘ Po prakalbų tapo patiekta 
protesto rezoliucija prieš Dies 
bilių ir sykiu prieš deportavi
mą d. Bebritso, redaktoriaus

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
___________________________________ i------------------------------

SO. BOSTON MASS,
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

62-ros kuopos susirinkimas bus ket
virtadienį, liepos 7 d., kaip 8 vai va
kare. 376 Broadway.

Visi nariai dalyvaukite, nes yra 
svarbių reikalų.

Komitetas.

PA.
piknikas

Parke, su

PHILADELPHIA,
ALDLD 6-to Apskričio 

įvyks 10 d. liepos, Vytauto 
gera programa: Karolis Sbisho risis 
su Jonu Bagočium; dainuos Lyros 
Choras ir kiti pamarginimai bus.

KELRODIS: Gatvekariais ir auto-

tų bug. visą eilę rąportų iš šeiminės Į 
komisijos Vėikim6, piknikb ? pasekmės i 
•ir kitų darbų apsvarstymas. '

• ’ j • ( I > Sekr. M-ka

BINGHAMTON, N-, Y-
i LDSA 23 £p. susirinkimai tapo 
l perkelti iŠ pirmadienio į penktadienį. 
Sekantis susirinkimas įvyks 8 liepos. 
Taipgi permainyta ir susirinkimo -vie-

i ta, pas drg-gę Vėžienę, 164 Crary
ALDLD 162 kuopos pusmetinis su- i 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, liepos ! 
7 d., Ukrainą Darbininkų svetainėj, 
300 Bothurst St., 7:30 vai vak. 

Sekr. J. E.

TORONTO, ONT.
■ Ave. Binghamton, ,N. Y. . .

Visos draugės pribūkite ■ į laika 
nes turim daug svarbių reikalų apj| 
tarti. Taipgi sugrįžusios delegatės 
iš LDSA suvažiavimo iš duos k rapor
tą-

im daug svarbiu reikalų apj 
Taipgi sugrįžusios delegatas

Atsiveskite naujų narių :
Org. O. Mikaliunienė.HUDSON, MASS.

Nedėlioję 10 liepos bus linksmas 
piknikas, rengia LDSA 100 kuopa ir ’ 
LDS 66' kp. Prasidės 12 vai. dieną. ' 
Visus vietos ir apielinkės lietuvius 
kviečiame < _ 
Moterys prirengs labai skanių vai-1 kare, 179 Jackson St. ffių 
mos, Cox..St. Hudson, Mass.

J_avui7io. viutveKaiTcuts u auto-į v
mobiliais važiuokite iki Frankfordo J perkeltas į 17 liepos.

NEWARK, N.\J. 
t t

ii apiciiimcn iiwuviuo . LDSA 10-tos kp. susirinkimas 
dalyvauti šiame piknike. įvyks 8 d. liepos (July), 7:30 vai. va-

Victa už buvusios Likšio far- i Kviečiame visas nares atsilankyti, 
nes yra svarbių dalykų' aptart. Taip- 

Jci tą dieną lytų, tai piknikas bus gi atsiveskite ir naujų narių.
Org., K. Stelmokiene.

,158-159

kp.

(159-160)eleveiterio Bridge stoties. Imkite 
gatvekarį N. 66 ir visi karais ir au
tomobiliais važiuokite iki karai su
stoja. Iš ten busas nuveš j pikniką. 
Automobilistai stoj vietoj gali pasi
klausti pastatyto žmogaus, arba rei-! 
kia važiuoti už Holomsville Pike; 
už antrų relių “svičiaus”, ties sena 
bažnyčia reikia sukti įoo kairei ir 
važiuoti pusantros mylios ir sukti 
po kairei patėmijus Vytauto Parko 
iškabą. Draugai, padarykime šį pik- j 
niką gerai pavykusiu.

ALI)'LI) 6-to Apskričio Valdyba.
(159-160)

SKAITYKITE KNYGĄ RELIGIJA’
I C AA yt ------ | • «

[jūreiviams, kurie tarnavo Jun-1 vengrų komunistinio laikraščio 
"LTj ”1__ .” Rezoliucija pri-

! imta vienbalsiai.
Antrą dalį programos išpil- 

pionierių grupė su dekla
macijomis ir dainomis. Dekla
mavo Evelyn šlapikiutė, Wal
ter Stančikas ir Venera Gri- 
ciuniutė. Pastaroji, galima sa
kyti, pasakė sujudinančią pra
kalbėję. Programą užbaigė 
pionieriai su Internacionalu.

Dalyvių buvo apie 250. Pel
no liko arti $30. Tai gera pa
rama bedarbių veikimui. Prie 
parėmimo taipgi prisidėjo ir 
p ro g rosy v iš kės n i verteivos.

į gtinių Valstijų armijoj bei lai-! “U.1 Elore. 
Į vyne laike pasaulinio karo ; I —- 

gegužės 25 d. ■ 
Tas aktas liečia tik .^ 

i ateivius, kurie tarnavo Ameri-! 
kos armijoj, laivyne ir “ma
rine corps” tarpe balandžio 

.... .. ■ Į 5 d. 1917 m. ir lapkričio 12 d.,, i prisiekti aplikacijas prie no-iinio ... ..? 1 . . . ,. .. 1918 m. ir kurie garbingaiItaro ir pastų jas'pasiųsti šiuo I .. ..„ . . J i paliuosuoti.Commissioned Gene-į . , . . . . . ,- , i , p t . . Ateivis veteranas, kuris bu-ūkio rekonst-ira of Immigration, Washing-i . .... . ... , . T ,.’ vo legaliskai įleistas į Jungti-
i nes Valstijas, gali dabar pa-

1. Ateiviai, kurie nuolatai i duoti prašymą del pilietiškų 
apsigyventi įleisti nuo liepos 1 popierų bile katram teismui, 
d., 1924 m., su konsuline imi
gracijos vyža.

2. Ateiviai,
savo 
gaunant užregistravimo rekor- į kių metų 
dą. •• • -•

3. Ateiviai, kurie po sausio 
1 d., 1932 m., prašė ir gavo 
sugrįžimo

Atskira 
bu, bet ir nuosavomis lėšomis jnma nuo 
stato socializmą. Tą puikiau- nepaisant 
šiai įrodo masinis valstybės pa-!šeimyna ketina vykti 
skolų realizavimas. SSRS dar-į ir aplikacija turi būt 
bo masės paskolino Sovietų vai-; i<aį paduota; šeimynos galva 
džiai socialistinei statybai: 1927'ajj paduoti aplikacijas del 
7noo?S * žmonos nepilnamečių vaikų.1928 m.—507 vvl., 1929 m.— ' ' t i
942 mil., 1930 m.—1,047 mil. ir .....
1931 m.—2,035 milionus rubliiį. I aplikacijos, kurias
BSSR darbo masių indėlis so-|£alva įteikia, turi mug Ph- • nPlrii bus 
cialistinėn statybon irgi kas kart miaus tų prašytojų prisiektos , 
didėja. Atatinkamai augščiau prie notaro, ir tik tada šeimy- Į 
minėtais metais, paskolos buvo nos galva gali jas paduot imi- ! 
realizuota—2,7 miliono rublių, gracijos oficiėriui. !*1 /\ O v 1 v Lk O v-k-t < 1 %-»• Lx 11«t l i

Kuomet Nereik Asmeniškai 'tatai bus iki 
Vykti 11934 m.

Nekurib. ateiviai gali išgauti 
sugrįžimo leidimas be asme
niško atsilankymo. Sekanti ga-

CLEVELAND, OHIO
Svarbus Pranešimas Corletiečiams !
ALDU) 57 kuopos Clubo atsibus 

svarbus susirinkimas 8 dieną liepos I 
(July), 7:30 vai vakare, 4015 E. 141, 
St. Būkite visi nariai, nes bus iš- J 
duotas finart^ų ir lotų komisijos ra-1 
portas ir atsiveskit naujų narių. i

' Sekr. J. Graibus.

Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 34-tas leidinys “Religija ir Jos Social? Reikšmę”. 
Knyga turi 250 puslapių,. daug paveikslų 
ta ant geros popieros ir gražiai apdaryta 
yra sekami dalykai išaiškintii:

dau- 
indė-

vals-

ir braižinių, aTT* 
audeklo viršeliais

Kokie jie yraKiek yra pasaulyje tikėjimų?
Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi? 
Kokis jų tarp^skirtumas ir kokie panašumai/

NASHUA, N. H.
Nasbuviečiaį bu,Su važiuoja į spau- ' 

dos pikniką, kuris įvyksta Worceste- 
ryj, sekantį sekmadienį, .10 d. liepos, j 
Kurie norite važiuoti, malonėkite Į 
tuojaus užsiregistruoti pas J. Egerį ir ; 
K. Vilkauską, 36 High St. Būtinai ' 
reikia iš anksto užsiregistruoti, nes 
vėliau gal truks vietos. Važiuokime 
skaitlingai, pasirodykime, kad rūpi- ; 
narnės parama darbininkiškai spau-' 
dai. , '

K. Vilkauskas. i 
(159-160) !

Skaitydami šią knygų, rasite apie “dievo” motiną, krikščionių 
tikėjimą. Kas ta yra traicė, kalėdos, velykos, krikštas, išpažin
tis, komunija, “šventos” relikvijos, “šventieji” ir tt. v

Rasite.apie tai, kam tikėjimas tarnavo ir tarnauja. Kodėl Ame
rikos buržuazija jieško dievo? Ką sake popiežiai apie tikėjimą(^ 
ką sakė komunizmo tėvai?

Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai
na $1.00, atsižvelgiant į bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygų. 
50 
gą

Pirmos popieros iš jo nereika-1 
r j laujamos, ir jis turi darodyti i

kuyie legalizavo j tik dviejų metų rezidenciją, 
buvimą šioje šalyje, iš-i vieton pirmiau reikalautų pen-;

i. Jo atsitikime nerei-
i kia turėti atvažiavimo certifi-i va ir kiti įo frentai bjauriau-! i ... i 1įkato; tik jeigu po paliuosavi-: šiai liudijo prieš draugus, tie! 
'mui iš tarnystės gyveno užsie-1 fašistiniai elementai buvo su-.Į 
ny-ir sugrįžo šion "šalin po ko-; sikompromitayę ir darbininkai 

j vo 3 d. 1924 m., tik šitokiame j kitaip į juos nežiūrėjo ir 
; atsitikime jis turi ‘ 1 n
atvažiavimo certifikatą su pra-' jie niekur nebegalėjo pasiro-! 
šymu.

Ateivis veteranas neturi mo-1 nebebuvo girdėti, 
kėti paprastą natūralizacijos; skloka juos prikėlė iš 
mokestį. Jis turi turėt du liu
dininkus, kas link savo mora
liško charakterio ir gero pasi
elgimo. Turi laukti tik 90 die
nų po padavimui peticijos, 

teisman pa
šauktas delei išklausinėjimo.

Fašistai Talkininkauja Sklokai
Nuo to teismo, kuriame Klo-

leidimus.
aplikacija 
kiekvieno

metų, tik

rcikal.au- 
ateivio, 
kuomet 

užsienin, 
asmeniš-

J žmonos ir nepilnamečių vaikų 
•2,035 miltinus rublių. j aplikacijos, kurias šeimynos ' --- --x_.-lc.-_ X....? būt pįr_

10,3 mil., rub., 18 mil. rublių, 
20,1 mil. rub. ir 44,6 mil. rub.

Kasmet vis mažesnę vietą už
ima privalomi mokesčiai lėšų 
mobilizavimo planuos. 1930 me
tais jie (privalomi mokesčiai) 
sudarė 48 nuoš., 1931 m.—44 
nuoš. ir 1932 m. tik 36 nuoš. 
Štai del ko mes statom savo fi
nansinius ] 
laisvu atliekamų darbo masių 
lėšų įtraukimu socialistinėn sta
tybom

planus, remdamiesi neį nefrus

Sugūžimo leidimas apima 
tik vieną aplikantą. Leidimai 
nebus siunčiami aplikantams, 
bet asmeniškai reikia nuvykti 
į paskirtą imigracijos ofisą 
prieš išvažiuojant iš Jungtinių 
Valstijų. Leidimai nebus duo
dama vienam žmogui del kitų, 
__ ____ i duodama vienam 
šeimynos nariui. Sugrįžimo 
leidimai bus įteikti tik tiem,

Plačiosios SSRS priešakinės i kurių vardai užrašyti.
darbininkų ir kolektyviečių ma- ■ kiekvienos aplikacijos 
sės užinteresuotos pasekmingu! reikia pasiųsti dvi fotografi- 
ketvirtų užbaigiamų penkmetės I jas ir $3.00. 
metų socialistinės statybos pla-' ~
nų užbaigimu pareikalavo iš So-’2% X 2% 
vietų valdžios, kad ji išleistų' an^ “j 
paskolą. Sovietų valdžia sutiko ! 
su šiuo reikalavimu ir išleido I 
“Ketvirtųjų užbaigiamų penk-1

Fotografijos j (iš pryšakio), 
jių didumo, turi 
os popieros su 

šviesiu užpakaliu. A'plikan- 
"Ketvirtųjų" užbaigsimų ‘penk-į tas ant fotografijų turi pasi
metės metų” paskolų, kuri yra i syti vardų prie oficieriaus, prie 
svarbiausia neatjungiama i 
metų lėšų mobilizavimo dalimi, j 

Pasekmingas šios paskolos re
alizavimas turi ypatingai svar
bią reikšmę, šiemet mes už
baigiame paskutinių penkmečio 
metų statybą. Ketvirtų užbai
giamų j ij penkmečio metų pasko
la yra didžiausiu darbo masių 
indėliu kovai už ekonominę SS
RS nepriklausomybę.

Kad pasekmingai realizavus 
šią paskolą, reikalinga mobili- 
zuot visas jėgas. Partijos, so
vietų, komjaunimo, profesinių 
sąjungų ir visuomeniškos orga
nizacijos privalo juo plačiausia 
išvystyt organizaciniai masinį 
darbą. Ypatingą reikšmę tu
ri fabrikų, sovūkių, kolektyvų 
aktyvus finansinio fronto udar- 
ninkų dalyvavimas paskolos re
alizavime.

Paskolos realizavime privalo 
juo aktyviausiai dalyvauti “R. 
A.” darbselkorai, kolektyviečiai 
udarninkai su tokiu išskaičiavi
mu, kad neliktų nė vieno kolek- 
tyviečio, nė vieno pavienio vals-1 
tiečio nepasirašiusio paskolos. Į 
Pasekmingam šio darbo prave-

šių į kurio prisiega daroma.
Pinigai, trys doleriai, pašto į 

piniglaiškių, reikia pasiųsti ’ 
vardan Commissioner Gene
ral of Immigration. Už kiek
vieną aplikaciją reikia mokėti 
po tris dolerius.

Aplikacija turi būti rašomą
ja mašinėle išpildyta arba ran
ka “išdrukuota”. Aplikantas 
turi pasirašyti tą vardą, kurį 
dabar vartoja, bet svarbu pa
žymėti tam tinkamoj vietoj 
vardą, po kuriuo ateivis atvy
ko į Jungtines Valstijas. Svar
bu duoti tikras informacijas 
apie paskutinį įv^iavimą, var
dą laivo, atvažiavųno prieplau
ką ir dieną atvažiavimo. ,

Daug prašymų yra atmeta
ma del tos priežasties, kad 
Imigracijos Biuras negal per
tikrinti legališką aplikanto 
įleidimą nuolatiniam apsigy
venimui. Tokiuose atsitiki
muose pinigai sugrąžinami.

Todėl patartina prašyti lei-’ 
dimo nors šešioms savaitėms

EASTON, PA.
Pasekmingas Bedarbių 

Piknikas
Birželio 26 d. įvyko Bedar

bių, Tarybos rengtas piknikas. 
Tai bene buvo pirmas pikni
kas, kuriame dalyvavo įvairių 
tautų darbininkai, tame tarpe 
žymus skaičius amerikonų, 
taipgi keletas negrų. Negrų 
dalyvavimas Eastone yra pir
miena, kur baltas šovinizmas 
turi giliai įleidęs šaknis. Net 
parko savininkas, išnuomuoda- 
mas parką, pareiškė, kad jei 
jis žinotų iškalno, kad bus 
daug negrų, tai parką neduotų. 
Tačiaus bedarbiai to nepaisė, 
kvietė negrus ir buvo pasiry
žę nedaleisti prie diskrimina-

> i cijos negrų darbininkų.
Prieš pat vakarą prasidėjo

CLEVELAND, OHIO.
EXTRA PRANEŠIMAS LDS 

KUOPOS NARIAMS
Liepos 7 d. įvyksta svarbus po 

• no. i minis LDS 55 kp. susirinkimas, 
’Iriame delegatai išduos raportą, 

pristatyti I žiūri, kaip į atvirus fašistus, i šiem yra svarbu atsilankyti ant 
i susirinkimo, kad susipažinus su 

i - j sų organizacijos seimo
j dyti ir paskui patys aprimo, I darbais.

Bet dabar 
numi

rusių” ir tampo su savim, su
darydami bendrą frontą prieš 
revoliucinius darbininkus. Jau 
“Laisvėj” buvo rašyta, ' kad 
sklokos piknike įvyko jungtu
vės, apsimainė bučkiais, dabar 
jau visada bendrai laikysis. Aiš
ku, kad ne parėmimui Bedar. 
Tar. .sklokininkai su kleviniais 
atėjo ant pikniko. Buvo “gra
žu” tėmyti, kaip jie prie vie-' 
no stalo kazyriavo. Jų atsi
lankymas iš visko buvo matyti 
ne gero velijantis, nes pova
karį vienas iš jų buvo bepra
dedąs koliotis žodžiais “asilai” 
ir t.t. Tik draugų šaltas už
silaikymas nedavė jiems pro
gos priekabėms. Taip ir ge
riausia, darbjninkai neprivalo 
turėti nieko bendro su jais, 
iš jų nieko neišdiskusuosi, jie- 
tik moka koliotis.

sei- 
ku-; 
Vi
ši o 

mū- 
nuvciktais 

Be seimo delegatų rapor-
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ALDLD. kuopoms* ir nariams platinimui tik po 
centų. O kas stos šiemet į ALDLD., tas gaus šią puikią kny-
VELTUJ. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
Ten Eyck St. Brooklyn, N. ¥<

IIIOIIII iiiQiiiaiiiQiiii imoiiiQiiiQiiiQmQiiiQiiiniiioiiioiiioiiioiiioiiioi

Tas “bendras darbas,” spjau 
dymas ant revoliucinio judėji
mo suveda gražiai klovįnius su 
pruseikiniais. Jei pora meti] 
kas būtų sakęs, kad Švelnikas 
su Klova sėdės prie vieno suo
lo, tas būtų pavadintas “dur- j 
nium,” bet dabar jau sudary- i 
tas “Konkordas.” Vis tai Pru- ■ 
seikos “neklaidinga” linija!

Laisvietis.

Mūšy Literatūros Platintojams
Greitu laiku išeina iš spaudos:

l.,Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavi
nius XI plenumo tezes.

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atyyko.

3. ir kitos.

Platintojai prašomi iš anksto pranešt po kiek 
jiems minėtų knygučių prisiūst platinimui. Užsa
kymus adresuot

BALSO” REDAKCIJA, M. LABORIUS,
Tilsit, Memejstt 26, Germany

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimi
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS h- .

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS. !
žemiau seka surašąs kaikurių ligų.- Tos ligos labiausia kankina 

del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė.. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia 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 ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gaztj ir ganj 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, mankštinimžfsi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.
Dantų ir akių tinkama priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.

darbininkus,* to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

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. j
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. 
$ 1 a pi i gė, m aža-kr au j i ngu m as. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. , 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. > 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumais 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

mas. ' 1 • ' v '
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly«r 

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

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus su
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad. paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuosė atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y. j
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VIETINES ŽINIOS
Darby Agentūros, Kaipo 
Siųstai Gaudyti Merginas 
I Prostitucijos Biznį

0 t

ginų pardavinėjimo vyrams ly
tiškai pasitenkinti.

Miesto valdžiai tatai yra žino
ma, bet jinai' neatima “laisnių” 

Į iš tokių agentūrų, kurios užsi-
NEW YORK. — D a u g el is ima merginų gaudymu į kapi- 

agentūrų, kurios būk tai suran 
da bedarbiams užsiėmimo, išti- • 
kro yra sląstai gaudyt mergi-1 
nas į prostitucijos namus.

talizuotą prosituciją.
Merginos, kurios iš agentūrų 

būna pasiunčiamos į tokius 
“darbus,” turi tuojau.s pranešti 
artimiausiai Bedarbių Tarybai, 
kuri stoja kovon prieš tokią kri- 

įminalę niekšystę.

dar daugiau kovotumėte už 
darbininkų klasės reikalus ir 
už jos pasiliuosavimą; bet aš 
pilnai užtikrintas, kad jūs ne
lauksite mūsų ateinant jums 
pagelbon, o patys per kovą 
pralaušite kapitalizmo sieną' į 
tokią laisvę ir pažangą, kaip 
kad čia darbininkai turi.

“Sovietų valdžia atidarė 
tiesų kelią viso pasaulio dar
bininkams ir aš esu tikras, vi
sų šalių darbininkai paseks tuo'44_

Viena mergina praneša Daily 
Workeriui, kad Empire State 
darbų agentūra ant 6-tos Avė. 
pasiuntė ją darban į tūlą garsi
namą kompaniją; bet ten nu-.M r . . ir v. 
ėjus jinai rado tik vieną vyrą MaliaVOtOjai Verčiami 
vardu “Gold,” kuris ją norėjo Dirbt po 11-12 Valandų 
įtraukt į paleistuvystę. Mergi
na, narė Jaunųjų Komunistų į 
Lygos, sugrįžo atgal į agentūrą; 
pasakė, kad jie yra baltųjų ver
gių agentai ir pareikalavo su
grąžint pinigus, kuriuos ji įmo
kėjo už darbą. Pinigai tapo 
sugrąžinti.

BROOKLYN.—Vietomis ta

jni kitus! Mat, ir jų dievas ve- 
j dė karus.

Bet tikrenybėje, tokio daik
to kaip dievas, niekuomet ne
buvo ir nėra. Kaip dabarti
niai žmonių mulkintojai popie-1 
žiai ir visa juodoji armija ne
matė, nemato ir nežino to ne
buvėlio dievo, taip nematė, ne
žilojo ir tie žiloj senovėj dar 
laukiniai, puslaukiniai Abrao
mai, Maižiešiai, Dovidai ir ki
ti. Kaip dabartinė dvasiškija 
tamsuolius apgaudinėja su iš
galvotais stebuklais—tikėjimu, 
taip darė ir anie. Kad ir iš 
biblijos matom, jog .“dievas 

j pasirodydavo,” kalbėjo, įsa- 
: kymus davė vis tik vadais— 
patrijarkams, kurie žmonėse j 
išdirbdavo vaidentuvę tikėji-| 
mo, kas jiems teikė galimybės 

įvaldyti ir žmones išnaudoti. i Dabartinis adresas:
i USSR, Gorod Nikolajev,

Jeigu daleisimc ir tą bibliš-j ulica Sverdlova N. 51,

keįiu, kurį Leninas pravedė 
tarptautiniam proletariatui.

“Tegyvuoja darbininkų val
džia! Viso pasaulio darbinin
kai, vienykimės, o mes, vieniu-1 
gai veikdami, užkovosime vi 
są pasaulį!”

George Blažis.

po pailginta darbo diena staty- dievo didybę, visagalingų-. Kvartira N. 9.

Kitos agentūros siunčia mer
ginas tarnaut į “arbatruimius,” 
kurie bizniauja visai ne iš arba
tos pardavinėjimo, bet iš mer-

bos darbininkams, maliavoto- 
jams ir kitiems iki 11-12 va
landų, ii’ su pusiau nukirstu 
mokesniu. Šios pramonės' 
darbininkai, vadovaujami ko-, 
munistų, organizuojasi kovon. 
Jie pasidrąsina iš kovos, kuri 
buvo laimėta prieš uždarbių tikėti, kad tokia 
kirtimą po num. 1177 Ander
son Ave.

Dievas Žade, Grobė, Biblija Sako
Biblija ir jos kunigija, pa-įskaitant trys šimtai tūkstančių 

sakoja, jog ten koks žydų die-i jr trisdešimts .bei septyni tūks- 
taniai ir penki šimtai avių. 37. 
Iš tų puolėsi Ponui Dievui šeši 

ir 
38. Taipojau 

šeši tūkstančiai 
teko Ponui Die- 
cįešimtys ir vie- 

trisde-

vas per Maižiešių davė žmo
nėms 10 prisakymų. Iš jų vie
nas prisako, po mirtinu nusidė-' “ 
jimu, “5-tas, neužmušk.” Betj^m^aj septynios dešimtys 
kitose vietose, ^a pati bilblija i Pen^^s avys- 
sau prieš tarauja; ji pasakoja1 
apie daugelį karų, kaip Izra
elitai (žydai) užpuldavo savo 
kaimynus, jų tūkstančius, de- 
sėtkus tūkstančių išžudydavo, 
turtus išplėšdavo. Net ir gra-: 
žesnes jų moteris sau pasi
vergdavo; kurios, anot biblijos,! 
su vyrais nesugulėtos.
—fi^tas~visk-as, girdi, buvo d a- • 

asu dievo įsakymais J r va-r< 
dovybe—net išplėštais turtais 
dievas su izraelitais dalinęsis.

Kas turi bibliją, lai perskai
to Maižiešiaus 4-toj knygoj 
31-tą perskyrimą, tai matys, 
kaip “dievas” su žydais bru- 
tališkai žudė, teriojo 
žmones, ir jų turtus 
/Žinoma, iš darbininkų

ūkas bibliją turi, todėl čia nors 
kelias ištraukas paduodu, štai 
ką tas vadinamas šventas raš
tas sako:

*‘Ir Ponas Dievas, kalbėda-. duojantis,
savo tikinčius priešintis, kovo
ti prieš karus. Tai ve delko 
jie laimina armijas, šventina 
ginklus ir kursto skerstis vie-

kitus 
grobe, 
mažai

trisdešimts ir 
bandos; iš tų 
vui septynios 
nas. 39. Priegtam 
šimts tūkstančių ir penki šim
tai asilų ; iš tų teko Ponui Die
vui šiešiosdešimts ir viens; 40. 
Priegtam žmonių dūšių šešio
lika tūkstančių dūšių, iš tų te
ko Ponui Dievui trisdešimts ir 
dvi dusi.”

Matote, koks beširdiškas, 
j žvėriškas elgėsis žmonių, ku- 
i riems prisakyta: “Neužmušk, 
nesvetimoteriauk, nevogk, ne- 
sisavink, kas' yra jo!” Bet 

i skaitant visą perdėm minėtą 
! Maiž. knygos skyrių, atrodo 
i dar bjauriau—šlykščiau! Ta- 
: čiaus tokių ir panašių terionių 
—plėšimų 

i eibės.
biblijoj prirašyta

Tai ve, kuomi kunigija va- 
nemokina, neragina

mą, ant kurio 
džio stojosi iš 
žemė ir visas 
vėliaus, ant jo 
rų, jūrių, okeanų vandenys pa-i 
kilo oran ir užliejo visą že-j 
mūs paviršių “patapti,” tai ari 

; didybė 
užsiėmė ten su kokių laukinių 
žmonių—žydų tautele—dargi iš
vien su jais grūmėsi ,teriojosi 
ir dalinosi grobiais? Tai 
siog paikystė.

Daugybė tautų, tautelių 
: vo kalbamuose amžiuose, i . i
rios kiekviena turėjo išsidirbus į 

i savus skirtingus dievus—tūlos j 
, net po kelis, kaip istorija ro-■ 
do. Jos visos begaliniai nio- 

j vėsi, užpuldinėjo viena kitą, 
i Kaip izraelitų, taip ir kitų val- 
! donai, karininkai, dvasiškiai ■ 
melagingai arba įsivaizdini- j 

i mais savus žmones prigaudinė-; 
(jo, būk jų dievai su
i basi bei įsakymus duoda, ypa-: tus ir vioe-prežidentus. Tai 
tingai karuose, 1

tik ištarto žo- :_____________________ _
nieko dangus,1 ' ’
pasaulis, arba' Už $5 Užmušė Darbininką 
paliepimo, eže- 

WILLIAMSPORT, Pa. — 
i Liepos 4 d. kažin Las užmu-; 
j še “taksidraiverį” William ' 
Garrison. Jo lavonas ras-!

I . Itas išmestas lauke ir atimta i 
iš jo penki doleriai. Garri- ■ 
son buvo vienatinis duonda-' 
vis savo seniems tėvams ir 
ešiems broliams ir sese-!

tie-

bu- į
ku- nms-

DAR VIENA BURŽUJŲ
PARTIJA

mas su Maižiešiumi, tarė: 2. 
Patiešyk vaikus Izraelio ant į 
Midianitų, kad paskui susivaly- 
tumei prie savo žmonių. 3., 
Tai kalbėdamas Maižiešius su 
žmonėmis tarė : išrėdykite gin-1 
klais tarp savęs vyrus ąpazui 
prieš Midianitus, kad patiešy- j 
tų Poną Dievą ant Midianitų. j 
7. Ir jie vedė va’ską prieš Mi
dianitus, kaip T’onas Dievas 
Maižiešiui buvo liepęs ir nužu
dė visus, kas vyriškių buvo, i 
9. O vaikai Izraelio pagriebė i 
moteris Midianitų ir jų vai
kus: visus jų galvijus, visą jų 
.turtą ir visą jų lobį jie išplėšė. 
25. Ir Ponas Dievas, kalbėda-! 
mas su Maižiešiumi, tarė: 26. j 
Imk skaitlių plėšimo pagrieb
tųjų, taip žmonių, kaip ir gal
vijų, tu bei Eleazaras vysku
pas ir vyresnieji tėvai susirin
kimo. 31. Ir Maižiešius bei 
Eleazaras vyskupas darė, kaip

1 " 1... ....... . ... ■:1 ■■ ■
! LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ
: draugystės nąujos valdy-

BOS, * » t i
Valdyba 1982 Metams

LOWELL, MASS.

VIENYBES DRAUGYSTĖ 
) MONTELLO, Masi. ’ ' ' '

ValOyįa 1931 metam t
W. Geluseviėia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

rašt. j. Stripinii,

30—J. Leonaitis. 107 N,. Duquoin St., Ben- I 
ton, Ill.

32— L. Tilvik. 38 N. 7th St.. Easton
33— A. B. Shatkui, 1256 Scribner 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, P. O.

ton, 111.
35— K. Bagdonas, 114 N.

kin, Pa.
36— Joe Pcccliunas, 

Harrisburg, III.
37— L. Aimanas, J 

Shannon, Pa.
38— M. Tam”'.iene, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zcdolek, 

linsvillc, III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J.

Ill.
42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 

Ill.
43— M. Lingevičienė, 424 

Saginaw, Mich.
. . - Ona Norcik. 709 Maple St., Zeigler, Ill. I
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, ' 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, |
47— J.ltJ K. Alvina., 2322 Scotten Ave., De- j P’rm- .E- Be^iuHenė. 16 Bunker Ave. 

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas. 416 Coal 

ersville. Pn.
49— A. Matulevičius, 279 So.

Brooklyn, N. Y. t
i 50—Ch. Adomaitis, 420 Prcssly 

Pittsburgh. Pa.
j 5.1—P. Maslaveckas, 69 S. 

Wilkes-Barre, Pa.'
i 52—Antanina Mikužicnč, 

Chicago. »n.
53—J. Gudišauskas, 437 

Pa.
| 54—Geo Braknis, 222 

Pontiac, Mich.
' 55—V. Bionskis, 970 

ingt.on. Pa.
1 56—V. Glauhiči'us, 316 

Wilkes-Barre, Pa.
1 57—John Norkus, 351 

ton, Pa.
: 58—J. N. Valanchausky, 

Brighton. Mass-

Box
Vine
So.
Box

1009
P. O.

102 E. 4th
514 Autumn
1388 Andru.

Guziavičienė, P. O. Box

. Pa- |
Ave., I

113 Royal- j

St., Shamo-
Ilobson St.,
668. Castle

i St., West
Ave., Col-

St., Akron,
400, Benld,

Pirm.
Pirm. . _

256 Ame» St.
Nutarimų rafit. j. S 

49 Sawtelle Ave.
Turto raftt. K. Venulauakia.

12 Andover St.
Ligonių rašt.

153 Amen
Iždininkas M.

9 Burton
Iždo globėjai:

B. Zdanavičia, 11 Glendale St..
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskai, 
102 Hantinglon St. 
Visi Montell. Man.

M. Jazukevičia,
St.

Mišklnii, 
St.
I’. Krušai, 141 Sawtelle

J.
Avė 
Bale

Fordney Avė., IVIoterų
Pašelpinė Draugyste Birute 

MONTELLO. MASS.
i _ _ VALDYBOS ADRESAI:

' Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vincf St.
i si Min ! Prot. rašt. T. Zlzen, 673 N. Main St.i mm- FJn Ra6t K Cerežkienė> 87 Battle sv

5th Street Klimavičienė, 31 Clarence St.
Kaaos Globėjos:

St NS. V’ Baronienė, 9 Broad St. 
’’ ‘ ’IM. Duobienė. 221 Ames St.

Fmnirn • St V. Bartkienė, 29 Intervale St.
1 ” I Ligoniu Rašt, M. Potius, 184 Amei St.

2545 W 43rd St i Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St. 
Vilos gyvena Montello. Mass.

Elm St., Tamaqua, ;________________________ ■_______________

p'a

George Ave., N. End, | W . £1 |g F M gj
Ferdinand St., Scran- ! W w W B B lw»

11 Bigelow St., • ų.

St.
5th
St.,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
A. Griškevičius, 1366 Broad St.

Krikšcius, 33 Hamilton
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson

Pilkauskas 7 Seymour Ave 
Conn. t

A. Kli
IŽDO

Vasiliauskas. 
.Naktinis, 42 

•šalka J. Gir

Pirm.
Vicc-pirm. P.

Si
Fin. Rašt. J.

W. Hartford 
Iždininkas

J.
M. 
M a r 
Organo

in;i«, 36 Russel St.
GLOBĖJAI
70 Ward PI., 

Putnam St.
litis, 174 Ashley St

prižiūrėtojas M. Scliokas, 
31 Amity 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta- I 
dienj kiekvieno mėnesio. Laisvės Choro Svc- j 
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va-' 
kare.

■it

KANSAS CITY.—Čia bu- 
ivo laikoma taip vadinama 
'“vienybes konvencija,” kuri 
(Suorganizavo “Liberty Par
ty” ir nominavo kandidatus . ProV 

jais kai-!į Jungt. Valstijų preziden-

kuomet išlai-įdar vienas buržujų padaras ^ve., 
medavo, sakė, jog tai dievo ga-' apgaudinėjimui darbininkų. St. 
lybė padarė, o jei pralaimėjo, 
sakė, būk už ką nors dievai 
baudžia.

Iš išplėštų grobių tenkan-' 
Čios proporcijos dievams, tiesa, 
ir biblija sako, jog vyskupai, 
kunigai sau paimdavo. Taip 
daro ir šiandieninė dvasiškija; 
duodi ant “apieros dievui,” o 
nuskamba į kunigo kišenių, 
žinoma, dievui nereikia, nes jo 
nėra. Vienok ir šiandien to-i ~
kiam dievui primetama karai, | PASIKORĖ INŽINIERIUI 
skerdynes, piešimai ir visokios' '
žmonių kančios! Nes, girdi, be | BRIELLE, N. J.—Čia ra- 
dievo valios nieko negalima' stas medyje pasikoręs Ar- 
padaryti, nei plaukas nuo gal-įthur E. Sofield, 45 metų am- 
vos nenukrinta be jo žinios 
Bet žiaurusis 
dvasiškijos remiamas, ant tos liga, 
“dievo valios” tik nusispjau-1 
ja.

UŽSIMUŠĖ ŽMOGUS

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
| BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
Į^irm. A. Bočis, 68 W. lOth
Pirm, pagelb. M. Panelis, 

1 24th St.
Rašt. P. Janiūnas.

49th St.
! Fin. Rašt. A, Lukaitis, 591 
Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348

, M. Višniauskienė, 9 W. 15th
. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 

Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
St.

St.
175

(128

w
w

Ave. A

CATSKILL, N. Y.—Lie- 
pos 4 d. čia automobilio ne- 

, laimėj vienas žmogus už- 
muštas, o keturi sunkiai su- 

■ žeisti. Automobilius pra- 
[mušč tvorą ir nusirito nuo 
i kalno.

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

A venų ė, Detroit, Mich. , 
Vice-pirm. Vincas Palkaucka^, 4925

Ogden Ave.
Nutarim. rast. Ona Gyviutė, 

MacKenzic Ąve.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

7148

! žiaųs, inžinierius. Sakoma, 
imperializmas’,!Sofield turėjo neišgydomą

, A. Arbačauskas. Draugijy Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Drg. Jurgis Blažis Patenkintas Gyvenimu 
Darbininky Tėvynėje Sovietą Sąjungoje

Drg. Jurgis Blažis, buvęs I dideliais šuoliais priekin. Pas 
amerikietis, rašo laišką “Lais- mus sovietiniai ūkiai ir dirb- 
vės” redakcijai iš Sovietų Są-Įtuvės budavojimą taip greitai, 
jungos: kad negalėčiau jums to vis-

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

ANTRAŠAI 
Rodgers, 
Pittsbugh, 
Stašinskas, 

Pa.

Pirmininkas A. Palubinskas, 
Belle Grove, Box 108, 

Dracut, Mass.
1 Pirminin. pagelb. J. Daugirda,

29 Whipple St.,
Lowell, Mass.

Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,
1 Vine St., Lowell, Mass. 

Protok. raštininkas V. Mikalopas, 
973 Central St., Lowell, Mass. 

Iždininkas S. Paulenka,
500 Lawrence St., Lowell, Mass. 

Kasos glonėjai: J. M. Karsonas, 
42 Tyler St., Lowell, 

ir A. Raudeliunas,
75 Union St., Lowell, 

Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place, Lowell, 

Draugystes mėnesiniai susirinki
mai atsibūna kas antras nedčldienis 
kiekvieno
19 Union

Organo

Mass.

Mass.

Mass.

menesio; 2 vai. po pietų, 
St., Lowell, Mass.
Prižiūrėtojas

J. M. Karsonas.

MODERNIšKIAUSI ĮTAISOMAI KEPTUVĖJE
38-40 Stagg Street, Brooklyn^N

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-593$

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas 

j Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Orirano Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., L. L. svetainėj, 269-73

i Second St., Elizabeth, N. J. Pra

1439 South 2nd Street

S.

V.

B.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

228

255

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Alain 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

M.
212 Florien 

Pa.
Box 655,

Woodwarad
, 538 3rd

A. P. L. A.
Pirmininkas F.

Corliss Sta.,
Vice pirm. K.

Kensington.
Sekretorius J. Gasiunas, 626

McKees Rocks, Pa 
iždininkas .1. Yesadavičiui,

Now Kon ro’jglon. Pa.
Iždo dlobčja;
G. Urbonas. 434 Library St.,
J. Uvho/as, 1925 Ilarcums

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward 

McKees Rocks, Pa.

A.

st„
Ne*
Ava

Avė.,

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

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

Pa.Braddock, 
Way, S.
Ave.,

s„ |
I džia 8-ta vai. vakare

Draugai, man gyvenasi So- ko nei perduoti šiame laiške.
Bet, aš manau, jūs, draugai, 

gaunate tinkamų laikraščių su 
tokiomis žibiomis.

“Man patinka Sovietų Są
jungoj, bet išsiilgau jūsų, drau- 
•gai amerikiečiai, čia labai re
tai kada tenka sueiti kokį lie
tuvį darbininką.

“Seniaus aš buvau lietuvių 
plytnyčioj . Iš to plytų koo

peratyvo aš išėjau 1931 m. 
Dabar dirbu Grūdų Treste, 
Maskvoj, kaipo prekalbėtojas 

! su amerikiečiais ; ir mes važi- 
‘Seniaus, caro laikais, darbi- nėjame po sovietinius ūkius, 

ninkams apie tas vietas nega- mokinam kaip dirbti trakto- 
lima buvo nei pamislyti. O 
darbininkai dabar pilnai tuo- 
mi naudojasi.

“Draugai, Amerikos lietu
viai, neperstok it kovoję prJeš 
kapitalizmą. Mūsų sovietinė 
šalis kyla, iš visų pusių, kaip 
grybai po lietaus. Mes va
rome pirmyn statybą, žengiam

vietų Sąjungoje neblogai; iri 
visiems darbininkams čia gy
venasi neblogai. Aš dabartiniu 
laiku gydausi kurorte, vadina
mam Golaja Pristan, Chersono 
apskrityj, netoli Juodųjų Ma
rių. Čia gydo tik tokias ligos, 
kaip reumatizmas. Ežero van
duo turi daug mineralų ir .jo

Ponas pievas Maižiešiui buvo į purvas labai geras reumatiz- 
liepęs. 32. O atstanka plėši- mui gydytis. Atvažiuoja žino
mo, ką kareiviai buvo išplėšę, nės su kriukiais, o išvažiuja 
buvo šeši šimtai ir septynios-j sveiki, be kriukių. Daug čia 
dešimts bei penki tūkstančiai j yra tokių vietų, 
avių. 33. Septyniasdešimts ir į 
du tūkstančiu bandos. 34. še- 
šiosdešimts ir vienas tūkstan
tis ašilų. 35. O moteriškių, 
kurioš su vyrais nesusiėjusios 
nei sugulusios buvo, trisde
šimts ir du tūkstančiu dūšių.” 
(Kitos milžiniškomis skaitlinė
mis buvo išžudyta. A. A.) 
“36. Ir pusė kuri tiems iš aba
zo išėjusiems puolėsi,‘buvo su-

riais ir kombainomis.
“Man teko daug visko maty

ti, važinėjant po plačiausias 
sritis; buvau Baškirijoje, Ka- 
zakstane, palei vidurinę Vol
gą, šiauriniame Kaukaze, Gru
zijoje, už Bakų ir k t. . , '

“Ką aš mačiau, kad visa tai 
jūs, draugai, matytumėte, tai

P. I. a. finansų sekretorių 
ANTRASAI

Sekretorius ir nntrnšas.
Franckevich, 3409 Carson St. Corliss 
Pitsliurgh, Pa.

108 Crcis

197 Ohio
123 E.

7709

Kp.
2 P. 
Sta.,

3—P. Sadulienė,
Pa.

4—St. Kuzmickas;
doah, Pa.
5— -M. GlaubiČius,

McAdoo, Pa.
6— S. Telksnia.

Cleveland. Ohio.
7— J. D. Sliekas, .3121 Elroy Ave., 

wood. Pa.
8— W. Stašinskas, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.
O'—J. Yasadaviče, 538—3rd Ave.,

Kensington. Pa.
10— J.................  ‘

Heights. III.
11— Anna Adomaiti*, 

gahela, Pa.
12— John Kinderii, 

Ambridge. Pa.
13— S. Orban, R. F. 

Pa.
14— Geo. Urbonas, 434 

dock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
16— J.
17— K

7-19— J.
W.

20— L. 
22—P.

N. 
24—P.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ.

IB

St., Carnegie
Ave. Shcnnn-

Monroe St.,
Abcrden Avė.

Brent. 

S. S 
New

Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

1039—4th St., Monon- 
439 Maplewood Ave., 

D.

Maplewood

42, Ricca Landing, 

Library St., Brad- 
Todd St., Aliquippa, 1 
St., Nanticoke. Pa.

Extension,
201, Minden,

Šileika, 142 Pine
Levine, 242 Penn Avė.

Turtle Creek, Pa.
Preikšą, P. O. Box 
Va.
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 
Y.
Sodeikis,

Youngstown,
25— J. Diclininkaitis, 

lo, N. Y.
26— J. Seris, 

ville. Pa.
27— Motiejus
29—Antanas 

ter, Pa.

70-42

1824 
Ohio.

41
223 E.

Batutia, 
Kubilskis,

Link Ct., Maapeth.

Powersdale Ave..
Eckert St., Bvffa- 

Mahanoy Ave., Girard- 
Box 24, Wilsonville, Ill.

Box 286, Coal Ccn-

MOLINE. ILL. ,
Valdyba 1931 Metam:

K. Yuška, 325—4th Ave., Mo-Pirm.
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, 111/

Fin. sekr. B. Daucenskas, 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius
& 5th Avė., Moline, Iii.

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

1552—lOth

St. & 5th

215— 17th

, 48th S'

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
854 Marguerite 
Pa.

414

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm.’ S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. gekr. J. Urbonas, 1925 Harcum.
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Ęl-
St„

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity S-8728

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos Skilvio, Žarnų ir Mčšlažarnes, taip pat 
Plaučių 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- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR« ZI NS no EAST 16th SI. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



/ Puslapis šeštas LAISVB Trečiadienis, Liepos 6, 1932 >

. . Išrinkite Atstovus į Ko-
VIETINES ŽINIOS * * i * i c n* ciją, Liepos 15 Dieną

Šiandie Paminėjimas Ryan 
Walkerio, Revoliucinio 
Artisto Piešėjo

i Lietuvių Darbiu. Susivieni- 
, nijimo Pirmos Kuopos 
Pusmetinis Susirinkimas paliečia tai 

kuria šaukia 4.
newyorkinio

jos

Fašistai Nušovė Žmogų
Staten Islande, pirmadienį 

vienas italas tapo nušautas ir 
keli sužeisti per susikirtimą 
laike Italijos tautinio didvyrio 
Garibaldio pagerbimo ceremo
nijų prie jo paminklo, kur kilo 

i kova tarp 4,000 fašistų, Itali
jos Sūnų, ir prieš-fašistinės ke
lių šimtų minios. Pora iš polic- 
manų, kurie palaikė fašistų

LDS 1-mos kuopos pusmeti
nis susirinkimas įvyks 7 d. lie
pos, “Laisvės” svetainėje, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia kaip 8 vai. vakare. 
Pasakys prakal-Visi nariai ir narės kviečiami 

bėles Al. Trachtenberg, Daily dalyvauti susirinkime, nes bus 
Workerio karikatūrų piešėjas duodamas
J. Burck, John Reedo Kliubo j pusmetinis raportas ir pusme- 
nariai; pastarieji kai kūne sy- thiė apyskaita iš viso veikimo, 
kiu kalbės ir kreida pieš pa-■Taipgi bus duodamas rapor- 
veikslus. Apart to, bus ir mu-> tas iš atsibuvusio seimo 
zikaliu įvairumų. ! Clevelande, ką išduos dalyva-

Lietuviai darbininkai, 
menininkai, yra kviečiami da
lyvauti šiame mitinge paminė-j* 
jimui didžiojo revoliucinio 
tisto Ryan Walkerio.

NEW YORK. — šiandie tre
čiadienio vakare bus paminėji
mas mirties garsaus proletari
nio artisto piešėjo Ryan Wal- 
kerio, Manhattan Lyceum, 66 
East 4 th St.

kuopos valdybos

Visus lietuvius komunistinės 
spaudos korespondentus ir 
sandarbininkus 
konferencija, 
Kom. Partijos
distrikto Daily Workerio komi
tetas liepos (July) 15 d., 35 
East 12th St., antrame augšte, 
New Yorke.

Drg. Weinstone, Daily Wor
kerio redaktorius, vienas iš 
pačių geriausių žinovų laikraš
tinio ir korespondencinio dar
bo, savo prakalboje duos nu
rodymus, kaip darbininkiškos 
korespondencijos turi būt ra
šomos ir kokia yra 
mūsų judėjime.

jų svarba

Dąrbininkai ir darbininkės, ar 
dar iki šiol jūs nepersitikrinote, 
kad tik Komunistų Partija ve
da kovą už darbjninkų ir tiktai 
darbininkų reikalus? Jūs tad 
privalote vien šią Partiją remti 
rinkimų kampanijoj ir lapkričio 
8 d. atiduoti savo balsus už 
kandidatus ir programa. 

>

Ateikite Talkon Piliečių 
Parašų Rinkti

Brooklyniečiai ir brooklynie-1 >)us?’ teiPKi ,iko sužeisti- AreS- 
tės, padėkite komunistams rink- asmenys,
ti piliečių parašus. Ateikite ■ 
vakarais į “Laisvės” raštinę ii* 
poromis su kitais draugais ir 
draugėmis eikite rinkti piliečių 
parašų, kurie reikalingi, idant 
galėtume įdėti į oficialius rin
kimų sąrašus Kom. Partijos 
kandidatus į prezidentus, sena
torius ir kitus rinktinus valdi
ninkus.

(Daugiau Vietos žinių !> pusi.)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA * 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Visi j Forest Parkų 
10-tą d. Liepos

ypač v? delegatai apie tai, ką nu
veikė pirmas seimas ir tt. Taip
gi visi nariai, kurių yra užvilk- 

ar_! tos mokestys, pasistengkite jįa- 
I simokėti, kad neliktumėt su- 
■ spenduoti.
| ' Eidami į susirinkimą, atsi- 
i veskite naujųk narių prirašyti 
į prie LDS l-rmd kuopos.

J. Kairys, Finans. Sekr.

korespon- 
kad jiems

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 7 dieną 
liepos (July), 1932, po numeriu 70-42 
Link Court, 8 valandą vakare.

Visi nariai būtinai dalyvaukite ir 
užsimokėkite duokles, kad nebūtumėt 
suspenduoti.

(159-160)

draugaininkai, io-tą dieną iiepos'uu- Jš Drg. Menkeliuniūtės 
ly), antrą vai. po pietų, įvyks-į Priimtuvių Vakarėlio 
ta didelis ir svarbus Lietuvių į 
Darbininkų Susivienijimo 
mos kuopos išvažiavimas Fo
rest Parke.
darbininkų-kių užduotis pada- į vėms drg. Konstancijos Men- 
ryti šį išvažiavimą didžiausiu keliuniūtės pereito šeštadienio 
iš visų kada buvusių, kaipo. vakare, “Laisvės 
pasitikimui delegatų iš LDS Užkandžių 
pirmo 'seimo, 
mes, darbininkai, 
gojome; :
kuopos nariai ir narės turi visi i uniformuotas Aido Choro Mer- 
būti ir pažįstamus atsivesti.

Programos ir užkandžių su 
gėrimais čion neminėsiu, nes 
jau buvo “Laisvėje” ir “Tieso
je” apie tai kalbėta.

Dar svarbu pnminti, jog 
7-tą dieną liepos, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, 46^, kuri, be kitko, sudainavo 
Ten Eyck St., įvyks LDS 1 k p. jr vieną naują melodingą ru- 
susirinkimas. Visi, 1 
nariai, turite būti šiame susi- kaip Kavaliauskaitė, 
rinkime, kad išgirdus 
delegatų raportus. Taipgi bus rus§) 
renkami išvažiavimui 
ninkai. Visi būkite susirinkime t visiems akompanavo drg. B. 
ir naujų kandidatų į narius at- šalinaitė. Tai vis jaunos, ga

bios, dar kylančios proletari
nio meno spėkos.

Vakarui pirmininkavo drg. 
V. Bovinas. Programos pro-

1 tarpiuose eile draugų buvo 
i pakviesta pasakyti keletą žo-

Pasisekė pramogėlė, kuria

Airių Darbininkų Kliubas 
Savo Kovingumu įbaugina 
Parapijas ir Policijų

Taigi čionai visų ; Aido Choras surengė priimtu- cjr

svetainėje.
vakarienėj buvo

Įrodykime, kad Į veik -užpildyti visi stalai. Kon- 
irgi nemie- ’ ėertinė programa buvo įvairi 

ypatingai LDS 1-m’os; įr patraukianti. Ją išpildė • • • — 1 • • • išpildė

i ginų Sekstetas su savo revo
liucinėmis dainomis; baritonas 
A. Višniauskas; tenoras P. Pa
kalniškis; nauja gabi lyriška 
soprano A. Klimiutė, artistas 
smuikininkas Endziulis ir mez
zo-soprano J. L. Kavaliauskai-

Visi,

Jie praleido 
pamokas, ko- 
galėtų gauti, 
kartą darbi-

NEW YORK.—Parapija bu
vo pirmiaus atsisakius duot 
pagelbos airiui bedarbiui John 
McPartlandui su šešiais vai
kais. Bet dabar, kada Airių 
Darbininkų Kliubas, prita
riantis komunistams, pasmar
kino veikimą ir gauna daugiau 
šalininkų, tai kunigai užmokė
jo mėnesio rendą už kamba-

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA 132 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 6 <1. liepos, pas drg.
i Nechinskienę, 296 Suydan St. Prasi-.
j dės 8 vai. vakare. Visos draugės 
! pribūkite, nes bus svarbus susirinki- 
I mas, kuriame bus išduotas raportas 
' iš LDSA suvažiavimo, nuo I Rajono 
delegatės.

Sekr. S. Kazokinio.
(159-160) .

MOT. LAUKUS, Fotografas,, |
214 Bedford Ave.

Tel. Evergreen 6-4614’
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

Brooklyn, N. Y.
I
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043 ’

dentų nusiskundžia, 
sunku padaryti pažangą, to
dėl, - girdi, kad niekas nepa
mokina. Bet tie patys kores
pondentai iš Brooklyno, New 
Yorko ir apielinkės dar nei 
sykį nedalyvavo Partijos šau
kiamose konferencijose kores
pondentų ir laikraščių bendra
darbių abelnai. 
pačias geriausias 
kias bent kur jie

Todėl bent šį
ninkai korespondentai turėtų 
atsipeikėti ir atvykti į parti-

[jinę korespondentų konferen-
I ciją, kur, apart išklausymo i rius McPartlando šeimynai. Bi- 

_ Weinstono nurodymų, jie | jo, kad neprasidėtų airių dar- 
' galės laisvai dalyvauti ir tarp- 
savinėse korespondentų disku
sijose apie tai, kaip šis daly
kas galima būtų tiksliau pas
tatyti.

Į konferenciją yra šaukia
mi ne tik pavieniai korespon
dentai, bet juc\ labiau yra 
kviečiamos organizacijos išrin
kti ir atsiust po porą narių, 
kaipo korespondencinius jų at
stovus. Atstovais gali būti 
kaip tie, kurie jau rašė ko
respondencijas, taip ir tie, ku
rie vis dar neišdrįso.

narės ir sįšką dainelę. Reikia stebėtis, 
čiagimė 

seimo lietuvė, taip gerai, kaip tikra 
ištaria, kaip sakoma 

darbi- “b0]sevikų kalbos” žodžius.

siveskite! f
Rengimo Kom. Narys,

Trumpai

ELLIS ISLAND. — Iš šios 
imigracijos stoties ištrūko* ir į 
New Jersey valstiją perplaukė 
trys vyrai, kurie buvo laikomi 
deportavimui iš Amerikos.

NEW YORK.—Du plėšikai 
pavojingai pašovė policmaną 
valgykloj 664—8th Avė., ku
rią jie bandė apiplėšt. Vienas 
plėšikas paskui sugautas.

BROOKLYN.—Sudegė Jen
ny Jehamy, 213 Court St., per 
gaisrą, kilusį iš patriotiškos 
“fajerkrekės” Forth Džulajuj. 
Delei tos pat priežasties tapo 
pavojingai apdegintas dviejų 
metų kūdikis J. Fredo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Saldainių Štoras
Parsiduoda už prieinamą kainą 

saldainių krautuve. Vieta gera ir
Pragyvenimas 
Kas nori ga- 
jeigu ne, tai

biznis gerai išdirbtas.
I galima gerai padaryti. 

Ii pirkti visą biznį, o 
galite eiti i pusininkus, tai yra pirk
ti pusę biznio. Kreipkitės 510 Ma
rion St. ir kampas Broadway, Brook

bininkų bėgimas iš parapijų.
Bronxe, toj vietoj, kur dar- j 

buojasi Airių Darbininkų Kjliu- j 
bas, policija pradėjo vąikšti-1 
nėti po airių namus, suraši
nėti vardus bėdoje esančių ir 
raminti juos, būk gausią pa
šalpos. Bet patyrimai rodo, 
jog pašalpa yra gaunama ne 
iš keno nors geros valios, o 
tiktai per kovą.

Kelios dienos pirmiau buvo 
areštuoti keturi nariai minimo 
Airių Darbininkų Kliubo už 
tai, kad jie kraustė atgal į

V0K1ETYS 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 
Nedėliorn nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos, su X-ray 
patinusias gyslas čirškinimais

ir

INCW MATHEW P. BALLAS įlj ( B i E L A U S K A S )
« G R A BŪRIUS

i UNDERTAKERS AND EMBALMERS $ 
/ 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

- MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS ♦ DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALIŲ, ir IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR •' 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

W PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO' 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
jį VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES

KUOGĖR1AUSIAI PATARNAUS1M.
j MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ^ IR NAKTL MUSU
! TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XIV- V io V.MX XX^X^VIX^MV. | 7 V O ‘

Mūsų vietinių komunistinių | namą bedarbę airę moterį, ku- 
laikraščių, “Laisvės” ir “Dar-į ri buvo išmesta laukan už ren- 
bininkių Balso” redakcijų at-1 dos neužsimokėjimą. Buvo 
stovams buvo labai negražu į susikirtimas su policija ir ypač 
pereitose korespondentų kon- vienas kliubo narys tapo bu- 
ferencijose, kad mes visai ne-ideliškai primuštas.- 
turėjome jose savo korespon
dentų. Kitų tautų

bet beeinant jiems

Magistrato McKinnery teis-/ 
draugų me iš sykio visi keturi buvo iš- 

akyse mes atrodėme, kaip ge- teisinti 
nerolai be armijos; o juk tik-j laukan jie išnaujo tapo areš-
rumoje kitaip yra. Mes turi- tuoti būk tai už 
me apščiai korespondentų, tik 
jiems reikia labiau išsijudinti; 
reikia taip pat daugiau susiin- 
teresuoti savo darbu ir tobu- 

Tam juk ir šau
kiama tokios konferencijos.

(Draugai ir draugės, nepa
mirškite to reikalo artimiau
siuose savo organizacijų susi
rinkimuose ; pasižymėkite ta
tai į savo kalendorius ir išrin
kate atstovus į viršminėtą 
respondentų konferenciją.

įJcI A. VI co Lcl pcLbclKj AclULcJ A V 

į džių delei drg. Menkeliuniūtės ^ntis jame.
i sugrįžimo iš Italijos darbuotis j 
darbininkiškai dailei. Į tai I 
atsakydama, drg. • Menkeliu- j 
niūtė užtikrino, kad jinai “bu-1 
vo ir bus jūsų Menkeliuniūtė”.

Buvo didelio noro išgirst ją 
dainuojant; bet staigi oro per-' 
maina nuo Italijos į Amerikos 
negerai paveikė į dainininkės' 
ge,^ę i,•tode! Mentelių- j W || Sj f patenkintaS 
mute sį kartą atsiprase. I

r, ! - 1 Demokratu kandidatuPirm ir po vakarienes pro-į hmuuiuuiu

gramos buvo šokiai prie Wm. i Į Prezidentus 
Norris orkestros.

Balčiūnų kepykla “Varpas” j 
davė vakarėliui dovanai visą j žuazinis “Mirror 

’ duona, už ką aidiečiai taria 
Nuoširdų ačiū.

Dalyvis

DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Rengia Neprigulmingas Lietuviij Amerikos 

Piliečių Kliubas

i NEDĖLIOJĘ, 10 LIEPOS (JULY), 1932
KLAščIAUS CLINTON PARK

Betts and Maspeth Avės. Maspeth,
MUZIKA Wm. NORRIS

Parkas atsidarys 2 p. m., šokiai prasidės 3 vai. po piet.
Visus New Yorko apielinkės lietuvius kviečiame 

skaitlingai atsilankyti.
ĮŽANGA 50 CENTŲ KVIEČIA RENGĖJAI.

ko-

kri minai iš- 
ką užpuolimą” mušt policiją. 
Darbininkai reikalavo įkaitin
ti ir teisman pastatyti budelį 
policmaną, bet teisėjas tik nu
sijuokė iš to reikalavimo.

Dabar šie keturi darbinin
kai yra paliuosuoti po $1,000 
parankos kiekvienas iki toli
mesnio teismo. Jiems paran
kos parūpino Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, ku
ris juos ir teismiškai gina. Bet 
Tarptautinis Darb. Apsigyni
mas nesitenkina vien bylos ve
dimu per teismą. Yra renka
ma. darbininkiškų organizacijų 
parašai protestui prieš mini
mų darbininkų įkaltinimą ir 
bus, rengiama masinės demon
stracijos, reikalaujant, kad tie

Telefonas: Stagg 2-8105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.
______ _ . ’_________ _____________ i

I Laikrodžiai, Deimantai ir I z
I Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- 
imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
|nokite, kad pas mane 
j sipirksite.

J ĮVAIRŪS

I RODŽIAI a 
[jaustos 
[už PRIEINAMĄ

KAINĄ

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

LATK-

NAU-
MADOS

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūniai ir chroniikaa ryrų Ir 

moterų li«a« kraujo ir adai. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapuataf 

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

New York. N. Y.
Valandai PriCmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo t 
Iki 9 ral. vakare 

Sekaiadfeniaia nuo 11 ryto iki i po pietų 
Telefonas Lack wanna 4-2180

Taipgi taisau visokius laikrod-J 
fžius ir kitus papuošalų daiktus. [
■ Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. j 
? Williamsburgiečiams, kuriems ;
■ pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius
J dafttus, palikite “Laisvės” ofise, n
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-
| kėsite “Laisvėje.” u
J VIKTORAS JANUŠKA 
? 127-17 Liberty Avė j
i Tarpe 127 ir 128 gatvių | 
I Richmond Hill, N. Y. !

JONAS STOKES
- > fotografas ■;.

Siuomi pranešu savo kdstume- 
riams, kad perkėliau savo atudij* 

naujon vieton, 
pen u m e r i u 
S? SolarionrSL, 
kam p. Broad- 
way, Chauncfey 
Street stoti* 
Brooklyn, N. Y.

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

■ JONA&STOKES
512 Marion St./Hiampas Broadway 

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

Jūs užsimo-1

Telephone, Stagg 2-4409,

A. RADZEVIČIUS

NEW YORK.—Vietinis bur- keturi kovinKi airiai darbinin- 
pirmadienį ^ūtų tuojau paliuosuoti, o ■ 

įrašė, kad “finansinis distriktas’LJ1! vieton į kaltininkų kėdę 
i (reiškia, Wall Strytas) vis la-' pasodintas žvėris policmanas 
biau “gerbia” gubernatorių! K»ne, kuris taip sukruvino ' 
Frankliną Rooseveltą, kaipo de- j darbininką. '
mokratų partijos kandidatą į s_______________ -__ ___ ______
Jungtinių Valstijų prezidentus. --------------------------------------------

O besiklausydami demokratų 
deklamacijų per radio prieš 
Wall Strytą ir prieš trustus kai 
kurie net darbininkai lengvati7 
kiai pamanė, kad demokratai, 
jeigu bus išrinkti valdžion, tai 
“kovosią” prieš didįjį Ikapitalą 
už paprastų žmjonh^i/ikalus.

“Mirror” jau dabar paleidžia 
veidmainišką \demokratų kati
ną iš maišo. \

Daugelis atsirnihs-^emokrato 
prezidento Wilsono valdžią, ku
ri leido plėšriesiems kapitalis
tams lupt darbo žmonėm^ skūrą 
nei kiek ne prasčiau, kaip dabar 
leidžia republikonas Hooveris,

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

operacijų » J u)
MEYER

208 West 54th St.
New York City

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

Telephone, Evergreen 6-5310

.1. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pabi’'ažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.

^m°]iiHiiHiiHHi?im<din?inHHj^iwiroiinoinronii<>!in<»nn<>niMiiisniHiiMiiFiiiHiiHngnūg;
o

ĮSITĖMYKITE NAUJUS ANTRAŠUS DEKAVOJU PACIENTAMS
Tel. Michigan 2-0455 Foxcroft 9-6901

PAINTERS & CARPENTERS
EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

P. BIELIAUSKAS
88-31 76th Street

Woodhaven, N. Y.

A. BALCHUNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

DR H.MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N.'j Y<

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir njuo 6 iki 8 va

Telefonas,- Midwood 8-6261

re
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