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Anglija ir

Eilinių Narių Komitetas Veikia Gerai; Darbininkai Ve
teranai Laiko Masinius Mitingus; Pikieto Eiles Vado
vauja Pace prie Baltojo Namo. '

Ry- 
pil- 
Vo-

Bet Amerika labai 
reikalų Azijoj,

Kokia iš to turėtų būti išva
da? Ogi ta, kad mūsų chorai 
turėtų daugiau atydos kreipti į 
mokinimąsi dainuot angliškų 
dainų. O angliškų darbininkiš
kų dainų su gaidomis ir muzi
ka jau galima gauti.

Bet, deja, ne. visi mūsų cho
rai tuo klausimu yra susidomė
ję. Kiek man žinoma, tai tik 
Brooklyn© Choras Aidas geriau? 
turi pastatęs šį klausimą. Pa-į 
stebėjau, kad net labai gerai iš] 
lavintas Chicagos Kanklių Cho] 
ras gerai atsilikęs toj srityj. J

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Šitas diplomatas mano, 
kad Jungtinių Valstijų rei
kalai neliečia Azijos reika
lus, 
daug turi
kurie gali kenkti Japonijai.

užpuolimus ant eilinių na
rių. Vieną eilinį ex-karei- 
vį, kuris dalino lapelius, 
Waterio gengsteriai sumu
šė. Tad eiliniai nariai nu-

drg.: 
kad I 
nuo |

Jo |

Nesenai “Laisyės” šp? 
savo kritiškose pastabose 
K. Arminas išsireiškė, 
“Krislus” reikėtų perkelti 
pirmo puslapio į vidurį, 
supratimu, “Krislai“ taikomi 
daugiau prasilavinusiems dar
bininkams, tuo būdu jie juos 
susiras ir viduje laikraščio.

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

Kas tėmijo, tas galėjo paste
bėti, kad mūsų darbininkiškų 
chorų sudėtis nebe ta, kokia bu
vo keli metai atgal, šiandien 
beveik visuose choruose daugu
ma dainininkų susideda iš čia 
gimusio, amerikoniškojo jauni
mo. Tai labai gera tendencija.

Kita teigiama kryptis: mū- 
‘ sų chorai vis tankiau su daino

mis pasirodo tarptautiniuose 
parengimuose.
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KRISLAI
Mūsų Chorai ir Jų Dainos.
Kas Ką Skaito.
Bailiai ir Jų Veikimas.
Eikite Velniop.

Rašo Komunistas

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

r

t

Kelia Aikštėn Hooverio ir 
Roosevelto Darbus

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Šiame mieste kalbėjo Ko
munistų Partijos kandida
tas, d. James W. Fordas, 
kuris statomas į Jungtinių 
V a 1 s t ijų* viceprezidentus. 
Jisai susirinkusiems darbi- 
minkams gerai nurodinėjo, 
kaip Hooveris ir Roosevel- 
,tas vėl bando apgaudinėti 
(darbininkus. Draugas For
das nurodinėjo, kad tik Ko
munistų Partija turi tinka
mą veikimui ir bedarbės pa
šalinimui programą.

Man gi atrodo, kad “Krislai” 
bandomi taikyti kuoplačiau- 
sioms masėms. Jie bandomi 
rašyti populiariškai, idant juos 
suprasti] kad ir labai mažo pra- 
silavinimo darbininkas. Tas, 
žinoma, dar nereiškia, kad vi
sados “Krislai“ tokiais ir išei-j 
na. Kai kada skaitytojai, vei-l 
kiausia, turi smarkiai pakaušį i 
pasikrapštyti, kad supratus mū-i 
sų “Krislų” autorius. Bet, kaip 
sakiau, jie bandomi pataikyti 
kuoplačiausiom masėm.

Kaip ten nebūtų, iš pasikal
bėjimų su skaitytojais nesunku 
patirti, kad “Krislai“ turi dau
giau kasdieninių skaitytojų, ne
gu bile koks kitas skyrius “Lai
svėj.“

BERLYNAS. — Vokieti- 
joj paskelbta diktatūra.Prū
sijos valdžia (ministerių ka
binetas) jau paleista. De
mokratija panaikinta. Pa- 
peno ir Hindenburgo įsaky
mu viską valdo diktatorius, 
armijos generolas, Rund- 
stedt. Prūsijos kabinetas 
kariuomenės išvaikytas. So
cialistai gaund išspirti, 
tojaus “Laisvėje” bus 
nesnis aprašymas apie 
kieti jos įvykius.

Reikalauja Diktatūros 
Prūsijai

BONU ARMIJA ATAKUOJA PONĄ 
HOOVER J; PIKIETUO J A 

BALTĄJĮ NAMĄ

mą. Kiti ex-kareiviai rei
kalauja, kad jiemįs valdžia 
duotų tikietą grįžti namo.

Kareivių veikimui, vado
vauja Eilinių Narių Komi
tetas, sudarytas iš pačių ei
liniu ex-kareivių. Fašisti- 

kalavimas yra, kad kongre- nis vadas Waters veikia 
sas greitai šauktų specialę bendrai su policija ir daro 
sesiją ir svarstytų ex'karei- 
viu reikalavima išmokėti bo
nus.

Masinis susirinkimas bu
vo labai karingas. Visi veik 
vienbalsiai nutarė pikietuoti j tarė Waterio gengsterius iš- 
ir prezidento Hooverio na-i vyti visai iš miesto.

WASHINGTON, D. C.— 
Ex-kareiviai laike masinį 
mitingą ant 13-tos ir B gat
vių. Šiame susirinkime ve
teranai nutarė laikyti ma
sinį pikietą prie Baltojo Na
mo. Kareivių tikslas ir rei-

Jauni Sovietų Inžinieriai Yra 
Geriausi Matematikai Pasaulyje

Cholera Jau Paėmė 700 
Žmonių Chinijoj

SHANGHAJUS.—Baisioji 
cholera labiausia palietė 
Shanghajų. Čia jau mirė 
nuo tos ligos epidemijos apie 
500 žmonių. Liga plečiasi į 
kaimus. Nėra galutinų ži
nių apie mirtingumą. Vei
kiausia bus daugiau miri
mų, negu kad skelbiama.

Bus Karas, Jei J. V. 
Kenktą Japonijai Azijoj

TOKIO. — Japonijos dip
lomatai labai atvirai pareiš
kė, kokiais tikslais gali kil* 
ti karas tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Japonijos. Vis
count Kikujiro Ishii, Japo
nijos užsienio ministeris, pa
sakė, kad karas tarpe šių 
dviejų šalių gali kilti tik 
tuomet, jei Jungtinės Vals
tijos bandytų .pastoti kelią 
Japonijai eiti į Aziją. Kita 
priežastis, tai jei Japonija 
pradėtų veržtis į Jungtinių

STREIKO BANGA UŽLIEJO CAROLINA 
VALSTIJĄ; STREIKUOJA JAU 15,000 

DARBININKU
Uždaryta jau apie 150 Dirbtuvių; Streikuoja Avalinių 

Darbininkai
HIGH POINT, N. C. — 

Liepos 19 virš 15,000 darbi
ninkų išėjo streikam Apie 
150 dirbtuvių užsidarė du
ris. Darbininkai vieni kitus 
ragino ir agitavo eiti strei
kam Elektros jėga buvo 
vietomis atkirsta, ir darbi
ninkai, kurie bandė skebau- 
ti, turėjo išeiti streikam

Streikas daugiausia palie
čia High Point, Jamestown, 
Kenersville, Lexington ir 
Thomasville. Streikas plė
tėsi kaip ugnis. Vietomis 
darbininkai net dirbtuvių 
vartus sulaužė.

Šitas streikas kilo kaip tik 
tuo laiku, kuomet kompani
jos pasikėsino darbininkams 

| kirsti algas, kurios jau ir 
taip labai mažos. Darbinin
kai jau negalėjo pakęsti to
kio algų kapojimo. Kur pir
miau jiems mokėjo už šimtą 

; porų pančiakų po $2.25, tai 
s dabar jau sumažino iki 
$1.50.

Darbininkai negalėjo pa
kęsti tokio algų kapojimo ir 

j išėjo kovon. Šioje kovoje 
1 darbininkai gerai pradeda, 
; jie organizuoja mitingus ir 
1 formuoja masinius pikietus.

Nusiginklavimo Konferencija Negali Susitarti 
Jokiu Klausimu

GENEVA. — Šioje kon-!ri šalis kiek kokių ginklų 
ferencijoj kalbama apie pa-‘gali turėti. Artilerijos, tan- 
sidalinimą ginklais tarpe j kų, laivyno klausimais eina 
imperialistinių valstybių, o' ginčai. Amerikos delegaci- 
ne apie nusiginklavimą. | ja reikalauja iš Europos 
Daugiausia kalbama apie .daugiau, negu pati siūlo nu- 
Amerikos planą, kuris siū- siginkluoti arba mažinti 
lo, kad Europos valstybės ginklavimąsi.
du trečdaliu mažintų gink- Franci j a planuoja kitą tokią 
lūs. Bet šitas planas jau at- konferenciją, kurioj bus kai-, 
mestas ir patys amerikonai bama tik apie laivyno rei- 
delegatai už jį nestoja. • kalus ir jėgas. Konferenci-

Nesusitarirnai kyla dau'jja prie jokių planų neprieii 
giausia del pasidalinimo, ku-1 na.

žiniškos dirbtuvės, kurios 
randasi Amerikoj (Connec
ticut valstijoj), pagamina 
tik 30 milionų (kuomet dir
ba pilną laiką) tokių pat bė- 
ringų.

Sovietų fabrikas turi 130,- 
000 ketvirtainių metrų; pa- 
budavojimas kainavo 115,- 
000,000 rublių. Pabaigtas 
fabrikas turės virš 5,000 ma* 
šinų ir jų didžiuma Sovie* 
tų gamintos. Darbininkų 
jame dirbs 15,000. Kad iš
mokinti darbo metodų, tai 
šitas fabrikas jau turi kla
ses, kuriose mokinasi 3,000 
studentų. Paskiaus šie dar
bininkai greitai lavinasi be
dirbdami.

MASKVA. — Čia, netoli 
Maskvos, jau tapo atidaryta 
naujas fabrikas išdirbimui 
bėringų. Šitas fabrikas yra 
didžiausias pasaulyje tokios 
rūšies. Jame veikia ameri
konas prižiūrėtojas. Bekal
bėdamas apie darbą šio fab 
riko atidarymo iškilmėse 
amerikietis kalbėjo ir apie 
jaunus Sovietų Sąjungos in
žinierius. Amerikietis pa
reiškė, kad “visu pasauliu 
skiriasi jauni inžinieriai nuo

' senųjų.”
Jisai sako, kad senieji ži

nojo šiek tiek apie teoriją. 
Bet jie nežinojo apie darbą

Gi 
jauni, kurie baigė mokslus 
Sovietų mokyklose, tai 
tikri darbininkai. Jie 
kinasi iš praktikos.

Toliaus amerikietis 
reiškė, kad jauni rusai in
žinieriai yra geriausi mate
matikai pasaulyje. Jie rū
pinasi teorija, statistika ir 
visais moksliniais dalykais.

Kaip Didelis Fabrikas
Šitas fabrikas pagamins 

25 milionus bėringų. Tai 
bus apie 30 nuoš. viso pa
saulio gamybos. Trys mil-

BERLYNAS. — Vokieti
jos politikieriai visais ga
rais eina prie diktatūros. 
Hans Kerrl, nacionalistas 
socialistas> įteikė reikalavi
mą Vokietijos parlamentui, i 
kad Prūsijoj būtų įsteigtai 
diktatūra vieno • diktato- 
riaus-komisionieriaus. Da
bar šitas kraštas turi savo I .. , . , . . ... . 'rankoves pasiraitojus,kabinetą, tai sitas ponas rei- 1 J
kalauja, kad galia būt pave
sta vienam asmeniui.

Mūsų dienraščio skaitytojai 
turėtų tankiau išreikšti savo 
nuomonę apie gerąsias ir pras
tąsias puses savo laikraščio. 
Tokias kritiškas nuomones re
daktoriai labai brangina, bei tu
rėtų branginti.

i
Prasideda prezidento rinkimų 

kampanija. Komunistų Partija 
šaukia darbininkiškų organiza
cijų konferencijas tam tikslui. 
Lietuvių Komunistų Frakcijos 
šaukia lietuvių darbininkų or
ganizacijų panašias konferenci

ją jas. Bet štai Lietuvių Darbi- « ,wt 1 • 
ninku Susivienijimo kuopose ir,OUklllIllHS NllSlOpiDtdS 
kitose pašalpinėse organizacijo- j  
se Prūseikos-Butkaus kromelio 
oportunistiniai gizeliai stoja . . ... .
piestu prieš rinkimą delegatų. kitas sukilimas įvyko pei- 
į tokias konferencijas (pav.įeitame nedėldienyj, bet la- 
Worcester). Jie iškelia kažin bai greitai valdžios jėgos jį 
kokio pavojaus baubą ir juomi nuspaudė. Sukilimas pasi- 
gązdina darbininkus-narius. reiškė Hauaraze, pietinėj 
priešų darbas. Patys pabijojo > dalyje. Trujillo. Lojaliskl 
paaštrėjusios klasių kovos ir pa-j kareiviai nugalėjo sukilėlius 
bėgo iš jos, o dabar bando savo j į porą valandų, 
niekšiškus darbus paslėpti po 
riksmu apie savo pačių išgalvo
tą pavojų toms organizacijoms. 
Tiems bailiams reikia atsakyti: 
Eikite velniop su savo 1

f, mais! Jūs dirbate buržuazijos 
naudai. Buržuazija mus irgi 
baugina! Jūs esate jos agen
tai! Mes eisime ir padėsime 
Komunistų Partijai ne tik šioj 
rinkimų kampanijoj, bet visose 
jos vadovybėje darbininkų 
vose.

Naujas Pery

LIMA. — Peru valstybėj

yra 
mo-

pa-
Kapitalistą Spauda Vėl 

Šaukia Apie Gerlaik j

Vieton Darbo, Pasitiko Darbininkus su Šautuvais;
Žukuos Vienas Darbininkas Nušautas-Apie 30 Sužeista

ko-

Airijos Moterys 
Boikotuos Angliją

vienaiDUBLINAS. Po 
nakčiai Dublino gyventojai 
rado prikalinėtas iškabas, 
kurios reikalauja, kad Airi
jos moterys skelbtų boikotą 
Anglijos prekėms. Šiame 
darbe, sakoma, veikliai vei
kia moterys.

MARSEILLES, Ill.—Vie
nas darbininkas jau nušau
tas, o apie 30 yra sužeista 
kovoje- tarpe unijos darbi' 
ninku ir tų, kurie skebau- 
ja. šita klasių kovos tra
gedija įvyko prie šio mieste
lio apielinkėj esančio Illinois 
Waterway Dam. v

Unijistai reikalavo, kad 
unijos darbininkai būtų pri
imti atgal darban ir kad tie 
darbininkai, kurie dirba, 
gautų unijos nustatytą mo
kestį. Bet kompanija atsi
sakė pildyti šį reikalavimą. 
Apie trys šimtai darbinin
kų susirinko pikietuoti dirb-

tuvę ir įteikti savo reikala
vimus. Tuomet kompanijos 
sargai-policija paleido šū
vius tiesiai į darbininkų mi
nią. Steven Suttan krito 
ant vietos, o kiti likosi su
žeisti.

Vienas skebinis darbinin
kas pasakoja, kad jiems bu
vo leista nešiotis ginklai, 
kad apsiginti nuo darbinin
kų, kurie pikietavo šią dar
bavietę. Pagaliaus skebus 
saugojo ir policija. Šita 
kruvina kova dar pasmar 
kins darbininkų karingumą 
prieš kompaniją ir skebus. greitą taiką.

CHICAGO, Ill. — Kapita
listinė spauda jau pradėjo 
skelbti, kad ateina geri lai
kai. Sakoma, kad jau čia ir 
ten fabrikai atsidaro. Ypa
tingai kalbama apie gerus 
laikus vidurinėse valstijose, 
kaip tai Illinoise, Ohio ir ki
tur. ’

Bet kuomet vienas fabri-> 
kelis atsidaro, tai labai 
daug šaukiama, kad jau 
“geri laikai tik už kampo”. 
• O kuomet daug dirbtuvių 
užsidaro, tai niekas nieko 
nesako. Darbininkai turi 
nesiliauti kovoję už bedar
bių apdraudą. Negalima 
klausyti kapitalistų tiksliai 
sutaisytų pranešimų. Jie tai 
tiksliai daro.

LA PAZ.—Bolivija ir Pa
raguay jau ginklais kariau
ja už pasidalinimą Chaco. 
Šitas kraštas (Chaco) yra 
veik visai ^apgyventas. Ja
me dar gyvena tik laukiniai 
gyvūnai. Karas prasidėjo 
jau; pereitą savaitę penkta* 
dienį. Valdžios kalba apie

Filipinai Atšaukia 
Savo Delegatus

MANILA. — Filipinų di
džiumos partijoj matoma 
skilimas. Pastaruoju laiku 
atšaukta keturi atstovai iš 
taip vadinamos “neprigul- 
mybės misijos,” kuri veikia 
Washingtone. Bendra le
gislatures partijos komisi
ja savo rezoliucijoj išreiš
kė nepasitikėjimą veikimu 
šios “neprigulmybės misi
jos.”

Dalis mano, kad tokiu 
maldavimu filipinai nieko 
nelaimės. Tad didžiumos 
partijoj kyla nesutikimai 
kairėjimas eilinių narių.

Surado Nupuolusį Orlaivį

ir

MEXICO CITY. — Pora 
dienų atgal čia gauta žinios, 

 

kad jau surasta lakūnai, ty
rinėtojai, M’Elroy ir Gor
don. Jų orlaivis nupuolė ir 
susidaužė jau trys savaitės 
atgal. Gordonas likosi ant 
vietos užmuštas, o M’Elroy 
likosi sužeistas. Per dvi sa
vaites jis klaidžiojo po kal
nus Oaxaca apielinkėj.

40,000 ARMIJOS PRIEŠ 
SUKILĖLIUS

BRAZILIJA.—Karas tar
pe sukilėlių ir valdžios armi
jos eina visu smarkumu. Se
nos valdžios ištikimų karei
vių 40,000 armija pradėjo 
tikrą' ataką ant sukilėlių 
Sao Paulo provincijoj. Ata
kos eina ant žemės ir van
dens. Revoliucionieriai, lai
kraščiai praneša, bėga, pa
likdami viską. x

JAPONIJA IR VĖL PRADĖJO VERŽ
TIS J CH1N1J A-K AR AS JAU PRASIDĖJO

TOKIO. — Mūšiai jau vėl chinus. 
prasidėjo prie Jehol. Šita 
provincija randasi pietvaka- j reikalauja ir siūlo daug pi- 
rinėj Mandžurijoj. Sako
ma, kad Japonijos armija 
nugalėjo chinus, kurie buvo 
pagriebę vieną Japonijos 
viršininką.

Tokio spauda praneša, 
kad 300 chinų sukilėlių bu
vo sulaikę traukinį, kuria
me važiavo Japonijos val
džios atstovas Ishimoto. 
Tuomet Japonija pasiuntė 
kitą ginkluotą traukinį su 
armija ir pradėjo karą prieš

Japonijos valdžia taip pat

nigų, kad kas jiems sugau
tų ir atiduotų Chinijos su
kilėlių vadą, generolą Ma 
Chen-shan. Tai reiškia, 
kad Japonija jau galutinai 
pradeda šeimininkauti Man- 
džurijoj. Pati Japonija 
veržiasi į Mandžuriją, ir 
už tai turėtų būti skaudžiai 
nubausta, bet jinai turi ga
lę, tai ruošiasi gaudyti chi- 
nus generolus, ir žudo dar
bininkus.

Rumunijos Policija i Moteris, Kuri Myli 
Žudo Žydus Žiemini Klimatą

MASKVA. — Nina Riab- 
tzova-Demme laimėjo pasi
žymėjimą, kaipo moteris, 
kuri ilgai gyveno žieminiam 
krašte. Dabar jinai jau vėl 
grįžta į šiaurius kartu su 
trimis vyrais, kur vėl gy
vens apie metus laiko, šita 
ekspedicija keliauja į Sever
naja Zemlia (žieminę že- 
mę).

BUCHAREST. — Žydų 
įstaiga (Telegraphic Agen
cy) praneša, kad jau antru 
kartu buvo bandoma Besa
rabijos policijos žudyti žy
dus. Pastaruoju laiku tapo 
nužudytas žydas Chaim. Le
wi t.

Toki pogromai pasitaiko 
jau ne pirmu kartu. Tik lai
ke vieno mėnesio nužudytai Kuomet pirmiau jinai te- 
du darbininkai. Laikraštis! nai važiavo tyrinėjimų daly- 
“Unser Zeit” praneša, kad kais, tai buvo tik vienatinė 
šitie pasikėsinimai buvo pa- moteris tam krašte tarpe 10 
daryti ant žydų už komuni
stinę propagandą.

vyrų. Jinai pareiškė, kad 
myli šaltį.
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miai. Mes eįam^ linčiuoja- Kapitalistinėse Šalyse Kultūra Smun* 
Ml^r^plakami; mums už-| 1 g -A h ® .į n • M •
draudžiamą balsuoti; mes; ftA Ų jOVlfilŲ iMjUHgOje AllffS
esame diskriminuojami vi-; * •
'XSL8renhd° S-TySe’ Pasaulinis ekonominiTŪT 
" i °- A8® H? .■ i zis pagilino buržuazinės kul- 
jie nedaro nieko, idant pą-1 ‘ q „ .' susmuki.
huosuotį mus nuo Jos prfes- į1 u;108 sullim£> sus UK 
pandos. Ir jiė nieko 'neke-;
tina daryti ateityje, nes iš; Nesenai “Kurjer Vilens- 
to jiems yra nauda. ;ki” rašė: “(Lygiu Žingsniu) 

/zv.,. .... . . . įauga griuvimas vakaru visuo-Sitie republikonai ir de- _ v. .. . x . 1 . menes ; šiurpulingas smūgis imokratai yra bankieriai, , . ... .... . '
turtuoliai, plėšikai. Jie ver-del Perdideles isdirbystes 
čiau suvers maistą į jūres, I1 v ._ .
negu maitins mus, kad tik i įgriuvo _ ant civilizuotos! 
palaikius augštas kainas. I visuomenes. Auga pavojaus 
Jie kursto rasinę'neapykan-j baN? apie neišvengiamą li
tą, kad vienos rasės varg-i!ie^lim^ Vakarų Euioposi 
dieniai kovotu prieš varg- ■ Kultūros nupųohmąi ,§;stjn§s ku]tūros neriai ;!1 
dienine, i-ifn >-o«in o r.,Q niaus monarchistų laikras-' ' T .dienius Kitų rasių. O tas i Ir fašistinėj Lietuvoj tas
apsaugo jų pačių (turčių) i !11’n o i pats dedasi. Nesenai už-

■ . Italistai, krizio parblokšti, i daryta Kaune žydų haudlės
“Turėtų, būt aišku kiek-' mato revoliucijos šmėkla ir umversltetas. L a i k r astis 

vienam, kuris tik galvoja kx; ' ‘ _ T 
apie tuos daiktus, apie ku-1 
riuos aš kalbėjau, jog Ko- įr skubotai 
munistų Partija yra mūsų; dar ne°ir„_ 
partija. Jį veda mūsų ko' I Tam jie didina išlaidas, su- 
vas; ji kariauja prieš mu- j mažindami mokyklų skaičių. . ,
sų priešus; ji grumiasi, už j praeitą mėnesį Amerikoje kul^uros darbas. Vyk- 
inūsų gerovę. Paprasčiau-1 vįšai buvo siūloma, ___.
sias sensas diktuoja mums, (“pusė miliono vaikų persto-1 
kad. mes . remtumėm savo i tų iankyti mokyklas’? del 
partiją visais mums priei-:Su t a u p ymo lėšų—žinoma! 
namais budais.

“Dabartiniu laiku mūsų 
darbas yra tame, kad išei
ti ant gatvių kampų, nuei- 
i_ c__ ,r____ , z
gingų farmerių ir visur ki- klerikalų kišenei: mokyklų 
tur ir 
masių balsus už šitos mū- ] 
sų partijos kandidatus 9 “kariniams __
(Fosterį* ir Fordą). Jeigu : jaunimo reikalams” 42 mi-; kultūrai plėtotis; turi viėno- 
mes norime, kad mūsų par
tija laimėtų, tai mes turime 
ją remti ir palaikyti.”

Kodėl ffe^Bafa)»sį®iAerilįO Ii
'Komunistų Parli.jos Kandidatus

Komunistų Partijos įta- varžymo iš valdžios ir ban-

tarp negrų vargdienių, tar-i
pe darbininkų, bet taip pat ■ nieriams; p a 1 iu o s a vimas 
tarpe tam tikro sluogsnio į biednųjų farmerių nuo tak- 
inteligentijos.
ren Miller,
laikų buvęs miesto redak-1
torium
negrų laikraščio, leidžiamo!
Los Angeles mieste, pareiš- to, jog mums reikia bedar 
kią, kad jis balsuos už Ko- j bių apdraudos. Bosai mėto 
muhistų Partijos kandida-i nius iš darbo be jokios ato- 
tusAdd. Fosterį ir Fordą. I dairos,
Kode! jis priėjo prie tos iš-j jokias sąlygas, 

tai j vados, bus gana įdomu 
“Laisvės” skaitytoja?ns.

Loren Miller rašo (“Dai- veidam kurie jieško' darbo, 
ly Worker,” liepos 11, Bet bosai neduoda mums 

darbo, nes jie nebegali pa
sidaryti sau pelno iš mūsų 
darbo.

“Pasinaudodami mūsų 
varginga padėtim, bosai be- 
gailestingai nukapojo algas 
iki badavimo laipsnio tiems, 
kurie dar dirba. Mūsų 
tarpe yra daug tokių, kurie

SUBSCRIPTION RATgSi
United States, per year.............. >6.00 United.-States, six months.'..........>3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn,' Nr Y., six mopths... .4.00 I
foreign countries, per year... .>8.00 Foreign couxftKes, ebc months.. >4.00 I t • • 1 !
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada an/^BraziL'.six- rpdptha'. >3.00 SmąrKiai paaugo ne tik: pilSCS 'biedniesiems far-
Bntered aa second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

Renegatų ir Socialfašistų Bendras Fron
tas Niekinimui Komunistinio Judėjimo

Tūlas Lo-'sų; kad ųebūtų verstino 
iki vėliausių' sk0]Ų rinkimo iš jų.”

“California Eagle”, I Tai Mūsų Visų Kova
“Niekas negali užginčyti ir badavimo kaip siaubas m.a®

Išmesti iš mūsų judėjimo .si, kad Prūseika “jau pra- 
renegatai tiesioginiai ar ne-i dėjo matyti faktus, kurie 
tiesioginiai nueina pas so-; ‘Naujienose’ buvo minimi 
cialfašistus. Vidurio nėra: i seniai”; reiškia, kas liečia! 
arba su revoliuciniu darbi-1 komunistinį judėjimą, f 
ninku judėjimu, arba prieš' reneg. Prūseika jau taip ma- 
jį. ' to “faktus” ir taip juos per-

A p g audinėjimui lietuvių ’ stato, kaip ir socialfašistas 
darbininkų, paslėpimui savo i Grigaitis. Komunistinio ju- 
socialfašistinės linijos, rene- ■ dėjimo niekinimo klausime 
gatas Prūseika pradžioje , dabar jiedu sudaro bendrą 
bandė pasakoti, būk jis ei-1 frontą. Bendras frontas 
nąs tik prieš Lietuvių Cent-; prūseikinių renegatų su so
po Biuro “kreivą politiką,” cialfašistais prieš komunis- 
prieš draugą Bimbą, bet jis tus. 
abelnai sutinkąs su Komuni-; 
stų Partijos ir Komunistui 
Internacionalo linija.

Bet juo toliaus, tuo la-i 
biaus jis pradėjo nusimas-! 
kuoti. Nepasitenkino nieki-’ 
nimu Lietuviu Centro Biu
ro, bet pradėjo bjauriai nie
kinti ir Komunistų Partiją 
ir jos vadovybę, pasakoda
mas, būk Komunistu Parti’ 
ja “bankrutuojanti,” “smun
kantį” “neauga,” “neturi” 
įtakos’darbininkuose ir tt.

Bet dabar tas renegatus' stančių. 
dar toliaus žengia. . 
pasitenkina niekinimu Ame- narių turėjo 124,729. Gi už; 
rikoš Komunistų Partijos, trijų metų vėliaus, sausio Ii

.....J., 1931 m., jau turėjo narių Jekajų turi gerą priežastį 
233,501. Reiškia, paaugo pildyti bosų įsakymus. Jie 
narių skaičiumi ant1 sūvirš pasipelno lošdami pardavi- 
šimto tūkstančių. Pabaigo-! kų rolę. Jie taip pat nepai-

Tai štai kur renegatas' 
Prūseika nuvažiavo su savo 
“tiesiąja” politika.

Bet dabar pažiūrėkime į 
faktus, ar ištikrųjų Vokieti- 

j jos Komunistų Partija ne- 
I auga, bet puola? I

Sulig “Komunistų Inter
nacionalo” (rusų kalboje, 
No. 14, kovo 30 d., 1932 m.) 
pranešimo, per pastaruosius 
kelis metus V. K. P. paaugo

i narių skaičiumi šimtais tūk- 
1928 metais Vo-!

Jis ne- • kietijos Komunistų Partija į ^-jus ’ * -

“Šita daugybė melagių ir
Kad diskredituoti komunis-: 
tįnį judėjimą abelnai, tas j 
renegatas savo “Klampy-; 
nej” (No. 28) bando įrodi-! 
l_._, 
nistų Partija “smunfcaftt?,” 
būk jos nariai bėgą pas fa-; 
šistus ir t. t. Renegatasj 
Prūseika klausia:

kode! Šiais laikais, kuomet! auga, bet puola.”
del baisios bedarbės, komunis-j &as gali bjauriau pame- 
tomo judėjimo augimui sąly-j j ti ž prūseika?
gos taip palankios, Vokietijos1 
partija neauga, bet puola?

' Na, ir į tai jis savo re-

neatsižvelgiant, į
Miestuose 

ir miesteliuose pilna suvar
gusių ir badaujančių juod-

Lenkų okupuotoj vaka
rų Baltarusijoj 1919 metais 
buvo 400 baltarusių mokyk
lų,—o dabar jau nėra nei 
vienos. Ir yra išleistas įs
tatymas, draudžiantis per 
septynius metus steigti na- 

isįcionales mokyklas. Ten ve- 
: dainas galutinas išdraski- 

’" * i lietuvių, baltarusių, 
i ukrainiečių ir žydų mokyk- 
' lų. Užtai kartuvių skai
čius kasdien auga. Pogro” 
mai, lenkinimas, net* smurto 

Vii- Plaemon^mis, tai lenkų fa-

ly Worker,” 
1932):

“Šios rinkimų kampani
jos klausimai taip aiškūs, 
jog vienatinis daiktas, ku
ris galės neleisti Fosteriui 
ir Fordui laimėti kiekvieną 

• sąžinišką šios šalies negro 
balsą, tai bangos tų melų 
ir šmeižtų, kuriuos paleis 
prieš komunistus abiejų ra-įdirba tik už pavalgymą ir 
siu apgavikai. Ilgas prity-iug kambarį, 
rimas išmokino mane su-: 
prasti, jog kada tik balt-! 
veidis bosas apsuka aplin
kui galvą bizūną, tai viso
kį stypčiojanti ir seilėjanti 
Uncle Tomai (negrų rasės 
apgavikai) pašoka visuose j 
kampuose, idant apgauti i 
mus visus ir

Bet štai yra 
partija (Komunistų Parti
ja), kuri kovoja prieš algų 
kapojimą. Pasistatyk sau 
klausimą, ar tu sutinki su 
ta kova prieš algų kapoji
mą, ar ne.

“O dar daugiau iš mūsų 
mus visus ir bauginimo bū-1 yia vargingų farmerių. Mes 

Idais priversti mus balsuoti įne^a ime parduoti savo 
. - ~ kvipčiii. savo medvilnės, sa-

nėti, būk Vokietijos Kojpu- je 1931 .metų .turėjo, nariuko, kad išrinkimas. Hodve-
332,250.

Na, ir aky vaizdo j tų fak- 
i tų renegatas Prūseika šau- 
;kia: “Vokietijos partija ne’

i už musu priešus ir prispau-1 kviečių, savo medvilnės, sa
vo kukurūzų. Mes negali
me išsimokėti randų,' taksų 
ir kitokiu bilų. Tad musu 
vieta yra toj partijoj, kuri 
kovoja už paliuosavimą mū
sų nuo tų begailestingų ran-1 
dų, taksų ir bilų kolektorių. j

i 
Rasinis Klausimas i

’■ i 
“Tie dalykai, apie ku-į 

riuos aš augščiau kalbėjau,

“Lietuvos Žinios” rašo apie 
mokytojų bedarbę.

Užtai tenai auga reak-
griebias žiauriausio teroro
prieš revoliucinį judėjimą

■dėto baisumu karo. C'J°S hzdai-vienuolyna! ir
statomi nauji kalėjimai.

Tiktai Sovietų krašte au-

kad i ^ant komunistų partijos 
1 nustatymą, bus pasiektas 
visuotinas raštingumas jau 

; šiais metais. Pervedama 
kavn naqirono-imamq į pradžios mokyklos į septin- 

1 a ;mėtės; organizuojama, kad
Fašistinė Lenkų valdžia | visus vaikus ir iki mokykli- 

! beveik visas švietimo lėšas nio amžiaus apimti švieti- 
ti i dirbtuves, į tarpą var- atiduoda karo rengimui ir mo darbu.

____c ____  11 ’ 1 11 į Tiktai proletariato dik- 
? laimėti" dirbančiųjų, statybai ir remontams ski- tatūros krašte visos tautų 

ria tiktai 1 milioną zlotų,; mažumos turi lygias teises 
c ir religiniams | ir sąlygas savo nacionalei

lionus zlotų. Buržuazinė Mas ekonomines ir kultūri- 
spauda viešai šaukia suma- j nes galimybes ir jomis kO 
žinti mokyklas ir univer- j plačiausia^ naudojasi, 
sitetus, nes esą “labai daug; ' V. Kopka. 
inteligentijos.” Minskas. ’

ELIZABETH, N. J.

Ir tas renegatas nesigė
di taip bjauriai meluoti, bi
le tik kaip nors “įkąsti” ko
munistiniam judėjimui. Bet 
tas jam nevyksta.

Sąryšyj su tuo mes turi
me pažymėti, kad ne tik Vo
kietijos Komunistų Partija, 
bet Komunistų Partijos ki
tose šalyse nepuola narių

Atsakymą rasime ekstra 
kairioj politikoj, naujų unijų 
tvėrime, nemokėjime prieiti 
prie eilinių socialdemokratų, 
mėtyme iš partijos narių, ku
rie praktikuodavo savikritiką, j
Kuomet renegatas Prūsei-: ška’ičiumCbet’auga.

ka sako, kad Vokietijos Ko
munistų Partija neauga, bet 
puola, tai jis bjauriai me
luoja, ir meluoja tuo tikslu, 
kad diskredituoti komunis
tinį judėjimą darbininkų 
akyse, kad pakenkti komu
nistiniam judėjimui ir pa
tarnauti reakcijai.

Meluodamas, būk Vokie
tijos Komunistų Partija 
puolanti narių skaičiumi, ...... ............. ..... .........
priduria, būk daugelis na- Tam būna įvairios priežas- 
rių bėga pas fašistus. ;

,;Už tai jį pagiria social’! _ __
fašistas Grigaitis. “Naujie-I gįaa nariu įstoja į Komunis- 
nose” (No. 167) jis sako: I* • i-*-

- Mūsų opoziciniai “komunis-< džia ir, tokiu būdu, tas, ku
tai” dar visai neseniai bandė'ris sako, jog Komunistų ; V, Q 
nuneigti tą faktą, kad Vokie- Partijos neauga, bet smun-j * ’ 
tijoj komunistų suagituotos i Į<a meluoja. Gi kas liečia 
mases yra tam nenusistoveju-į . prf]ąPii<n tai jissios politiškai, jogei jos nere-LleXlegat4 1 lUseiKą, tai J1& 
tai persimeta net į fašistų pu-į _ - _
s$. - Bet, galų gale, ir jiems' kietijos Komunistų Partija,;
teko pripažinti, kad tai tiesa. I 

’ Tas rašytojas f
Prūseika.—“L.“ Red.) 
pradėjo matyti faktus, kurie 
‘(Naujienose” buvo minimi se-l

sfatuoti... ' kėjimą komunistiniu judėji-
Keiškia, niekinime komu-;mu. Jo tikslas yra visokiais 

nistinio judėjimo supuola bu,d^i3 kenkti komunisti- 
argumentai s o ci a 1 f a šisto niam judėjimui.
Gįigęičio ir renegato Prū- V- v-1 
seikos. Grigaitis’ džiaugia-! ninku nusistatymas

rių, Rooseveltų ;ir "mažesnių 
tos rūšies -sutvėrimų pas
merkia mus kitus nuolati
niam vargui ir nedatekliui. 
Jie paiso tik savęs. Jie ži
no, kad už pardavystę jie 
gali toliau papuošti savo 
šaunius krėslus, sakyklas 
ir mokvklu kambarius ir 
pridėti po colį kitą lašinių 
prie jau ir taip riebių pik 
vu. . v
Vienatinis Rinkimų Kampa

nijos Klausimas
“Bet atėjo laikas, kuomet 

mes turime imti .šiuos da’ 
lykus į savo rankas. Spar
čiai augantis badas ir masi
nis skurdas paskutiniais 
keturiais metais, kuomet 
visur kontroliavo republiko- 

’ • demokratai, reika-

Įvairios. Žinios '
Liepos 14 d. City Council— 

j miesto taryba paskyrė 48,000 Į

Atsakymas Blogos Valios Žmonėms
St. Louis draugai rašo, j atydą. Esu tikras, ką<d

dolerių pašalpai per ši menesį kad visoj pietinėj Illinojaus j kaip tik finansiniai išgalės,1 • • — V* UULUL1U MCVOCll pcvl IJ \-z JL OI lllVUVOĮ ---------- ------- J A---------------  v --------------------- d-------------- | *

yra svarbiausias musų siu bedarbių šeimynoms. Bet iš tos dalyje renegatų pasekėjai I TDA tiems draugams atsj-, 
dienų leikalas. Kito^ kelio skirjamos sumos pinigų paskir- sušilę skleidžiu, bjaurų me-; teis. Tuo reikalu turėtų,

vyzdžiui, Lenkijos Komunis
tų Partija 1931 metais iš
augo narių skaičiumi net 
ant 107 nuošimčių.. Angli- j nai ir demokratai’/’ 'reilta- 
jos Komunistų Partija 1931 iauja> kad darbininkai suei
ni. išaugo nuo 2,555 iki 6,- vienytų ir nuverstų tą sis- 
263 narių. ^Čechoslovakijos temą, kuri pasmerkia juos 

duonos linijai ir flopau- 
zėms, o kuomet turčiai ver- 

|čia bulves į jūras, o pieną

263 narių, i
Komunistų Partija 1931 me
tais išaugo nuo 26,740 iki 
35,704. x

Tiesa, dalis narių aplei-; į surpaipes
džia Komunistų Partijas. «Ta partija, kuri atsisa-

mes neturime, kaip tik ko- 
Įvot prieš badą. Bet šiuo
se rinkimuose yra dar vie-, 
nas klausimas, kuris riša 
mus prie Komunistų Parti’ 
jos. Tai rasinis klausimas. 
Šiame atsitikime visas abe
jones iš mūsų galvų turi 
išblaškyti nominavimas 
James Fordo į Jungtinių 
Valstijų
Bile kokia partija, kuri no
minuoja kovingą juodveidį 
į vice-prezidentus, įrodo ge-į 
riau, negu bile kokie argu
mentai, kad ji yra nusista
čius prieš oficialę repub- 
likonų, demokratų ir socia
listų Jim Crow politiką.

“Betgi komunistai' eina 
dar toliau. Jų platforma 
reikalauja lygių teisių neg
rams ir apsisprendimo tei
sės Juodajam Ruožtui. Kuo
met republikonai ir demo-

/ dalysią, būk draugai Mizara,|rūpmtis Chicagos draugai 
Reiškia, skiria- Andrulis ir aš pasiėmę į 

graf- kišenių kokius ten pinigus 
Toliaus, miesto tarybos j nuo Waukegano draugų, 

posėdyj raportuota, jog užsi- darbas didžiausių be- 
registravusių bedarbių pagal godžiu 
oficiali raportą randasi 10,940, ° 
0 reikalaujančių pašalpos 28,- 
583. Tai labai augštas nuo- gai nėra 
šimtis reikalaujančių pašalpos, ir susidėję į kišenių jokių;

ta “administraciniams 
kams $7,000.
ma $7,000 legališkam 
tu i.

Nei aš, nei anie du drau- 
nė cento

Bet prie tų pinigų šmei-. 
žiami draugai nesame pri
dėję nė piršto. Be mūsų 
žinios tos kaucijos buvo už
statytos. Ir tiktai paskuti
niai niekšai gali mums pri
mesti tų pinigų paėmimą ir_ iiiCDCi iu jin j. e, u pcivu 

U susidėjimą į kišenių.
vice-prezidentus" atsižvelgiant į miesto gyvento- Waukegano draugų pini-.

J * -i,, niro-izii i, Imiiiii nonrol nocVnl tz* 1 ________ Y • _ __ __ . j ? '

11X n tnir. ZuiInaX ko kGVoti »rieš šiUi sistem^’ lrfatai melavo mums per tys. Bet, kaip skaitlines pa- ieš nežiūrint 60 metu ie suteiki!mą
I M sakyti Uncle Tomai, mums teisės balsuoti, tai
I Hi -norm n. nniov antros pusės, ta partija, Komunistu Partija išeinatų Partijas; negu jas aplei kurios platforma ž^da tiesiai i frontą ir. dvasiai

Iš antros pusės, ta partija, Komunistų Partija išeina
_ i į frontą ir. drąsiai 

reikalauja lygių tęisių. Be

A. Bimba
jų skaičių, kurių pagal paskuti
nio cenzo yra 114,589.

—o—
Board of Police Commissio

ners svarstė paduotą skundą 
ant dviejų policistų, Maurice 
Gold ir George Koelhoffer, 
kaltinami nemorališkame pa
sielgime ir peržengime krimi- vedamas SU 
nalio įstatymo ir kituose kalti- Darbininkų A p s i g y n imo 
nimuose. Bet ar manote, kad Chicagos distriktu. Paskui 
jie tapo prašalinti iš savo vie-, areštuoti draugai buvo pa
tų? Labai klystate! Nes ta- leisti ir kaucijos SUgrąžin-l 
po lengvai nubausti. Vienas tos Tarptatiniam Darbinin- 
iš jų tapo nuteistas dirbti pil- pn Apsigynimui.

D, akivaizdoj daug svar-
bių reikalų, tuos pinigus iš-1 Todėl vietos ir apielinkės 

pat sąlygomis ant vienų metų. }eU° kovo^s Pnes reakciją | darbininkų pareiga skaitlingai

gų. Kiek man žinoma; tai i 
keli metai atgal .ten buvo, 
areštai ir kai kurie draugai! 
užstatė kauciją -už suareš- | Sekmadienįį Šauni Vakariene, 
tuotus draugus (berods! 
pionierius). Viso buvę už
statyta trylika šimtų dole
rių. Visas reikalas buvo 

Tarptautinio

WILKES BARRE, PA.

ną laiką už tą pačią algą ir at
imta teisė gauti vakacijų. Ki
tas tapo nubaustas tokiomis

Būkite Joje Visi
ALDLD. 12-to Apskričio 

konferencija atsibus 24 dieną 
liepos, 139 S. Main St., Wjlkes 
Barre, Pa. Konferencijai už
sibaigus bus duota vakarienė 
delegatams ir svečiams.

Rengimas vakarienės yra 
! geras sumanymas, delegatams 
1 nereikės eiti jieškoti į miestą 

R t TU * ir tuomi pačiu sykiubet lUjgaj |jUg gayma nukelti kiek

ir tuo laiku nesugrąžino;dalyvauti šioj vakarienėj; bus’ 
tiems draugams, kuriems 
jie priklausė. 1

Anot arčiau stovinčių politi
kierių prie City Hali ir vie
tinio laikraščio pranešimo, jie 
gavo tokią lengvą bausmę to
dėl, kad turėjo gerą “pull.” j —---  ___ —
Kaip sau norite manykite, bet. tebėra neatsiteisęs SU mi-

mums paliuosavimą iš Į to
yra partija, kuĮrįą jokių išsisukinėjimų Komu- 

mes turime palaikyti. Štai I nistų Partija pabrėžia svar- 
kur įeina Komunistų Payti-jbą socialės lygybės del

alga policistų prie dabartiniu j nčtais draugais.
j sąlygų mokama gana gera,! Tai labai blo£

X Leu • Skaitykite jos platfbr- įuodveidžiuw štai jos dalis: [ JuoaveiaznH 
i -i .. v .. TZ- . . ! “Bedarbių ir socialč I nei kitų salių Komunistų d kašĮu valst bgs 
Partijos nepuola narių skai- j'’

Bedarbių ir socialč
(renegatas partijos nepuola narių skai- 

■ . Jau čiumi, bet auga. Tačiaus, 
J jis tiksliai meluoja, kad su- 

nlal, Yr turi drąsos^ juos kon-; kelti darbininkuosemepasiti-

Ųž tai revoliucinių darbi-
i linkui

ąp-
ir

darbdavių.
“Prieš Hooverio algų 

pojimp politiką.
“Greitoji pašalpa, be

ka-
I i
šu-

tokių elėmėbtų negali būt 
kitoks, kaip tik griežta Wo- kalba daug garsiau už žo
va. •

Palyginkite Juos
“Republikonai ir demo- karna metinė alga net $2,155. 

kratai paskelbė savo plat
formas. Bet kuomet pa
misimi, tai> tuoj aus pama- 
tai, jog nereikėjo mums jų 
platformų, 
už ką jie stovu Jų dalbai mitinge kalbėjo visi New 

t- ■ - - * -
džius. Po jų valdžia mes Jaeger ir kiti.
badaujame, mes esame alr|. “L.” Reporteris.

nes paprastam policistui mo-

—o—
14 d. liepos, ant Union Sq. 

. socialistai turėjo savo rinkimų 
p kampanijos mitingą. Bet su- 

. t , , sirinkę darbininkai ištaškė
1 J juos susmirdusiais klausimais.

Jersey .steito1 vadai, Thaimer,

galima linksmiau laiką praleis- 
;jie priklausė. O kadangi ti su draugais delegatais ir sy- 
' Apsigynime taip stoka fi- kiu pakelsime darbininkišką 

tai berods iki šiol Jud5.iim{L sukeldami kiek no^B 
mi finanslL kurie dabar labai rei

kalingi visokiems darbininką

lai labai blogas dalykas, j Rengimo komisija patenkins 
Toksai elgėsis IDA dis-|vjsas įr visus su vakariene. Vi- 
trikto žemina tą brangią;sus užkviečiame. ' 
organizaciją magių akyse; Komisija,
ir duoda progą visokiems;--------------—
demagogams diskredituoti! Belgija. — Darbininkų 
visą komunistinį judėjimą, i streikas pasiseka pardavi- 
Aš pats būdamas Chicago-! kams vadams parduoti. Dar- 
je kalbėjausi su draugais,; bininkai įkalbėti priimti 
idant TDA atsilygintų, j kompromisą. Tai reiškia,

nansu

idant TDA atsilygintų, kompromisą.
Taip pat rašiau partijos ko- kad jų ' streikas ’ be nieko 
mitotui ir atkreipiau Į tai I pralaimėtas.
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Laiškas iš Vokietijos pjūčio balsavo už karo biu
džetą, išstojo savo šalies 

i buržuazijos gynimui po o- 
| balsiais “tėvynės,” “tautos,” 

” Tikybos.” Bet 
ga, ir kas toliau

Vokietijos socialfašistų Į pramonė, karas, štai buržu- '“kultūros
. . - . v karas laikas bėg.., ~ __

jo kanclerio von Papeno pirmoj eilėj prieš Sov. Są-i^arbo masės vis daugiau ir|
“markso”—Hindenburgo ir; azijos parolė!

valdžia, kad suvesti valsty- jungą. Vokietijos imperia-1 p _ _ 
bes biudžetą, kuriam yra ■ listai, gegužes pradžioj, Ry-1
1, 3 miliardų markių defi-; tų Prūsuose, ties Lenkijos'• ■
eito, užgulė ant darbininkų. rubežiumi nuvežė 150 vago- 
sprancio nauja letena. 7 ' ' 
birželio vakare kanclerio

PROTOKOLAS

ve konferencijai sekančias re
zoliucijas :

1. Prieš Dies bilių ir už pa- 
[ liuosavimą Tom. Mooney, Scot- 
i tšboro jaunuolių ir kitų kali- 
| nŪĮ.

daugiau pradeda suprasti— 
reikalus nuo 

i buržuazijos reikalų ir pir- 
i moj eilėj socialdemokratų 
; partijos eiliniai narjai-dar- 
i bininkai, aiškiai matydami 

, _ X 1 ! r, I ! . A ! -X X /i I savo vadų pardavingumą, jų
be nepaprastą dekretą. Su-j skelbimą Arbeitsamte (be-1 sajunga su visais kapitalis- 

tais, meta juos ir stoja po 
Kompartijos vėliavą, nes 
K o m u n i s t ų Partija yra 
vienintelė darbininkų parti
ja ir po kurios vėliava susi-

14 mi spygliuotų vielų ir dabar; 
uuzvnu vanaic nunuwxlu| tveria tvoras. Karaliau-, 
von Papeno valdžia paskel-! čiaus magistratas iškabino'

lig šiuo dekretu sumažina-[ darbių štempeliavimo vie- 
ma bedarbiams pašalpa ant [toj) kviečiąs savanorius va- 
23 nuoš. Pašalpos davimo' žinoti kasti apkasų Lenki- 
laikas sutrumpinamas nuo1 jos parubežyj. Neatsiradus, uarulIlnllu, paru.
20 iki 6 savaičių. Volfarts: savanorių, bus is bedarbių I ja įr po icurįos vėliava susi- 
( labdaringa pašalpa”)! prievarta skiriami. Apka-, SpįetęS proletariatas nušluos 
sumažinta ant 15 nuoš. Ne-; sus kasantiems duos mais‘Ibaržuazijos viešpatavima. Į 
gaunančių bedarbių jokios' tą ir 50 fenigių (20 centų) j Vokietijos Kompartijos" į’ 
pašalpos skaičių valdžia I kišenpinigių į dieną. 7 va . steįgta ir jos vadovaujamą 
mano padidinti nuo 7501 landas į dieną reiks kast ap- r- 
tūkstančių iki 885 tūkstan- kasus ir 2 valandas kariško - 
čių. 1 . . _ ........................
Šimu socialfašistų “markso” 
-Hindenburgo - von Pape- lems, 
no valdžia mano šutau- gas darbininkas nevažiuos! fagįzma 
pinti 520 milionų markių, nei vienas apkasų kasti.^Są-! 
Lyg'iagrečiu mažinimu pa- moningi darbininkai žino,; 
šalpos bedarbiams, įvedami ką reiškia kasti apkasai, ką i 
išskaitymai iš dirbančiųjų: reiškia karas, ką reiškia bū- 
taip vadinaman “bedarbių | ti buržuazijos šachmatų ka
pa gelbos fondą n.” : 
fondan bus išskaitoma 
uždirbančių į mėnesį

Šituo bedarbių apiplė* mankštinimosi, kad būt tin- 
' kamesnė medžiaga kanuo- 

Aišku, kad sąmonin-|

“Kovos Sąjungą prieš fa
šizmą” stoja darbį) masės 
net iš grynai buifžuazinių 
partijų prieš savo yadu no-i 
rus. “]

kuri įvyko birželio 26 d., New
ark, N. J., pasveikinimą ir už- 
gyrimą Komunistų Partijos 
kandidatų.

Taip pat nutarta, kad lai
ke pikniko būtų renkamos au- 

2. Spaudos klausime: Užgi- kos tam svarbiam reikalui.
rast. J. Skiparius ra- riant mūsų darbininkiškus lai-

Laisvę”, ,“Vil- kkėta į Apskričio iždą $5.65. 
Nutarta iš Apskričio iždo 

Laisvei” 
$5; “Vilniai” $5; “Daily Wor- 
keriui” $5; Komunistų Parti
jos rinkimų kampanijai $5.

Nutarta metinę konferenci
ją laikyti “Laisvės” svetainė
je-

Užbaigiant konferenciją, d. 
J. Weiss pasakė keletą žodžių 
apie darbininkų judėjimą.

Konferencija užsidarė 2:30 
vai. po pietų.

Pirm. P. Buknys, 
Sekr. A. Lideikiene.

Laike konferencijos sumo-

į birželio 19, 1932. Raportas
; priimtas.

Fin.
Amerikos Lietuvių Darbininkų i portavo, kad ižde pinigų ran- kraščius: 
Literatūros Draugijos Antro ; dasi $21.55.
Apskričio Pusmetines Konfe
rencijos, Įvykusios 26 d. Bir

želio, 1932, Progress Club
Hall, Linden, N. J. z

Nepribuvus orgniž. A. Gil- 
manui, konferenciją atidarė 
sekr. A. Lideikiene, 10:15 vai. 
ryte.

. Pirmininku tapo išrinktas d. j j>apOrįas vienbalsiai priimtas 
P. Buknys.

Mandatų komisijon 
šie draugai: 
Zablackiutė.

Rezoliucijų 
draugai: J. 
ir P. Poškus.

Kol mandatų komisija tvar
kė mandatus, d. Buknys pa-

t. y.
j nį” ii- “Daily Worker,” kaipo

Ižd. J. Janu.šionis sutiko su į tikrus revoliucinius laikraščius, paukoti sekančiai:
I mažu pataisymu. I 3' Km"unist'J Partijos rin-

kimų klausimu, užgiriant visus 
ALDLD. Centro knygų per- kandidatus, 

žiūrėjimo komisijos narė, d. 
B. Makutėnienė raportavo,

4. ALDLD. Centro klausime, 
užgiriant darbai, leidimas

kad centro knygos už pusmetį knygų ir teisinga darbininkiš- 
buvo peržiūrėtos ir visos ras- ka linija po Komunistu Par

j ta tvarkoje ir gerai vedamos, tijos vadovybe.

išrinkti
J. Weiss 4r A.

. . . . J v.
komisų on si e

Weiss, D. Krūtis

Kuopų delegatų raportai: 
Svarbiausia buvo delegatų ra
portuose tas, kad i 
kad nariai iki' šiol labai gerai mokasi 
duokles ir veik didžiuma jau 

'užsimokėjo. Buvo reikalavi-

pasirodė, j

1 * Nutarta pasiųsti pasveikini-' 
j . i mus LDS. pirmam seimui, LD ' 

SA. suvažiavimui, kurie įvyks-
l šiomis dienomis, Cleveland 

'de, Ohio. Taipgi į Proletme-. 
no Sąjungos suvažiavimą pa-' 
siųsta pasveikinimas su $5.

mas per delegatus, kad Aps- buvo pakelta klausimas, kad ALDLD. II APSKRIČIO

Kovos Sąjurįga prieš | kvietė visą eilę delegatų pasa- 
po vadovybe Kom-i^v^ p°

i partijos jungia darbo mases I 
' kovon prieš kapitalą, kovon 
i prieš fašizmą, kovon už So- 
i vietų Vokietiją. Faktas ro- 

Kovos Sąjunga 
yra masinė 

ir antifašistine organizaci-

būtų išrinkta knygius nuo 2• NARIAM 
Apskričio platinimui literatū
ros etc. Kadangi pasirodė, 
kad atskiros kuopos , rūpinasi 
tuom.

j linga 
,gių.
būtų

krityš pasiųstų nors sykį į me
tus laiko atstovą į kuopas, ku
ris galėtų paaiškinti apie bė
gančius reikalus ALDLD. etc. 
Taipgi bedarbių randasi gana 
daug ir reikia juos aprūpinti.

Drg. Buknys kalbėjo apie 
Centro reikalus, ir pranešė, 
kokias knygas nutarė Centras 
duoti ateityje.

Diskusijose ALDLD. klausi- _ 
muose daug delegatų išsireiš- 1 
kė, kad reikia kokiu nors bū-jlucen^ 
du dangau jaunuolių traukti į Į 
ALDLD. Drg. Buknys davė to-į 
kį planą, kad draugai savo ko-Į 
lonijose turėtų eiti į stubas, 
kur darbininkai gyvena ir nu
rodinėti jiems bedarbės baisu
mą ir karo pavojų, kalbinti 
juos stoti į ALDLD. Tuo bū- į 
du platinti darb. literatūrą ir '

trumpą prakahpėlę 
Į apie veikimą jų kolonijose. 
[Kalbėjo šie draugai: 'čiur- 
j lis iš Bayonne, N. J.; Poš- 
' kus iš Elizabeth, N. J.; Oleka 
iš New York City, N. Y. 
gi iš Newark, N. J. 
son, N. J. Cliffside, 
ir Great Neck, N. Y. draugai 
buvo pakviesti. Draugai dau
giausiai pasakė apie kovas su 
skloka, bedarbę ir abelnai 
darbininkišką padėtį. Po tam 
drg. Buknys kalbėjo apie ALD 
LD. ir kad mūsų draugijos ei
liniai nariai turėtų daugiau va
dovybėj parodyti dirbtuvėse 
ir kitose darbininkų kovose.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja delegatai 
nuo sekamų kuopų:

1 kp., Brooklyn, N. Y. 6 de
legatai; 5 kp., Newark, N. J. 
3; 16 kp., Jersey City, N. J. 2; 
23 kp., Bronx, N. Y. 2; 24 kp. 
C. Brooklyn, N. Y. 3; 
Elizabeth, N. J. 5; 55 

i dgewood, N. J. 2;
Kompartijos i Great Nec,L N- Y. 3; 

Cliffside, N. J. 1; 84 
v . ' terson, N. J. 3Pirmyn uz gynimą Sov.; rison N j 2;

Sąjungos, viso pasaulio pro-' peth>’ N. Y. 1; ’147 kp., S. Bro- 
letariato tėvynės! , j oklyn, N. Y. 1; 165 kp., Lin-

Pirmyn už pasaulinę pro-'den, N. J. 3; 172 kp., Yonkers, 
| N. Y. 1; 200 kp., Hillside, N.
■ J. 2; 212 kp., Bayonne, N. J. 
j 2; 221 kp., Bloomfield, N. J.
|1; 231 kp., Huntington, N. Y. i 
1 1 delegatas.

ir 1 I* M -• « V • • n viso 44 delegatai, nuo 19Kada Jis Norėjo Šmeižti Komumsty r?rtiją I kuopų. Šios kuopos neprisiun-1 
i tė delegatų: Richmond Hill 
i N. Y., E. White Plain, N. Y. ir
Freehold, N. J.

Skaitytas pereitos konferen- 
i cijos protokolas ir vienbalsiai
■ priimtas.

Sekr. A. Lideikiene išdavė ■ 
raportą apie II Apskričio vei-; 
kimą. Pranešė, kad buvo ban-1 
dyta gauti iš pabėgusių perel- { 
tų metų valdybos narių, M?r i 
tūlio ir Baltaičio, visą turtą, 
priklausantį II Apskričiui, kaip 
tai iždą, knygas etc. Bet vis- į 
kas buvo veltui, be pasekmių, j 
atsakymo negavo nuo jų. Bu-; 
vo kviesti į darbininkų teismą, | 
irgi nepasirodė. Keletas kuo- I 
pų buvo perorganizuota per šį ;

[ pusmetį. Priežastis tame, kad 
.buvo opozicijos elementų, ku- 
rie darė demoralizavimą tar-> 
pe narių. Matant svarbų rei
kalą, buvo pasiųsta atstovas į 
N. Y. nominacijos konvenciją, 
kuri įvyko Schenectady, N. Y.,

M

.rbių j L1 OUIZUdZlJOb SddlllldlU Kd- kpd “Nt
Šian. reiviais. Iš pei eito pasauli- prįe§ fašizmą 

iš|mo imperialistų karo ku- ir antifašisti^
125iriame^ virs 6 milionai tapo ja, neg j jos vjenyb§s komi-

; taip- 
Pater- 
N. J.

markes 1,5 nuoš.; nuo 125; užmuštų ir virš 13 milionų 
iki 300 markių 2,5 nuo.; sužeistų, kur vien Vokieti- 
nuo 300 iki 700 markių už jai tenka 1,885,000 užmuštų 
pirmus 300 markių 2,5 nuo.. ii’ ^>^48,200 sužeistų.
o už likusius 5,75 nuoš.;| K
nuo 700 iki 3000 markių 5,' alfašistų prezidento carber- į 
75 nuoš. ir virš 3000 mar-'nio
kių mėnesinių pajamų 6,5 Papeno valdžia visiems ka-j 
nuoš. Šiais išskaitymais vai-. ro invalidams ir jų šeimoms 1 
džia mano sutaupyti per; sumažina pašalpą ant 20 ir 
metus 400 milionų markių, i daugiau procentų; tuo ka- 
Be to, apdedami mažaže- ro invalidų apiplėšimu. įna
miai valstiečiai ir amatnin-1 no sutaupinti 60 milionų 
kai mokesčiais, kurie iki; markių.
šiam laikui buvo atleisti: Vokietijos k a p it a listai, 
nuo mokesčių. Šiais ; x
plėšimais valdžia mano gau-; listai, pradedant fašistais ir 
ti 100 milionų markių į; baigiant socialfašistais, tu-1 
metus. Taipgi apdedama ■ ri tą patį tikslą kapitalą; 
mokesčiais druska, 12 feni-|h\yra neperskiriamai susi- 
gių ant kilogramo. Šiuo, rišę kapitalo ryšiais.
lupimu valdžia mano gauti | 1914 m., pradžioj pasauli- 
per metus 60-80 milionų | nio imperialistinio karo, 
markių. Apdedama mokes-1 daugumos šalių socialfašis-

tetą išrinkta 13 darbininkų, 
kurių tarpe 5 Kompartijos 
nariai, 5 iš nepriklausomųjų 

■/■"jr’v-;. u . j profsąjungų, ju tarpe 2 so- 
14^ birželio jlekretu, soči- ( ciai(jemokratų partijos na- 

TT. . . i riai, 1 kataliku, 1 liaudies
von Hmdenbuigo-von. par^jos įr | bepartinis.

Tik darbininkų klasės vie- 
’ ningas frontas po Kompar

tijos vadovybe nušluos bur
žuazijos viešpatavimą pa
naikindamas bedarbę, badą, 
imperialistinius karus ir su
organizuos visuomenę ant 
komunistinių pagrindų.Šian- 

i kiekvieno proletaro

Draugės ir draugai! Kurie 
dar turite 2-ro Apskričio išlai- 
mėjimo knygutes su bilietu
kais, jei dar neparduoti, tai 

Į pa- galite pasidarbuoti dar toliau, 
rengimus, kurie įvyksta sėk-; Išlaimėjimas turėjo būti bir- 
madienia’s, platinimui. Iželio 26. 1932, Linden, N. J.

Patarta Apskričio Komitetui i Kadangi ne visos kuopos su- 
prakalbų maršrutu j grąžino parduotus bilietukus, 

l-ai laimėjimas negalėjo įvykti. 
Pranešta, kad spaudos pik-; Tad, draugai, įsitėmykite, iš

plikąs įvyks rugpjūčio 14 d., I laimėjimas atidėtas iki spau- 
11932, Vaičionio Darže, Cran-!dos pikniko, t. y., rugpjūčio 
Iford, N. J. ; 14, 1932, kuris įvyks VaiČio-

Nutarta pasiųsti N. J. rin-; nio Darže ,Cranford, N. J. 
kimų kampanijos konvencijai, j Sekr. A. Lideikiene.

darbu, tai nebus reika- 
Apskričiui turėti kny- 
Pageidavimas buvo, kad 
atvežta “Laisvės’

įvyksta se’k-;

A V< piCVUlllUA UCU U. ų n g

kalbantis su klasiniai atsiliku- į 
siais darbininkais nurodinėti, 1 
kas dedasi Sovietų Sąjungoj. 1

Rezoliucijų komisija prida- į

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. k

api- kaip ir viso pasaulio kapita- c|-en 
. - ...................... ’i obalsiai turi būti:

Pirmyn
' vėliava!

pt)

54 kp., 
kp., Ri-.
72 kp.,;
77 kp.,1 
kp. Pa-

136 kp., Har- 
138 kp., Mas-

Įpg
o0^

77
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čiais ir mėsa, pradedant 20'tai, priešakyj su Vokietijos I letalinę revoliuciją!
fenigių ant kilogramo.

Vienkart su šiais plėši-
socialfašistais, kurie 4 rug- ■ B. Ainis

Sd&vtau? didliEVOaS- Waterburio Darbininkai Nušvilpė Pruseiką 
rijos ir industrijos kapita-1 
listų ir pancerkroicerių sta- Į 
tybai 148 milionus markių. | 
Tai nebus taip nuostabu, jei į 
turėsim omeny, \ . . ..
vadinamos “rytų pašalpos” vlų-i pįlieci.ų
(“osthdfe”) _ 2.ą md arda! | to L Pruseipkos prakalbos. l.p. ! 
markių nuėjo j junkerių-; p Kliubo pikniko komi3ija pa. i 
dvarininkų kišenes.. Ir vien ; gjoj pradžioj rengimo pradėjo 
tik laike viešpatavimo SO-;savo darbą su intrigomis vary-!

apgarsinimai, I
darbininkiškas 

: LPP
Vilijos Cho-

BraunO ' ro narla* susiinteresuoja, pra- 
kito,

WATERBURY, Conn.—Lie- šistais ir šiaip pora suviliotų 
kad taip' P°s d*» Lietuvių Darže įvy- žmonių, Prasideda darbas, 

i Politi- tuojaus užrašo savo “Klampy- 
"miKo’vdfii 1 nio Kliubo piknikas ir renega-, nę” vietiniam graboriui.

Atėjus laikui atidaryti
1 gramą, pikniką rengimo 
misija apsižiūri, kad nėra

i mūnistų Partijos 
'tad duoda sutikimą
Choro Komisijai, kad 
džiama Komunistų 
kalbėtojui kalbėti, po 

įseikos prakalbai.
I valandą prasideda programa. 

į Choras 
ja keturias daineles 

•i po vadovyste mokytojaus K.
. Po dainų pėrsta-

cialfašisto, Prūsijos minis-;ti. Padaroma 
terio pirmininko, 'Brau'[skelbiama, kad 
no, Prūsijos dvarininkai! Vilijos Choras dainuos 
gavo’ subsidijų iš valdžios I Kliubo piknike. ~ _ 
per socialfašisto 2____ . /
rankas 100 milionų markių, [deda klausinėti vienas 
Kad užmaskuoti taip aiškų j ^as..turaj0 skelbti i! Pirmučiausiai Vilijos
dvarininkų subsidijavimą,; Y’11J0S vardą/ be patie® i sudainuoja keturias 
tai buvo “šelpiami” ir vidu-.Cho™ 7S|po vadovy!
tiniai ir smulkiai vaktie-1 mineta kom,sl’a’ pries pat Strižausko. : _ t .uniai ii smuiKieji vaisue . vy^stantį iknika> Vilijos Cho- tomqs kaib§ti vietinis dakta- 
ciaj Is tų 100 milionų mar- rą užkviįčJia dainuoti> nors ViJtomas ~kalbetl vietmis- dakta 
kių buvo 9u nuos. atiduota Į ]jjos cboro nariai labai nepa- 
junkeriams -dvarininkams; tenkinti už tokį sauvaliavimą, 
3.84 nuoš. vidutiniam vals- bet kaipo pašalpiniam LPP.
tie'čiam ir 0.08 nuošimčius, Kliubui, dar save vadinantis 
smulkiesiems valstiečiams. Į progresyviu, Vilijos Choras 
“Nabage” buržuazija nesu- noriai sutiko patarnauti, dėlto 
veda galų su galais—defici- [ kad LPP. Kliubas keli metai 
tai, stoka pinigų, O subsidi- , atgal suteikė Chorui svetainę 

.............................. del lošimo su numažinta kai
na. Bet tuom pačiu kartu Vi
lijos Choras pastatė reikala
vimą, kad LPP. Kliubo pikni
ko komisija duotų Komunistų 
Partijos kalbėtojui kalbėti, po 
pono Pruseikos Jcalbai.

Atėjus virš minėtai dienai 
piknikas įvyksta, publikos su
sirinko vidutiniai. Pribūna ir 
renegatas L. Pruseiką. Tuo
jaus apspinta jį nekurie biznie
riai su juodžiausiais socialfa-kaip čia ant vietos socialfašis-

javimui agrarijos ir indust
rijos kapitalistų pinigų yra, 
yra pinigų ir statymui nau' 
jų kreiserių — karo laivų, 
kurie suėda milionus ir mi- 
liardus markių. Krizis, be
darbė, badauja milionai be
darbių, šimtai ir tūkstan
čiai miršta iš bado, bet karo 
pramonė nejaučia krizio, 
nes į ją visas buržuazijos 
dėmėsis atkreiptas. Karo
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Vilijos 

bus lei- 
Partijos 
L. Pru-

Apie 6-tą

ras J. Stanislovaitis. Jis kalba 
apie susižeidimą prie darbo ir 
kaip reikia jieškoti* atlyginimo 
iš-apdraudos įstaigų. Kalba 
trumpai; nieko žingeidaus ne
pasako. Perstato kalbėti pa
tį renegatų tėvą poną L. Pru
seiką. . Jo kalba buvo viliu- 
ginga, viduriu ėjimo, nežymiai 
pašiepė Komu ni.stų Par
tiją. Užbaigus L. Prusei- 
kai kalbėti, ateina kaleina Ko
munistų Partijos kalbėtojo. 
Kalba vietinis Komunistų Par
tijos narys, Karolis Krasnits- 
kas, nurodydamas pono L. 
Pruseikos viliugingai gražią 
kalbą žodžiuose, o darbais ei
na prieš Partiją ir ardo darbi
ninkų organizacijas. Toliaus, 
Partijos kalbėtojas nurodė,

tai ir nekurie biznieriai gra
žiai globoja L. Pruseiką, kai(j 
tikrą savo narį. Tokia kalba 
nepatiko nekuriems socialfa- 
šistams. Jie tuojaus suorga
nizuoja moterėles kelti trukš- 
mą. Komunistų Partijos kal
bėtojas baigė kalbėti. Nagi 
pasilipa ant pagrindų ponas L. 
Pruseiką ir bando atsakyti 
Komunistų Partijos kalbėtojui, 
bet publika nušvilpia jį kaipo 
renegatą nuo pagrindų, tuom 
programa užsibaigė.

P. Bokas.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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 darbininkus, to

dėl darbininkai turi anie jas žinoti, kad mokėti nors dalinai apsiginti.

a 
3 
3 
□
Į5 
g 
□

2.

“S.

77

77

77

s

77

5

o'

o

77

2

s

7T

o

s 

s 

s

5 

o"

c

77

7

O

o"

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. 
Kauių perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių.
Ką reiškia nervų užžavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja. 
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazą ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas.
Knygoje 
žymėtas 
vaistam

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

mas.
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly

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

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

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

šią knygą gaus dovanai

LAISVĖ,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
įmemgiiiEiiioiiiemBHiBtiiBmBiiiBmBiiioiiiaiiiBUiBuiBmBHisiiiisnioiiieiiiūiiiciHciiiDHiEHipniciiiciitCHiciiiciiiciiiciii^l



Puslapis Ketvirtas Ketvirtad., Liepos 21, 1932

ALPMS. Centro Biuro Sekretoriaus 
Raportas Suvažiavimui

V. Bovinas
(Pabaiga)

Šiame atvejyje reikia geros, • konstruktyvės savikriti- 
kos, gerų nurodymų, kurie vestų mūsų rašytojus į tei
singą, proletarinę liniją. Gerai pakritikuoja mus drau
gai priekaliečiai. Mes turime, draugai, kreipti domės 
į mūsų poeziją ir poetus. Mūsų eileraščiuose reikia dau
giau konkretumo. Daugiau reikia dainuoti, poetiškai 
kalbėti apie paprastus dalykus, apie kasdieninius klasių 
kovos klausimus, negu kad apie kovas abelnai. Draugas 
’Buolio Sūnus veik tik už tai buvo daugiau kritikuoja
mas, kad jo eileraščiuose tankiai liečiama abstraktūs da
lykai, kovos abelnai.

Abelnai mūsų poezijai reikia daugiau dramatizuotis, į 
daugiau apčiuopiamų temų. Reikia žiūrėti, kad mūsų ko- 

-vas būtų galima atskirti nuo buržuazinių poetų kovų, lės įsteigimu. 
Iš mūsų poezijos darbininkai turi aiškiai suprasti, kad 
čia kalbama apie jų kovas. Reikia vengti didelės genera- 
lizacijos.

III
Kas Reikia Veikti—Nauji Veikimui Planai

1. Abelnai dar negana mes esame susirišę su tarptau
tiniu darbininkų judėjimu. Mūsų chorai ir teatro kuopos 
turi rištis ir veikti tampriau susirišę su tarptautiniu dar
bininkų meno veikimu. Reikia prigulėti prie bendros 
teatro ir chorų organizacijos, kur jau yra tokios organu 
zacijos, kaip Darbininkų Kultūros Federacija, chorų fe
deracija, dramos U*xba ir tt.

2. Literatūros platmimas reikia daugiau praplėsti. 
Kaip “New Masses”, “Workers Theatre”, “Priekalas” ir 
kiti meno leidiniai reikia platinti sistematiškiau tarpe 
mūsų chorų ir platesnių darbininkų masių. Tą darbą 
gerai turi prižiūrėti chorų valdybos ir patys nariai.

3. Reikia pravesti, kad kiekviename mūsų vienete būtų 
laikoma diskusijų, prelekcijų apie proletarinį meną. Rei
kia būtinai supažindinti eilinius narius su nauja mūsų 
kūryba—darbininkų klasės menu. Centras turi rūpintis, 
kad šis klausimas būtų pravestas gyvenime. Reikia pa
gaminti paskaitų, kurias galima skaityti chorų ir teatro 
kuopų susirinkimuose ir tam parengtuose vakaruose.

4. Organizavimas daugiau dramos grupių ir praplė
timas dramos veikimo, surišto su kasdieniniais klasių ko
vos reikalais, turi būt pastatytas į pirmą vietą. Jų dar
bas turi būti vaidinimas ne tik ilgų veikalų, bet kuo la
biausiai reikia vaidinti ir propagandinių veikalėlių.

5. Mūsų chorai turi būti ne tik dainavimo, bet ir abel- 
nai meno organizacijos. Reikia pravesti, kad chorai pa
liktų pilnomis meno organizacijomis. Choras turi ruoš
ti apšvietos vakarus meno klausimais, turi vaidini dau
giau veikalų: dramų, komedijų, o ne tik operečių.

6. Meno Sąjunga turi plačiau pradėti organizuoti Pro
letarinių Rašytojų Ratelius. Reikia į tokius ratelius 
įtraukti naujų draugų iš darbaviečių ir raštiniu darbinin
kų. Reikia traukti ne tik ateiviai darbininkai, bet dar 
labiau čiagimiai jauni darbininkai. Rateliuose reikia 
lavinti korespondentus ir menininkus rašytojus, kaip tai: 
poetus, vaizdelių ir veikalų rašytojus ir tt. Tokiuose ra-

* teliuose reikia lavintis technikiniai, rašybos, o ypatingai 
turi būti įvesta gera savikritika veikalų turiniui.

7. Meno Sąjunga turi nutarti dalyvauti Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijoj. Kampanijoj reikia daly
vauti su veikalais, dainomis ir aktyviu darbu.

8. Mūsų Sąjungos chorai turi traukti chorvedžius į 
darbininkų meno veikimą ir kūrybą.

9. Chorai turi geriau ir tampriau susirišti su Meno I 
Sąjungos Centru. Reikia palaikyti artimi ryšiai. Rei-1 
kia gerai informuoti Centras apie vienetų, t. y., cho-|11JOS’ 
rų veikimą, vaidinimus, dainavimus. Reikia greitai pra- ] 
nešti į Centrą, jei choro valdyboje įvyksta permainos.

V. Bovinas, ALPMS Sekretorius.

dirbom; statėm gelžkelius, o 
dabar negalime jais kaip žmo
nės važiuoti. Jis prisipažino, 
girdi jam esanti gėda, kad jis 
buvęs taip nesusipratęs klasi
niai. Bet jo veide matėsi no
ras dirbti savo klasinį darbą. 
Tiesa, dar gal kaip kuriais 
klausimais stoka teoretinio su
pratimo kaip kuriem draugam, 
bet ateitis su jais—dirbdami 
klasinį darbą išmoks.

Visi mes klasiniu darbu per- 
siimam ne viena diena, bet nuo 
kiekvienos dienos įvykių ana
lizavimo išmokstame daug ge
riau rišti politinių klausimų; 
kas mum buvo nesuprantama 
anksčiau, šiandien mes jau tą 

'.žinome, o kas šiandien nesu- 
j prantama, rytoj žinosim.

Toronto draugai galėtų už
siimti net politinės mokyklė- 

Dar būtų labai 
gerai, kad daugiau jaunimo 
įtraukus į aktingą darbą. 
Šiandieną darbininkams šarva- 
vimasi marksizmu leninizmu 
yra dienos klausimas. Kitos 

'kolonijos ir galėtų pasiųsti po 
i vieną kitą studentą. Mokytojų 
■ klausime jau didelio trūkumo 
nebūtų. Kad mokytojai patys 
gal dar nėra, jau viso šimto 
nuošimčių, bet arčiau paties 
supratimo. Mano manymu, 
toks darbas turėtų būti svars
tomas visapusiškai. Atatinka
mų įstaigų dienotvarkyje tas 
klausimas turi rasti, vietą arti
miausiu laiku. \

Jeigu palyginti su kitų kolo
nijų darbu, ten matosi klasinis į 
.sąžiniškumas, atsidavimas kla
sei. ' Entuziazmas darbui ge
ras, 
mas pirmyn neabejotinas. Ki
tom kolonijom galima tik pa
sekti draugų torontiečių darbus, 
žinoma, pas juos ir yra vienas 
kitas, kuris susikrovęs kojas 
ir rankas saugo proletarinę li
niją, patys būdami toliausiai 
nuo jos. Atsiranda ir vienas 
kitas niekšas, bet su jais greitį 
atsiskaitoma. Pav., 
už skebavimą prašalinti 
draugijų ALDLD ir KDAL. 
Tas reiškia, kad darbininkai 
tvirtai stovi reikalų sargyboje.

Pruseikmio, bent atviro, nei 
vieno, o jei parodys, nors ir 
užmaskuotas, tuojaus bus pa
sielgta su jais kaip priguli—tai 
draugų torontiečių žodis.

dirva didelė, ir marŠavi-

Proletmenas

Kelios Dienos Toronte

daręs didesnio įspūdžio. Ma
niau, draugai-ės dirba sąžinin
gai ir priduoda energijos mum 
kitose kolonijose dirbti.

Bęt vienas klausimas nega
lėjo manęs nesujudinęs palikti. 
Draugai pranešė: “Dedame vi
sas pastangas išleisti savo laik
raštį Kanadoj. Gal bus mė
nesinis, kažin kaip parems mū
sų darbą kitos kolonijos?” 
Klausiu, kokį laikraštį? “ži
noma, kad darbininkišką, gal 
jūs manėte, draugas, kad mes 
eisime priešų darbo dirbti.”

Atrodo, nesinori tikėti, bet 
jau renkasi draugai, tai sako 
“mūsų redakcinis štabas.” Tai 
tie draugai, kurie pasiima di
džiausią atsakomybę prieš Ka
nados lietuvius darbininkus. 
Jie pasiima atsakomybę duoti į 
Kanados darbininkams pagel-1 Taipgi bus ir kitokių 
binį organizatorių, kuris eis iš 
lūšnos į lūšną, į girią, į dirb-1

o dabar jau priskaitoma apie 
1,800..

O turėjo būti: apie mėnuo 
atgal Patersone buvo priskai
toma iki 15,000 bedarbių, o 
dabar jau priskaitoma apie | 
18,000.

gatvekario, imkite busą, kuris eina 
St. Clair Ave.—nuveš už 5c. i pikni
ką. (171-172)

TORONTO CANADA

J. Bimba.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WEST HANOVER, MASS.
Hanover Lietuvių Kliubas iš West 

Hanover, Mass, rengia du milžiniš
kus piknikus, Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, šaly Winter St. (Kes- i 
wick Road), Montello, Mass., dvie-j 
juose nedėldieniuose—liepos (July) j 
24 ir 31. Pradžia abiejų nedėldienių i 
10-tą vai. iš ryto ir tęsis iki vėlumo. I

Ant šių piknikų bus virves trauki
mas, eis imtinen. Hanover Lietuvių 
Kliubas su Montello drūtuoliais. lai-1 

Į mėtojams bus duodamos dovanos...! 
■" 1 ’ i pamarginimų į 
I su praisais. I
■ Bus gardžių valgymų, gėrimų šal-jk 
takošes ir to, ko tik norėsite. Įžan-,

GREATNŽCK, N. Y.
Svarbus Bedarbių Tarybos susi

rinkimas, kuris įvyks pėtnyčioj. lie
pos 22 d., 1932 m. Zen. Strauko sve
tainėje, 139 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. L, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare.. ĮĮžanga ! 
visiems veltui.

DRAUGĖS IR DRAUGAI:—
Siaučiant bedarbei, randasi pas 

mus daug įvairių dalykų apkalbę ji- i 
mui. Todėl kaip bedarbiai, taip ir 
dirbantieji malonėkite atsilankyti į 
viršminėtą susirinkimą.

Užkviečia visus Bedarbių Tarybos i 
Komitetas.

(171-172)

Pajieškau draugo Juozo Liutkaus. 
Išsiskyrėm Melville Sask. Gal atsi
minsi draugas 1928 m., sykiu dir
bom ant gelžkelio, tik ne vienoj gen- 
koj. Taip pat dirbo ir daugelis 
draugų lietuvių. Gaila, kad vardo 
nebepamenu. drg. Liutkus pastaruo
ju laiku buvo labai pasiryžęs važiuo
ti Nova škotijon į Sidni mainas pas 
savo dėdę. Kurie prisiminsit, drau- 

atsišaukite. Noriu susirašinėti.
Juozas Sasnauskas 
768 Richmond St. 
Toronto Ont. Canada.

(170-172)

gai
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tuvę, šaukti lietuvius darbiniu-!.ga- dykai n- vieta automobiliams dy-j 

. . . „ , kai. ikils į kovą prieš bosus išnau
dotojus ir prieš pačią išnaudo
tojų valdžią kovoti iki perga
lės

—“Bet visgi baisu. Kažin, 
ar Kanados lietuviai darbinin
kai supras ir parems užten
kamai, kad galėtume pasilai
kyti?”

—“Draugai” — sakau, — 
“kaip mes galime nepasitikėti 
Kanados lietuvių ir kitų tau
tų darbininkais, 
patys draugai, kurie ne kartą !rius Iauras- 
grūmėsi demonstracijose prieš I 
badą, prieš algų kapojimą. 
Tie draugai, gindami save de
monstracijose prieš 
terorą, stojo už Chinijos liau

KELRODIS: Bus ant stulpų iška 
bos (signs) “picnic to-day”—iki pik 
niko vietos.

Kviečia visus, H.L.K. Komisija.
(172-173)

MCKEES ROCKS, PA.
ALDLD 40-tos kuopos svarbus 

} nosinis susirinkimas įvyks 24 d. lie
pos, kaip 2 vai. dieną, APLA 2-ros 
kuopos svetainėje, 24 Locust St., 
McKees Rocks, Pa. Visi nariai ma- 

I lončkite dalyvauti ir aptarti svarbius 
i organizacijos reikalus, taipgi nariai 
j privalo pasiimti prikląusomas kny- r. ,

.T. Miliauskas.
ALDLD 40-tos kp. Sekr.

(171-172)

me

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

24 kuopa; rengia didelį išvažiavimą, 
i kuris įvyks nedėlioj, 
I (July), 1932. ~ -
; ties Bay Side ant Nassau Blvd. Pra- 
; sides
i lai.

24 d. liepos 
Prie Hill Side Park, 

1-mą vai. dieną ir tęsis iki vė- 

Bus du kumštininkai 
nuos Chiras Pirmyn ir bus įvai-

—(------------—.
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyks 24 liepos, 10 
ryte, Lietuvių Svetainėje 
cott St. Visi nariai ateikite į 
rinkimą, ir kurie dar nesate užsimo
kėję duoklių už šiuos metus, malonė
kite užsimokėti. ■ atsiveskite

. I naujų narių, šiame susirinkime da- 
Jtlk tai tie ' lyvaus “Laisves” vyriausias redakto- 

. Tat būkite visi .
J. J. Bakšys.

su-
val.

29 Endi- 
usi-

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių bendroves-korpo-

voldriną racijos susirinkimas įvyks 31 d. lie- vam/^vb pos, 2_rą val po p.etų yisi drau_ 
j gai būtinai pribūkite į šį susirin- 

dies ir Sovietų Sąjungos gy- Atsibus svetainėje: 40 Ferry
m. ; N , .... St. turime svarbių reikalų aptarimui.Ilimą. Tie patys darbininkai, Jei nebūsite susirinkime, tai nerūgo- 

kurie veda kova prieš deporta-I kite kada komisija įvykins padarytus) 
Clją. Ar galime mes jais ne-ikjmai daugiau nebus laikomi vaka-i 
pasitikėti. Juk tai tie drau-'rais, 
gai, kurie viską yra pastatę Į 
kapitalistams, o jie negalėtų ' 
pastatyti organizatoriaus savo į

I klasei. Tai negalima nei ma-;
.y . ■ nyti. Tai prasikaltimas prieš' 

01vaisai j gavo klasę. Juk ir draugas!

pos, 2-rą vai. po pietų.

Atsibus svetainėje: 40 Ferry 
St. Turime svarbių reikalų aptarimui.

šios organizacijos 
daugiau nebus laikomi 

nes labai nepatogu.
LKKR J. .Stankevičius.

(172-173)

EAST ST. LOUIS ILL.
Antrą išvažiavimą rengia LDS 92 

kp., East St. Louis, Ill., nedėlioj, 24 
dieną liepos (July), 1932 Bakaičio 
farmoj, R. R. 2, Collinsville, Ill. Pra
džia 10 vai. ryte.

Bus drūčiausių vyrų traukimas vir
ves; moterų, merginų ir vaikų lenk
tynės. Bus smagūs muzikantai. 
Taipgi bus skanių užkandžių ir įvai
rių gėrimų.

širdingai kviečia visus atsilankyti.
Komitetas.

(170-172)

Da
rių sportiškų žaislų.

Ne vien tik Greatneckas ale New 
Yorkas ir Brooklynas turės dalyvauti 
šiame parengime. Labai graži vieta 
eramtos atžvilgiu, džiaugsis jaja kas 
tik atvyks.
-KELRODIS: Iš Great Neck va

žiuokite Nassau Blvd, iki 211 St. ir 
sukitės po kairei, pervažiavę 2 blo-' 
ku rasite iškalabas (signs) su užra? 
šu “Camping Grounds”, važiuodami, 
kaip iškabos rodo rasite išvažiavimą.

Iš Brooklyn arba New Yorko trau
kiniu važiuokite iki Bay Side Stoties, 
išlipę eikite į Hill Side mišką, paėję 
apie 15. minučių rasite išvažiavimą.

Automobiliais važiuodami VT 
Blvd, po 
Parkway 
matysite 
Camping 
kur tos

Nassau 
dešinei į Southern State 
pavažiavę 2 ar 3 minutes 
iškabas (signs) su užrašu 
Grounds, tai ir važiuokite, 
iškabos rodo, ten rasite iš- 

(171-178)
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Spaudos Naudai Piknikai
DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 

JUOSE

o

o“

Proletmenininkąi, kaip pasi
rodo, labai svarbią rolę lošia 
lokalinėse kovose parodydami 
darbininkams gyvame gyveni
me klebonijų bei socialfa- 
šistų darbus. Pas juos vaizde
lių, eilėraščių kūryba stovi ne
blogiausia, ir kas svarbiausia, 
kad dalyviai daugumoj patys esu'jsitikinęš, kad 
- - 1 darbininkai, tai Įjetuvjaį darbininkai

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinki - I 

mas bus pirmadienį, liepos 25 d.,1 
, 1932 m., Rusų name, 995 N. 5th St., 
j kaip 8 valandą vakare. Visi nariai I 

_ . , ..t 'ateikit, nes yra daug svarbių reika-!Leninas yra pasakęs: Nepasi-*ių aptarti. Ir kurie dar neužsimokė-l 
tikėti savo klase, darbininkų! ję ate.ikit užsimokėti. Taipgi 
klase, tai yra bailystė.” Jeigu 
mes, Kanados lietuviai, turėda
mi keliolika ALDLD. kuopų iri 
kelis šimtus, o gal tūkstančius j DETROIT, MICH. j 
darbininkų pritariančių ir Sfy-Į bus^M^^clnS'stotiV:^ po pfe-i 
V e n a n Č i ų pavienių,—kur jie ! tų. Vakare 8 vai. kalbės Arena Gar- į 
bus? Kur bus jų proletari- don svetainėj. ............... |

. . v • *" . Liepos ”Ams pasiryžimas nugalėti visas Fosteris 
kliūtis? Ar jie, manot, mie 
gos ?”

Dabar kyla klausimas ar vi- i Clark 
sos kuopos pradėjo darbą del! 
laikraščio išleidimo ir, 
sos kuopos bei pavieniai drau
gai pradėjo dirbti, kad kuo 

Į greičiausiai turėtume tą mūs 
laukiamą laikraštį. Aš pilnai’; 

i. kad

'ateikit užsimokėti. Taipgi ne
pamirškit ir naujų narių atsivesti.

Sekr. Julius Vaitkus.
(172-173)

Liepos 24 d. po pietų kalbės d. į 
......... ant 
Farm'ington.

Liepos
| kalbės d.

Parko, 
Scotten.

Visus lietuvius kviečiame dalyvau- i 
ar vi-lti virš minėtos vietos prakalbose.

Vietinis. !

Workers kempės, už

1., 7:30 vai. vakare, 
Fosteris West Sidėj, ant 

prie Verno? Highway

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 Kp. Susirinkimas 

Liepos 23 d. šeštadieny, 4 vai.

o

o

o

o

TT

"o'

O

o

o

Rengia ALDLD II-tas Apskritys 

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August) 
Bus Puiki Muzikalė Programa ir Prakalbos 

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS 
Visos New Yorko apielinkės kolonijos pasirūpinki

te pasisamdyti busus ir masiniai traukite į šį 
pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI 
Puikiame, d£r naujame parke vadiname: 

MEADOW GROVE—P. VAIčIONIO PARKE 
Division Ave.. Cranford, N. J

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

o

o’

o

WILKES BARRE APIELINKĖ
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

28 Rugpjūčio (August), 1932
Bus puiki programa, kuri susidės iš prakalbų 

ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras iš Shenan
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

BROOKLYNO AIDO CHORO
Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 

Barre Piknike
Tai bus puikiausia programa dailės žvilgsniu 

ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų.

P° 
j pietų atsibus ALDLD 52 kp. susi- 

Kanados ■ rinkimas Beechnut Grove darže ant 
narėms < Mhhlle • Belt Rd. Visi nariai būkite 

1 . . ’ | ant laiko ir naujus narius kalbinkit.
• Nariai, 

mūsų centrai, kaip ALDLD. iriku,^° ,neraokėj°tc duoklių malo- 
■ I nekito užsimokėti.

Valdyba.
(171-172)

DETROIT, MICH.
Vakarinis piknikas ir Ekskursijos 

Liepos 23 d. šeštadieny, 9 ir 10. 
ryte bus Boblo ekskursija lai- 
Rengia Aido Choras. -Tikictų

Vaikams 30c. 
vakare ant 

Middle 
šaunus vakarinis pikni- 
52 kp. 17 kp. ir TDA

20 centų. Bus gera 

d. sekmadienyj 9 vai.

paprasčiausi
'praeityje, taip ir dabartyje. ĮĮ0 įr j y draugai bei i Yra 'daug'žvarbiu” reikalų, 
j šipulius trupa menševikų teo- , ....

Taip anarchistuojančių jjdSA., LDs/ir kiti mums pri- i 
trockistų, taip socialfašistų, na įars> 0 reikale net kiek finan- į 
taip pat ir velniai žino kokio sįnįaį narėms, 
principo prisilaikančio Leono 
Pruseikos, kuris apart provo-j 
kacinio darbo daugiau nieko įa jejs> Kviečiu visus Kanados1 
nežino. ? ‘ 1

; “Naujoji Klampynė” su visu

Visi nariai būkite

o

o

o

"o

O

o

o

o

------------ i kaip kad “Kanados Lietuvis.” 
Du metu atgal gyvendamas į tikti, o jie mane tartum taipl Mes turime kuo daugiau 

’ pat. Moterys it bitės prie į dirbti, kad tą šlamštą pasiųsti 
darbo. O čia s k a ičius į kuo greičiausiai į amžiną už- 

, Viskas, I miršti. Nors ištikrųjų Kana- 
stengiamasi padaryti i doj jie turi prenumeratorių 

į bent 3 ir vieną trečdalį.
Jie staugia, kad darbininkai 

nieko negali. O Toronto drau
gai parodo, kad jie gali netik 
organizacijas kurti, bet jas ir 
auklėti. Jie parodė, kad joki 
menševikai negalės sudaužyti 
darbininkų vienybę kovoj 
prieš - buržuaziją. Torontas 
atrodo, kad visur juda kruta 
—gyvas miestas lietuvių kolo
nijoj ir tiek.

Torontiečiai, tačiaus neturi 
manyti, kad jau jie eina labai 
smarkiai ir gal pasilsėti. Jie 
turi traukti dar daugiau dar
bininkų prie savo organizaci
jos ir dirbti (far daugiau, nes 
kova dar nėra baigta.

Naujiena
Pro visus kitus klausimus 

prabėgo mano džiugėsis, nepa

Toronte turėjau eilę asmeniu 
nių ir idėjinių draugų. Todėl:___
bejieškodamas darbų nutariau į draugų jom pagelboj. 
apsilankyti pas juos į svečius. į rodos,
Nutarta padaryta. Vienos nak-, kuopasekmingiausiai. Pas juos 
ties viduryje jau randuosi vie-i visus entuziazmas milžiniškas 
no draugo kambaryje, o jis ir tartum nesulaužomas. Ką 
miėga, reiškia atgamina tą sakot, draugai, ar išlaikysite 
energiją, kurią buvo išnaudo-; entuziazmą toliau, tokioj augš- 
jęs, kad kitą dieną galėtų stotjtumoj? 
į kova be nuovargio su atpil- _
dyta energija. Prikeliu jį iš , ,,Pas v'sus d.™u?us ūpa* pa’ 
miego, persimainom keletą žo-' n ^s'v. ^lsa eilė draugų, kurie 
džių apie klasinę kovą lokali- S apksčiaus, rodos, nieko dau- 
niai ir bendrai prieš Bennetto, ^*au ne^inojo, kaip nuolankiai 
bado valdžia ir jo brutalinį te_ tarnauti bosams ir jų supuvu

siai sistemai. P'*1— —rorą.
Kadangi jau mano galva 

svyruoja iš kelionės nuo nuo
vargio, tai nutarėm tą naktį 
praleisti poilsiui.

Ant rytojaus jau žingsniuo
jame pasikalbėdami į LDSA. 
kuopos pikniką. Ten pažįsta
mų jgyva galybė. Su vienu mi
nutę su kitu, visus noriu susi-

simai parems. i
Pasižadėdamas dirbti, kiek!

mano išgalės ir pairusi sveika- Į

Bet kaip _,matyt jo lietuvius be abejonių ir su pil-
I v v . - - . nu pasiryžimu stoti prie taip 1
I stabukus šunims ^Šėko pjauti, gvarbaus jr prakilnaus darbo, i Beechnut Grove darže ant

vu- 
pardavėjai ir važiuotojai būkite lai
ku. Tikietai 50 centų.
• Liepos 23 d. 6 vai.

Tegyvuoja Kanados revoliu
ciniai darbininkai ir jų spau- kp 
da.

Paulius St.

Indiana Valstijos Bedarbiai 
Maršuoja į Sostinę

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Bedarbiai darbininkai čia 
organizuoja bedarbių mar
ša vimą į valstijos sostinę.

o

o

o

G PHILADELPHIJOS APIELINKE

Dabar jau gra
žiai dirba klasinį darbą. Vis 
daugiau darbininkų artinasi 
prie savo klasinio supratimo.

Vienas draugas P. T. pas
veikino, girdi, gal aš jo nepa
žįstąs, nes jis būnant man To
ronte sekęs paskui klebono 
skvernus. O aš jį gana gerai 
pažinojau. Nes tam pačiam 
kapitalui abu vergavom, kartu

o

o'

o"
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932
VYTAUTO PARKE

Hulmviile Pike ir Galloway Road 
Philadelphia, Pa.

Pradžia 10-tą vai. ryte. Įžanga 30c ypatai. 
Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn 

ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys 
prakalbas.

Risis Lietuvių čampionas Ristynese 
KAROLIS POŽĖLA

Jis turės kietą oponentą 
TONY LACKY

Gi Požėla tesveria tik
svarus. Jiedu kausis iki pergalei.

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BAGOČIUS

Pasižyųiėjęs ristikas susikibs su 
DANY WINERS < 

BagoČius sveria 185 svarus, Winers 195

Belt Rd. bus 
kas. Rengia 

>.
Įžanga tik 

muzika.
Liepos 24 

ryte. ALDLD 52 kp. ir LDSA 17 
kp. rengia ekskursiją į Puting Bay 
salą laivu. Visus kviečiam dalyvauti 
ir paremti virš minėtas organizaci
jas.

Rengėjai.
(171-172)

CLEVEL AND.OH IO
Didelį ir puikų pikniką rengia 

Lietuvių Darb. Pašalpinė Dr-ja ir 
Laisvės Pašalpinė Draugija, nedėlioj,

Gorsek
St. Clair Ave., tarpe E. 200 

ir 263 Šts. Pradžia 10 vai. ryte. Ti- 
kietas 25 centai.

Šios abi organjzacijos yra grynai 
darbininkiškos. Atsilankydami Į šį 
pikniką, remsite darbininkų organi
zaciją, o per ją remsite ir kitus dar
bininkų klases reikalus. Atsižvel
giant į baisią bedarbę, abi draugijos, 
Laisvės ' ir Darbininkų Pašalpinė 
Draugystė šiame piknike priims nau
jus narius už pusę įstojimo, nuo 16 
iki 45 metų, todėl pasinaudokite šia 
proga ir dalyvaukite piknike ir sto
kite j varšminėtas draugijas.

Šokiai prie geros muzikos trauk
sis iki vėlam vakarui.

Kviečia visus LPD ir LDPD
Komitetas.

KELRODIS: Iš miesto imkite St. 
Clair Nothingham gatvekarj ir 1 va
žiuokite iki galo linijos. Išlipę iš

Vyriausias bedarbiu pbalsis, j 24 d. Liepos (July), 1932. 
tai reikalavimas: "Mes nori-1Giraitsj> st Clair Ave” tar] 
me duonos.”

PATERSON, N. J.
Klaidos Atitaisymas 

Laisvės” No. 168, liepos 
šių metų,

16 
d., siu metų, “Perspėjimas 
Darbininkams, Kad Neklausy
tų ‘Keleivio’ Melagingų Raš
tų” įvyko technikinė klaida.

Tenai pasakyta: Apie mė
nuo atgal Patersone buvo pri
skaitoma iki 1,500 bedarbiu,
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A. P. L A. REIKALAII

JO128.42 J'

25.04
1 )8

K21.61

39 G1.06
U

33.96
150.00(pomirt.)

Jravel is13.06
6

2.4: 11.12

39.69 54.42

17.16
100.00

16.8!

26 79.3!

J.
40.96

1

58.4 i

4.0:

3418.91

66

3810.04
K

M.

16.61

Bū- : vision11.58
7.48 WATERBURY, CONN.

1,686.91

9

CONNECTICUT VALSTIJOS ANTRAS METINIS

/J)

i

j.
j.

8
9

11

48.3
19.3

43.09
29.53

42.38
11.92

18.00 
150.00 
300.00

38
40
42
42
43

<♦>
<»>

107.23
18.13

39
40
40
41

Pašalpa 
39.00

62.74
79.60
16.88 t\

J.

V. 
M.
L.
M. 
M. 
Ą

, liepos 
dieną,

25.00 
72.00 
16.00

1.50 
100.00

16.66
34.13 j

T
<«

93.15
69.51

9.95

177.87
32.10

5.01
12.76
26.62
47.81
13.36
25.29
22.44

J. Gasiunas, 
APT,A. Centro Sekr.

42.09
14.03
50.41

51.20
14.20
20.34

IŠLAIDOS 
. Grigalių n

24.20

55.00
50.00
26.00

A.
M

J. Guzevičienė
Mecalienė ___

Pazarienė — 
Česna ______

Šiurmaitis_
Virbukas ___
Bekesh _____

26 " X
29 A

4.97
41.13
11.96

76.50 > 
19.00 
33.40 .
11.00!
50.00 | 
29.00 I 
10.00 j 
35.00 i

m.
Biržei.
154.46
29.70

13
14
15
16
17

19
20
22
24

APLA.
BALANDŽIO 1
1, 1932

14.56;
5.28

6.09
13.51

8.61

52
53
54
55
56

Apyskaita
Benderius
Matakienė _

Mikalaitis __
Nagreckis

J.
A.IKI LIEPOS 

b. Baland.
96.08
44.69
88.02

46
19

Teko sužinoti iš orga-

41 M.
44 Ch.
J4 J. Davis

39.50
95.42
19.17

.. Stikliunas ______

. Stankus, organiz. 
ninku kaucija ___
. alga ir raštines 
balandį ir gegužį

Finansine
K.
M.

LDS. 5 Apskričio Išvaž’avimab 
Jau Visai Arti

Ulster Park, N. Y.
X

tuges ir Draugai darbi-’

Pasirodo, kokia blo-
1 ėjusi seimą. Būkite visi, aš 
būsiu.

110 M. Mjlmantienė-------------- -  '154.09 ' antras metinis išvažiavimas,
Matukienė ^’oo Indian Grove Parke,, palei .Sa-
Dambauskas" —.------1_ i'nio vin Rock maudynes, New Ha-
Sukis _______________ 48.00 .Vyturis  ____________ 39.00'vcn’ Conn’ .

Siniauskienė _________ 9.30- LDS. 49 kp. mėnesiniam su-
Ainkimc «"•*« k“misiv g- 

Smalukas_____________ 14.00, gamzavimui važiuotojų } pik-
Balch ------------------- 7.45lnika>

17.00 . ‘ . _ . _ , . .. . .3 50 I mzacmes busų komisijos, kad 
^8.50 Į turi suregistravę diktoką būrį 

Važiuojant busu 
kainuoja tik 
puses, 

kainuotų

' Pagal fondus dalinasi 
Apdraudos 
Pašalpos 
Lėšų trūksta 

Mums pasisekė rast

M* T J N S 110 EAST 16th ST. N. Y
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėlioin — 10 A. M. iki 4 P. M,

S. Bimbienė ____________
Ujinskienė —--------------

'ibi'pkaitio 'ganizat. a_ 
ry J. Jamison _________
alea ir raštinės remia

Simanauskiene ______
Kirtiklicnė_________
Palasky -------------------
Urbonienė ----------------
Barauskienė _______

?o I’lioplis (pomirt.) __ 
J. Rakauskas (pomirt.) -

2 1 d. L.iepos (July), 1932 
m., įvyl

37.29 -47
49

iusio men.

i

1*

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

29
30
82
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

50

31.79
40.91
12.09
8.46

14.19
10.99

24.49
7.95 

132.64 
14.61 
96.35 
39.39 
72.38 
73.97

6.96

58 31
Pav. 5.22
Parduota paštaženklių

Viso 1,560.07 1,82

IŠLAIDOS BALNDŽIO
K p. Vardas
2. J. Vitkauskas _______

J. Pacauskas. _________
F. Kaminskas ________
A. Valaitis___--______
St. Doc i s -------------------

38 
38

; 40
J 40 
! 41 
i 41 M. 
i 44 
46 
48-

I 49 
j 49 
50 
56

nepaišo saVo pareigų ir cho- las kovoj už ekonominę ne- j lovskio. Laike paslkąlbėji- 
ro nustatytų . patvarkymų, priklausomybę apturėjo žy-!mo'Įvyko nuomonių pašida- 
Atėjus pamokų dienai, iš prie-imią pergalę. Cecho buvo! linimas apie Chinų valdžios 
miesčių ir visų apielinkių dai- i užbaigta statyt liejamoji; nusistatymą pasirašyti su 
nininkai susirenka į laiką, o i mašina, kuri SSRS ):us ket-į SSRS nepuolimo sutartį ir 

virta. ' įvesti draugišką atsinešimą
Mašina padaryta vien tik I tarp SSRS ir Chinijos.

iš Sovietų medžiagos. Pet
ro viečiams padėjo šiame 
darbe gamyklos “Serp ir 
Molot,” “Koniintern,” Ryko- 
vo vardo ir “Krasnaja Kuz-j 

Ypa-'nica?’ Mašinos bandymas 
davė patenkinančius rezul
tatus.

vietiniai net po valandą ir dau-! 
giau pasivėlina. Kiti ir visai i 
neateina. Jau keletą sykių bu
vo rašyta laikraštyje ir duo
tas ’ papeikimas tiems, kurie 
neprisilaiko savo pareigų. Bet 

5 j tarytum jie negirdi ir nemato. ; 
pavieniai Nesuprantu, kodėl jie ncįverti-l 

.p2.25. na organizacijos rolės. v?a-’ 
kurie manote važiuo- tingai dabartiniu momentu 

remia 'Ii į LDS. 5-to Apskričio pik- choras lošia svarbią rolę vi- 
200,00 nikų, nusipirkite buso tikietą įsais žvilgsniais.

’iš kalno. Tikietus galima gau-| Po pamokų buvo pasitari-1 
iii pas LDS. 49 kp. narius. Imas apie būsianti Bangos Cho- 
i Kaip matote iš apgarsinimų, į ro pikniką, kad jį padaryti 
į pirmoj dalyj programos, dai-j kuo didžiausiu, sutraukiant 
;nuos visi keturi Conn. valsti-!kuo daugiausiai darbininkų iš 
įjos chorai. Komunistų Parti-!visll apielinkės miestukų. Nes 
į jos 15 distrikto organizatorius1 ^i bus gražus ir patraukiantis 
'sakys prakalbą apie ateinan- į piknikas todėl, kad Bangos 

dalis Choras sudainuos naujų ir gra- 
O gal dar bus 

ir vokiečių choras, kuris yra
I žinomas kaipo vienas iš ge
riausių Elizabetho.

Bangos Choras 
Elizabetho

24.10' v. .
14.00 1 važiuotojų.
27.00; organizuotai, 14.85! . . . . .
22.00! centą1 į abi
17.00 važiuojant
22.75: Draugai

i Viso išmokėta ____
1 Balandžio, gegužio 

želio įplaukos
i Tuo pačiu laiku iš!;

ir bir-

aidos

1,120.49

5,069.33 
4,603.12

! Lieka
APLA. pinigai rasti 

banke ________
; Taupymo skyriaus 
i .Ant čekių nuošimt

vienam 

n uos.

466.21

68.06
207.67

18.58

Viso per tris mėnesi 
Balansas nuo balam

us lieka
l. 1 d.

760.52
20,506.56

__ 1,468.35

MĖN.
___ 13.00
___ 32.00

Marcinkaitis (pomirt.) 150.00
Vitkauskas ____________ 16.70
Pašakarnis --_________  £1.00
Gataveckas ____________ 16.00

Račkus (pomirt.) -------- 150.00
Auriia ________________ 19.00 i ”
Buzinauskas___—_____ 30.00 i .
Rumčikas______________ 47.00 i
Draunis________________  207.03
Rimkiene ____ '_______ _* 44.55 I .

Simanauskiene ________ 27.85 I
Zaramkienė --_________  29.00 I
Calbert _______________ 96.551
Jančienė ______________ 9.00 į
Markūnas _____________ 91.00
Shiller ________ —— 37.50
Smalukas _____________ 30.00
Balch ______
Pavilonienė -
Mecalienė
Kisielius

U. Riškienė___
M. Iškauskas __ 
Ch. Sukis 
J. Ratys _ 

ir 
ir

66.85
__ 66.50

5.00
__ 300.00 1
— 4.00 !
_  84.00 .
__ 94.70
__ 83.00 

raštinės renda 
kovo mėn.----  200.00

d išmokėta _

IŠLAIDOS 1 
L. Strielčius 
A. Naujunas 
J. Slavickas 
J. Cickevičius - 
A. Dumbliauskas 
F. Kungis ____

(TASS)
Klara Kopk.

yra $21,267.08 j 
sekamai: . !

19,726.16
1,629.94 

89.02 
viename ban

ano senai užsilikusių $68.06. Tai 
k of Secured Savings. Banko

: darbininkai aiškina, kad tie pinigai 
išbuvo virš 10 metų ir niekas prie

1 ju neat‘-įšaukė.
i ga tvarka seniaus buvo APLA. or
ganizacijoj. Aleksis galėjo nunešti 
virš $15,000. Ir kiti galėjo mėtyti 
organizacijos pinigus.

Dabar visai kas kita. Sutvarky
ta viskas taip, kad nei vieno cento 

, nieką; negali organizacijos pinigų

_____________ 2,014.28.

BIRŽELIO MĖN.
20.00
87.25
60.00
39.00
59.40
78.50

; sa kys p ra k a 1 b ą a p i e 
įčius rinkimus. Antra ........
j programos prasidės kaip 7 :30 j ^nti dainelių.
Ival., dainuos visi chorai kar-1 
Itu, po vadovyste dirigento J. i
Plikimo. Simfonijos Orkestrą 
taipgi sugrajys kelis kavalkus, ’ Bangos Choras kviečia vi- 
po vadovyste V. Visockio. Kal-:sus Elizabetho ir apielinkių 
bes It. Mizara, LDS. organo lietuvius darbininkus, kaip se- 

riesos” redaktorius apie pra-■ nus» jaunus, dalyvauti šia-j 
jr j me parengime. Užtikriname, | 

; kad visi būsite patenkinti. O i 
! kurie piknike nebūsite, tie gai-■ 
: lėsitės.

Piknikas įvyks sekmadienį, I 
24* d., prasidės 12 vai. i 

P. Vaičiūno darže, Di- i 
AAe., Crawford, N. J. I 
nusamdytas didelis bu-!

- sas, kuris išeis 1 vai., nuo 
i Kliubo kambarių, 69 So. Park 
? St., Elizabeth, N. J.

Bangos Choro Kcresp.

Bangos Choro Pamokos ir 
s’antis Piknikas Sekmadieni

Bangos Choro pamokos at-j 
sibuyo penktadieni, 15 d. Jie-’ 
pos. Choras progresuoja la-i 
bai puikiai pirmyn; mokinasi! 
vis naujų ir naujų revoliucinių j 
dainų. Tik visa žala yra ta-' 

LDS. Conn, valstijos' me, kad kai kurie dainininkai

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 5-tas APSKRITYS

Nedelioje, 24 Dieną Liepoš-July, 1932
IEUW DARŽE, NEI? MAVEN, CONN i-

■

A

47
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Chora

Choras Daina, Iš New Haven, Conn

iš Hartford, Vilijos

PIKNIKO PRADŽIA 11-tą

ma atsilankyti.
NEW BRITAIN DARBININKŲ

Choras iš New Britain, Choras Daina iš New Haven ir Vilijos 
Drg. R. MIZARA, LDS Prezidentas Sakys Prakalbą

VAL. RYTE. ĮŽANGA 25c YPATAI
iš New Yorko. Visa ši apielipkė, Conn, valstija, yra kviečia-

SIMFONIJOS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠORIAMS

SSRS ir Chinija
Birželio 29 d. įvyko pasi-j 

kalbėjimas tarp Chinų de- ■ 
legacijos 
syn ir 
Liaudies 
skyriaus v

Iš Sovietu Žaliavos ■
Metalinis Magnesas

Leningradas, birželio 29 i 
d. Sovietų technika pasiekė! 
nauja didžiulę pergalę.'. 
Bandymų įmonėj gauta pir-, 

! mi augštos kokybės metali-1 
nio magneso pavidalai. Tai? 
duoda galimybės gauti spe
cialius augštos kokybės tir
pinius, turinčius didelį pa
stovumą prieš koroziją.

Darbus pravedė Mokslo Į m • _ 2. .t . . .

tituto udarninkai po bendra 
vadovybe prof. Kuznecovo, 
be svetimšales pagelbos.

Metalinis magnesas pus- Į 
antro kaito lengvesnis už ■ 
aliumininį.

. Pastatyta SfeRS Ketvirtoji j 
Liejamoji Mašina

Dnepropetrovsk!),'Petrovs-
■ kio vardo gamyklos darbi
ninkai ir techninis persona- i

j !

i VAKACIJOS • 1A V ANT A FARM:
įlinkai:

Mes jau spėjom prisiauginti 
įvairių daržovių ir daug vis- ’ 
tienos—kiaušinių taipgi turim J 
labai gerą pieną,—sūrius nuo j 
“testytos” karvės. Todėl kvie
čiame atvažiuot, kas tik galite 

! ant poilsio tyrame ore, mau-j 
i dytis ir Lepintis saule. Gami-i 
I nam ir vegetarioniškus valgius. į 
į Kaina $10.00 Į savaitę, o vai- 
; kams žemiau 10 metu tik $4

i savaite.I *■ *•

Į čia važiuodami imkite lai-' 
va ant' 42nd St. ankšti rytd, 
Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų, čia nejiųkit taxy, bet 
busa .už 10 centų iki West 
Shore stoties, o Čia imkite 4 
P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster.Parkl 
Eikite 15 miliutų į kairę iki 
mūs. ••• • >

K. Sinkevičiūte

nario Van-Czen-;
Užsienio Reikalu
Komisariato 2-ro 
vedėjo Jrg. Koz-

VARŽA V A. — Žydų žinių 
agentūra praneša, kad 13 
žydų studentų buvo sužeis
ta, kuomet nacionalistai stu
dentai padarė puolimą ant 
žydų studentų. Šitie pogro
mai įvyko Poronine.

Tokie pogromai įvyksta 
tik kapitalistinėse šalyse, 
kur darbininkai pjudomi 
prieš vieni kitus. Tokių po’ 
grernų nėra Sovietų Sąjun
goj. Tenai už tai smarkiai 
nubaustų.FRAKCIJŲ SEKRETORIAMS v-

išsiuntinėta tam tikros narystes kortos organizavi
mui laikinu kliūty rėmimui darbininką klases kan
didatą. Jose nurodoma tokią kliubu užduotys, na
riu pareigos h’ t. t. Jeigu kurios frakcijos negautą 
tokią koriu arba permanai gautą, lai tą frakciją sek
retoriai kreipiasi i Centro Biurą, pranešdami, kiek 
tokią kortą reikalinga.

Taipgi visą frakciją sekretoriai turi tuojaus pra
nešti Centro; Biuro rinkimą kampanijos vedėjui, kaip 
ją kolonijoj eina rinkimą kampanijos darbas: ar bu
vo sušaukta darbininkišką organizaciją konferenci' 
ja, ar darbininkiškos organizacijos turi išrinkusios 
komitetus rinkimą kampanijos darbui, ar daromi 
kokie nors žingsniai organizavimui darbininką kliu- 
bą, ar platinama Komunistą Partijos rinkimą plat
forma, kas veikiama, kad pagelbėti Komunistų Par
tijai sukelti $100,000 i Kovos Fondą vedimui kuo- 
plačiausios rinkimą kampanijos?

Kiekvienos frakcijos sekretorius būtinai turi j tuos 
klausinius tuojaus atsakyti.

Centro Biuro Rinkimų Kampanijos Vedėjas,
J. Siurba,

46 Ten Eyck St., Brooklyn N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

<t>

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S136 
Keystone—Main 1417

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

[vairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
B ta e n Island Fer
ry.

LUTV1NĄS

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 prielankis.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-87M

.įmįj., ■ '.'Mass:..-—.....-i--ji.u. ..i

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Įsikūręs 25 Metai

/
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Sekmadienį ALDLD 1 Kp 
Linksmas Išvažiavimas

Streikuojančių Mainierių 
Pagelbai Rinkliavos

J Visas Darbininkiškas 
Organizacijas

Darbininkai Neleido Žiauriam 
Fašistui Išmesti Bedarbį

ta “raudonųjų poetų, vakarė
lis”, kuriame bus skaitomos 
darbininkiškos eilės įvairioms 
kalbomis. LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

i
Draugės ir Draugai:—

—Laikytoje Sąryšio konferen
cijoje, 17 d. liepos, nutarėme 
dalyvauti Komunistų Partijos 

' rinkimų kampanijoj, kad pa
darius rinkimus sėkmingus.

p>e_Į Pirmas žingsnis mūsų darbo,

apięlinkėje, ____ _____
italai
2,000 i Sekmadienį Kompartijos
/na- i Bukimu Piknikas

Sekantį sekmadienį, liepos [
24 d., įvyksta labai linksmas! ]įef paskelbė, kad New Yorke, j rinkimas parašų piliečių, 
ALDLD 1 kuopos išvažiavimas liepos 29, 30 ir 31 dienas, bus kad padėjus K. Partiją ant ba- 
į Forest Park. Rengimo komi- rinkliavos (Tag Days) gelbė- ’ 
sija darbuojasi, kad šį išvažia-, jjmui streikuojančių mainierių 
vimą surengti pasekmingu ir i East Ohio ir West Pennsylva- 
sutraukti daug publikos. nijos valstijose.

Berods, bus graži programa.! Raginamos visos darbinin- 
Dedamos pastangos, kad su-1 kiškos organizacijos sumobili- 
daryti įvairių žaislų ir gėmių, i zuoti savo narius ir pritarėjus 
kokių kituose piknikuose nie- j šioms rinkliavoms, kad jas pa- 
kada nėra buvę. Tam dar-, daryti pasekmingomis ir 
buojasi pakviesti specialistai.

Visi kuopos nariai, pritarė- jautiems
jai ir visi Brooklyn© su apie- mos, kuri taip labai yra reika- 
linkėmis lietuviai darbininkai iinga, kad atsilaikyti prieš 
skaitlingai atsilankykite į šį sus< 
išvažiavimą. Laiką visi pra- i 
leisite linksmai ir paremsite' 
kuopą, kuri skleidžia apšvietą 'Republikonų Vadas 
vietos darbininkų tarpe ir re
mia visą darbininkų revoliuci-' 
nį judėjimą.

Workers International

su
teikti kuodaugiausia streikuo- 

mainieriams para-

{tariamas Žmogžudystėje

Komisija.

Aido Choro
Nariams ir Narėms

Penktadienio vakare įvyksta 
Aido Choro pamokos, “Lais- 

/Vės” svetainėj. Kiekvieno ai- 
diečio ir aidietės pareiga yra 
pamokose dalyvauti. Visi pri
būkite laiku, kad galėtume an
ksčiau užbaigti.

Pastaraisiais laikais keletas 
senų aidiečių pradėjo neatsi
lankyti į pamokas. Kviečia
me juos sugrįžti ir imti daly- 
vumą kaip iki šioliai. Nes 
Aido Choras yra vienintelis 
šioj apielinkėj, kuris skleidžia | 
revoliucinę dailę ir remia re
voliucinį darbininkų judėjimą 
visokiais būdais.

Tuojau bus pradėta rengtis 
prie žieminio sezono veikimo, 
tad svarbu, kad kuodaugiau
sia gauti naujų narių dabar ir 
kad senieji visi lankytų pamo
kas. Sekančią žiemą Aido 
Choras pasirodys mūsų scenoj

b o-

Frank J. Tappen, iš Oyster 
Bay, vadas republikonų parti

jos, įtariamas prisidėjime prie 
j nužudymo Hyman Stark, Long 
| Islande.

Pegelbinis valstijos advoka- 
i tas, M. V. Littleton, liudijo, 
kad minimas republikonų va
das viena koja užsistojęs ant 
Stark pilvo, o kita ant gerklės 

! ir siūbavosi.
Stark buvo Long Islando po

licijos nužudytas praeitą penk
tadienį. Policija jį tiek kanki
no kol nužudė, kad jis prisi
pažintų dalyvavęs mušime ir 
apvogime detektyvo J. Hizen- 
ski motinos. Stark mirė nuo 
sutriuškinimo “Adomo obuo
lio” gerklėj.

Išbadėjęs Darbininkas 
Pasakė Gerą Prakalbą

am-

loto.
Ketverge yra masinė mobili

zacija draugų eiti rinkti pilie
čių parašų. Todėl kiekviena ir 
kiekvienas nepasilikit namie, 
bet ateikite į žemiau nurody
tas vietas, kur gausite gatves 
ir patyrusius draugus tame 
darbe eiti kartu su jumis.

Kurie gyvenate arti “Lais
ves”, tai raportuokit į “Lais
vę” kaip 6 vai. vakare, nevė
liau kaip 7 vai. Antra stotis 
285 Rodney Street, arba 390 
So. 2nd Street. Gyvenanti į 
Ridgewood’e arba Maspeth’e i n
raportuokite į Labor Lyceum. , Pančiaky Mezgejams 

. Laikas ?įu™pas ir todeL.tu‘1 Nukapojo Algas 
rime neatidehoti, nes vėliau1 r J ° 
gali būti per vėlu.

Sąryšio Rinkimų Kampani
jos Sekretorė,

T. Vasikoniutė.

Monte Carmel 
antradienį, didžiumoj 
darbininkai susirinko iki 
ir privertė italą fašistą 
savininką priimti atgal
mus gyventi bedarbio šeimyną;  
susidedančią iš 9 narių. j . ...

Minimos šeimynos rakandai j Sekantį sekmadienį, liepos 
jau buvo išmesti į gatvę. Bet! 24 d., Pleasant Bay Parke, 
greitai pribuvo Bedarbių Ta-! . .
rybos keletas narių ir sukėlė i Umonporte, įvyksta Komparti- 
visą apielinkę, kad sunešti Įjos rinkimų kampanijos did- 
atgal į namus išmestus rakan
dus ir priversti namo savinin
ką leisti bedarbio šeimynai pa
silikti namuose. Viskas buvo 
atlikta į labai trumpą laiką. 
Namo savininkas persigando 
minios bedarbių ir užsirakinė
jo savo 
Mat jis 
ventojai 
rėmimo

žiausias piknikas. Arti 50,000 
lapelių garsinimui šio pikniko 
jau išdalinta. Manoma, kad 
suplauks ne vien New Yorko, 
bet ir visų apielinkių darbinin
kai.

Dailydės Stoja Prieš 
Indžionkšinus

A. D. Federacijos viršinin
kai susirūpinę, kad vis dau
giau ir daugiau lokalų slysta 
iš jų rankų. Pavyzdžiui, me-

namų duris ir langus, 
pats nujautė, kad gy- 
jo neapkenčia 
fašistų.

del jo

Mill,Federal Silk Hosiery 
Inc. bosai vėl nukapojo darbi
ninkų algas. Merginom ir 
moterim darbininkėm nukapo
jo 14 nuošimčių, o vyrams 
darbininkams nuo 20 iki 30' 
nuošimčių.

Abelnai šioj dirbtuvėj mote
rys darbininkės uždirbdavo 
apie $9 į savaitę, o vyrai dar
bininkai apie $10 ir $12 į sa
vaitę. Be to, bosai dar atskai-

Taipgi bus graži programa, 
kurią pildys Workers Labora
tory Teatro nariai, Darbininkų 
Sporto Unijos nariai ir dauge
lis kitų proletarinio meno 
spėkų. Bus gerų prakalbų ir 

į paįvairinimų.
Lietuviai darbininkai yra 

kviečiami tą dieną nieku kitu 
neužsiimti, bet nuvažiuoti į 
pikniką ir tuomi paremti 
Kompartiją jos didžiausiame 
darbe—rinkimų kampanijoj.

VAKACIJOS VIETA

džio darbininkų lokal'as 2090 to iš darbininkų algų už gaiš-
ro apdraudas ir tam tikras 
deralės valdžios taksas.

fe

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

_ jj Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B ( EL A U S K A S) 
GRABORIUS

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

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už 

$10 Į SAVAITĘ 
šviežiausias farmų 

sezono uogos visokių 
daržovės už tą pačią 
nurodytą kainą.

Važiuokite Hudson

MŪSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS^ PARVEZAM IŠ Visų ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM 1, KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI At^BULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINE, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM" GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENA, IR NAKU. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

išrinko tris delegatus į prieš 
indžionkšinų konferenciją, ku
rios neapkenčia A. D. Fede
racijos viršininkai. Taipgi 
gauta žinių, kad daugelis če- 
verykų išdirbysčių darbininkų 
tiesiog iš dirbtuvių išrinko de
legatus. Pašalpinės draugijos, 
kliubai ir įvairios kitos darbi
ninkų organizacijos taipgi tu-Į skelbė streiką už 

darbo sąlygas ir už 
kesnes algas.

Strei k u o j anči ų d a r b i n i nk ų 
reikalavimai yra šie: $2.10 už 
australiškus kailiukus, $2.90 
už baltus; $30 j savaitę pirmos 
rūšies savaitiniam darbininkui, 
$25 Į savaitę antros rūšies, 
j savaitę pradiniams; 40 va
landų, penkių dienų, darbo sa
vaitė. Bosai turi mokėti tre-| 
tį nuošimtį į bedarbių šelpimo Į 
fondą.

Visi darbininkai raginami 
laikytis streiko lauke iki bo-j 
sai išpildys virš suminėtus rei-1 
kalavimus. Streikui vadovau
ja industrinė darbininkų uni
ja.

Kiškių Kailiukų Išdirbėjai 
Sustreikavo

maistas, 
rūšių ir 

augščiau

lt pe Day
f WWW WWW WWW WWW’

Trečiadienio ryte kiškių kai
liukų išdirbimo darbininkai pa- Line Boat iki Catskill, N. Y. 

geresnes Atvažiavę telefonuokįte: Cats- 
žmoniš-jkill 890-F-4.

skelbė streiką KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmiai ir chroniškas vyn| Ir 

motcnj ligai kraujo ir adaa. I
Padarau ittyrimų kraujo Ir ilapuata.

DR. MEER
186 W. 44th St., Room It) 1

New York, N. T.
Valandai PrUmlmoi

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 pa pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

ri išrinkti delegatus.
Konferencija įvyks ketvirta

dienį, liepos 28 d., Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4th St. Iki šio
liai buvo skelbiama, kad kon- 

Plaza, 
bet dabar ■ vieta tapo permai- 

I nyta.r

PUIKIOS MAUDYNĖS
Harry Mauller 24 metų 

žiaus vienarankis bedarbis del 
darbo!

ant- ferencL1a įvyks Irving 
ant

pra-

ilgo negalėjimo gauti 
ir nuo bado visai nusilpęs 
radienį užėjo j valgyklą 
14th St., prie Broadway,

LAISVA ŽUVAUTI

Del platesnių informacijų

su aiškesniais revoliuciniais į dėjo sakyt agitatyvišką pra- 
vaizdais ir revoliucinėmis dai- kalbą valgykloj buvusiem dar-
nomis.

Narys.

$20 ra«ykite žemiau paduotu ant
rašu :

Mirtinai Primušė 
Du Streiklaužiu

jo mo- 
jiedu 

dirbtu-

Harry Weissglass ir 
teris ėjo į darbą, kur 
dirbo streiko apimtoj 
vėj, Muskegan Manufacturing
Co.; du vyrai juos taip smar
kiai apmušė, kad moteris 
rė už keturių valandų po 
vežimui į ligoninę.

mi- 
nu-

Verčia Dirbti Bedarbius, 
Bet Nemoka Algų

. bininkam. Pašaukta policija, 
i kad jo prakalbą pertrauktų.
Pribuvus policija sustabdė jo 
kalbą, o jį patį nuvežė į poli
cijos stotį. Policijos stotyj 
pasirodė, kad tas darbininkas 
del išbadėjimo ir susirūpinimo 
jau visai apsilpęs ir despera
tiškoj padėtyj, tad nuvežė jį 
į ligoninę.

Policija sako, kad tas dar
bininkas kalbėjęs prieš tur
čius, kurie apsivertę pinigais, 
o badų marina milionus darbi
ninkų/ Jei kokios, tą darbi
ninką gali dar areštuoti ir nu
bausti už kalbėjimą prieš tur
čius.

Apskaitliuojama, kad Muni
cipal flopauzėj verčiami dirb
ti apie du šimtai įnamių prie 
apžiūrėjimo flopauzės. Kiek
vieną vakarą jie verčiami pa
sirašyti ant algos išmokėjimo 
kortelių, bet algos niekada nė
ra gavę ir negauna.

Bedarbių Taryba pradėjo 
kreipti į tai domę ir žiūrėti, 
kad kiekvienam darbininkui 
būtų užmokėta alga už darbą. 
Kurie darbininkai dirba ir 
gauna algos už darbą, jie 
kviečiami apie tai pranešti 
darbių Tarybai.

Teisėjas Palaikė Sukčius 
Unijos Viršininkus

Darbininkas Mirė Darbo 
Jieškojimo Agentūroj

ne
yra 
Be-

Judamų paveikslų mašinų 
operuotojų unijos tūli nariai 
kreipėsi į teismą norėdami su
laikyti unijos viršininkus nuo 
paskyrimo $25,000 unijos pi
nigų gynimui kitų kelių unijos 
viršininkų, kurie yra kaltina
mi kriminalėj konspiracijoj ir 
kad teismas paskirtų resyverį, 
po kurio globa būtų sutvarky
ti unijos finansai. Bet teis
mas abu reikalavimus atmetė.

Lenkų Kunigas 
Atsidūrė Kalėjime

Areštuoja Barzdaskučius 
Už Pikietavimą

AGATHA BLOZNELIS

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

IslandAntradienį, Long 
City, tapo areštuoti du barz-, 
daskutyklų streikuojanti dar
bininkai už pikietavimą prie 
A. Ferro barzdaskutyklos. A. 
Ferro pašaukęs policiją liepė 
tuos du pikietuotojus areštuo
ti. Jie padėti po $250 kauci
jos kiekvienas ir 
“kėlime betvarkės”.

Long Island City 
kėse barzdaskučiai
jau virš poros savaičių. Jie su
streikavo prieš nežmoniškai 
vergiškas darbo sąlygas; jie 
yra verčiami dirbti ištisas die
nas be algų; už “tipsus”. To- tuvės darbininkus ir savininką, 
kį “algų” patvarkymą nusta- suraišiojo juos ir pasiėmę apie 
tė barzdaskutyklų savininkai ’ $60,000 vertės brangių daiktų 
dar pereitais mętais.

kaltinami

ir apielin- 
strei kuoja

Pavogė $60,000 Vertės 
Brangenybių Dienos Laiku

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O. MEYER

208 West 54th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
Subatomis 11 iki 1, 2 iki 6, 
Apart Nedėldienių

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad verkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
(12 Marion St., kampas Broadway 

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

Antradienį po pietų trys 
plėšikai atėję į auksinių daik
tų pardavyklą 15 E. 53rd St., 
nuogus šautuvus atstatę suva
rė į užpakalinį kambarį krau-

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimOs ir 

gimdymo organų 
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedegiom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

ir

Banditai Keturis 
Išrengė Nuogai

! pabėgo.
Visai netoli tos krautuvės 

•tuo laiku stovėjęs policistas 
! plėšikų visai nepatėmijęs.

...... .... .į East New Yorko ALDLD
Antradieni trys banditai at-l ,

ėjo į krautuvę po num. 139' 185 Kp. Nariams 
Myrtle Ave., Brooklyne, ku-1 
rioj buvo krautuvės savinin
kas ir pora plumerių. 
sus tris nuvarė 
kambarį ir liepė 
nuogai. Paskui

Telefonas: Stagg ž-tlM

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 iventadieniais 

tik susitarus.

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue x

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenuė
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.”

mė-

8-tą vai. vakare, svetainėj 
Avė., 
Avė.,

Kari Sohirokoff 50 metų 
imžiaus nuėjęs darbo jieškoti 
į darbo jieškojimo agentūrą, 

E. 4th St., krito ant grindų 
nt vietos mirė. Matomai 

.zargis, badas ir susirūpini
mas pakirto jį .

Lenkų Rymo katalikų 
gas Stanislovas A. Przbysz 
nuteistas kalėti 45 dienas už 
rašinėjimą juodinančių ir vul- 
gariškų laiškų ypatom, kurios 
nesutiko su jo kunigiškais su
manymais rengti ekskursijas į 
Romą ir tuomi pasipinigauti.

kuni-

ALDLD 185-tos kuopos 
Vi- nesin:s susirinkimas įvyks šį 

į užpakalinį | penktadienį, liepos (July) 22 
nusirengti d

pareikalavo po num. 933 Glenmore 
iš savininko, kad nurodytų, įėjimas 
kaip atidaryti saugiąją šėpą. Brooklyn, N. Y. 
Bet savininkas teisinosi neži
nąs, o sūnus, kuris žino, išė
jęs. Banditai susodino visus 
ir nutarė laukti, kol sūnus par
eis. Sūnus parėjo už 20 mi
nučių. Banditai ir jam palie
pė nusirengti, o paskui pri
vertė atidaryti saugiąją šėpą, 
iš kurios pasiėmė $25,000 ver
tės brangių daiktų ir $10,000 
pinigais.

• v
1S

Būtinai kiekvienas 
privalo pribūti, nes yra 
daug svarbių reikalų 
mui.

narys 
labai 

atliki-

LIETUVIU MOTELIS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

Iš hotelio tiesiai j maudynes. 
Visi kambariai marių pusėje, pa
tarnavimas mandagus, kainos že
mos. Prašome atsilankyti.

Darbininkų Poetų 
Vakarėlis

Ketvirtadienį, liepos 
vakare, Labor Temple, 
,14th St., prie 2nd Avė.,

PERSHING HOTEL
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

21 d., 
East 

j vyks-

178 S. South Carolina Ave.
ATLANTIC CITY, N. J.

DeKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8*6261




