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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik ' 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasaulį!

Pirmas
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Draugui Grau Grūmoja 
Mirtis Kubos Budelių 

Rankose
Tarptautinis Darbininkų 

"Apsigynimas gavo praneši
mą iš Kubos, kad tenai iš- 
naujo pradėjo siausti kruvi
nas teroras prieš revoliuci
nius darbininkus. Liepos 
26 d. policija užmušė du dar
bininku. O' kiek buvo su
žeistu ir suareštuotu, dar 
nežinia. Prieš rugpjūčio 1 
d. policija suėmė draugą 
Grau ir iki šiol nieko prie jo 
neprileidžia. Spėjama, kad 
jis bus nužudytas. Kubos 
valdžia taip yra pasielgus 
nes su vienu kovotoju.

TDA pasiuntė Kubos pre- 
zident. Machado protesto te
legramą ir reikalavimą, kad 
prie draugo Grau būtų pri
leistas advokatas.

Scottsboro Jaunuolis
Rašo Laišką TD. Aps.

Scottsboro jaunuolis Ozie 
Powell rašo laišką Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo sekretoriui draugui i 
Engdahl, kuris dabar važi-' 
nčja Europoj su maršrutu. 
Jaunuolio laiškas skamba:

“Engdahl: Turiu didžiau-1 
sį pasitenkinimą čia sėdėda
mas liūdnoj kameroj rašyti 
padėkavonę visiems Vokie
tijos draugams už gerą dar
bą, kurį jie atlieka del mū
sų nekaltų vargdienių. Be 
galo man smagu girdėti, kad 
šiandien daug daugiau žmo-1 
nių susidomėję mūsų reika
lu, negu kada nors pirmiau. 
Aš taipogi tikiuosi sulaukti 
tos dienos, kuomet aš būsiu 

Jaisv.as ir džiaugsiuosiu gy
venimu, kaip kad turėčiau 
džiaugtis; kuomet aš turė
siu progą susitikti su visais 
draugais ir padėkavoti 
jiems visiems už pasidarba-Į 
vima del mūsų.” u v

NEPAPRASTAS GAISRAS tjžmUšū TRIS 
CHICAGOJĖ PABĖGĖLIUS Iš

KALĖJIMO
CHICAGO, Ill. — Rugpjū

čio 4 d. čionai sudegė mil
žiniškas grūdų sandėlis 
Quincy ir Omaha Packing 
kompanijos dirbtuvė. Ap
art sunaikinimo daug grū
dų ir mėsos, gaisre žuvo 
1,200 gyvų gyvulių. Gais
ras padarė nuostolių už 
$5,000,000.

FARM, Ariz.—Policijai ir 
kalėjimo sargams pavyko 
miške apsupti septynis ka
linius, kurie buvo pabėgę. 
Trys kaliniai ant vietos nu
šauti, o du sunkiai sužeisti.

LIETUVIU DARBININKU ORGANIZACIJOS 
SIUNČIA DRG. KAROSIENĘ į PASAULINĮ

PRIEŠKARINĮ KONGRESĄ, RUGPJ. 27 D.
Kelios dienos atgal buvo laikomas bendras susirinkimas 

Komunistų Part. Liet. Frakcijų Centro Biuro, ALDLD 
Pild. Komiteto, LDSA Pild. Komiteto ir Meno Sąjungos 
Centro Biuro. Susirinkimas buvo šaukiamas specialiai 
apkalbėjimui šaukiamo Pasaulinio Prieškarinio Kongre-1 
so, kuris įvyks Paryžiuje, rugpjūčio 27 d. Visi draugai 
ir draugės priėjo prie išvados, kad Amerikos lietuvių 
darbininkų organizacijos bendromis spėkomis turi daly
vauti šiame taip svarbiam pasauliniam kongrese ir vien
balsiai išrinko draugę Karosienę atstove.
‘ Kaip jau žinoma, Lietuvių Darbininkių Susivienijimas 
Amerikoje savo suvažiavime nutarė draugę Karosienę 
pasiųsti į Sovietų Sąjungą studijavimui Sovietų Sąjungos 
moterų ir vaikų gyvenimo. Tuo būdu prieita prie išva
dos, jog susitaupins daug lėšų, jeigu draugė Karosienė 
važiuos dabar ir dalyvaus pirma pasauliniam kongrese, 
o paskui trauks į Sovietų Sąjungą.

Draugė Karosienė yra mūsų nenuilstanti darbuotoja ir 
kovotoja, gabi kalbėtoja ir rašytoja. Jinai parveš Ame
rikos lietuviams darbininkams gerą raportą iš Pasauli
nio Kongreso ir iš Sovietų Sąjungos.

Dienraštis “Laisvė” pilniausia užgiria mūsų organi
zacijų centrų nutarimą dalyvauti Pasauliniam Prieškari
niam Kongrese. Mes svekiname šiuos pirmus mūsų re
voliucinio judėjimo žygius tarptautinio proletariato kovo
je prieš grūmojantį naujo karo pavojų.
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Visa Buržuazija ir jos valdžia važiuoja vienu laivu po reakcinio Dies Biliaus vėliava prieš ateivius ir 
prieš visą darbi ninku klasę.

i PASIGROBĖ $700,000 i KOMUNISTU RAUDONOJI ARMIJA VĖL 
SUMUŠĖ VALDŽIOS KARIUOMENĘ IRMADRID. — Valdžia pa

skelbė, kad karalius Alfon
sas, bėgdamas iš ’ 
pasiėmė su savim $700,000 
grynais pinigais. O kiek pi
nigų jis turėjo pasidėjęs į 
užsienio bankus, tą niekas 
nežino.

«£ APSUPO HANKOVĄ IŠ VISU PUSIU
Laukiama, Kad už Dienos Kitos Centrelines Chinijos Ko

mercinis Centras Pateks į Komunistą Armijos Rankas, 
Kas Reikštą Didžiausj Laimėjimą Chinijos Darbininką Ko
vai Už Pasiliuosavimą

IDA Kongresas
NEW YORK. — Rugpjū

čio 4 d. Tarptautinio Darbi?

a?
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Amerikos, Anglijos, Japonijos Imperialistai Susirūpinę, 
nes Jų Interesams Grūmoja Pavojus; Numatoma, kad 
Imperialistai Suvienytomis Spėkomis Skelbs Karą Chi
nijos Revoliucijai.
New York “Timesui” spe

cialiai pranešama iš Shang- 
hajaus sekami svarbūs įvy
kiai karo fronte tarpe Rau
donosios Armijos ir Nankin- 
go valdžios spėkų:

“Atkartotini k o m u nistų 
laimėjimai veda prie laips
niško apsupimo Hankovo

randasi ant Yangtze upės 
už -600 mylių nuo jūrų. Jis 
turi l,0(X),000 gyventojų. 
Kartu su Wuchangu ir Ha
nyang, tai yra širdis šios da
lies Chinijos. Patekimas šių 
miestų į Raudonosios Ami- 
jos rankas reikštų didžiau- 
sį laimėjimą revoliucijai.

“Šiandien komunistai da-

GENEROLAS MA 
TEBESĄS GYVAS

NANKING, Chinija. — 
Nankingo valdžia skelbia, 
kad generolas Ma tebėra gy
vas, kad japonų karinio šta
bo paskelbimas apie jo mir
tį buvo melagingas.

A nacionalio kongreso, ku- 
Iris įvyks spalių 8 ir 9 dd., 
/Cleveland, Ohio. ' Kongre- 
san atstovus siųsti šaukia
mos ne tik TDA kuopos, bet 
taip pat visos darbininkiš
kos organizacijos, kurios rū
pinasi gynimu persekiojamų
darbininkų ir kova prieš!per neprietelingas armijas, 
buržuazinį terorą. Lietuvių I nežiūrint Nankingo valdžios 
darbininkų o r g a n i zacijos ! kasdieninių pasigyrimų apie 
privalo tuo jaus svarstyti ši- jos laimėjimus, 
tą klausimą ir rūpintis
skaitlingu dalyvavimu TDA j sigavo iki penkių mylių nuo 
konvencijoj. «* ; miesto Hanvang, kuris ran

dasi tik už 12 mylių nuo 
Hankovo . Jie taip pat už
ėmė miestus Tsaitien, Ko- 
tien, Yanglo ir Lotien. Tai
gi, komunistai beveik visai 
užbaigė apsupimą miestų 
Hankow, Wuchang ir Ha? 
nyapg.”

Hankowas gi yra svar
biausias komercijos centras 
Centralinėj Chinijoj. Jis

BEDARBE AMERIKOJ TEBEAUGA, NAU
JI MILIŪNAI IŠMETAMA IŠ DARBO, MA
SIŲ LAUKIA BADAS SU ATEINANČIA 

ŽIEMA '
Buržuazinės Spaudos Burbulas Apie Pagerėjimą Laiką Eks- 

plodavo; Alkis Grūmoja Milionams; Valdžia ir Bosai Ne
ketina Šelpti Varguolius

naujų bedarbių; gi nuo pra
džios birželio iki pradžiai 
rugpjūčio dar prisidėjo 
600,000 naujų bedarbių. Va
dinasi, nuo pradžios šių me
tų iki šiam laikui bedarbių 
armija paaugo ant 1,900,- 
000, beveik ant dviejų milio- 
nų.

Aigipto Valdžia Išvaro 
Sovietu Sąj. Atstovą

Bedarbių Vienatinė Išeitis, tai Organizacija ir Kova prieš 
Hooverio Valdžios Programą, Griežtai Reikalavimas

Pašalpos ir Apdraudos Valdžios ir Bosų Lėšomis.
WASHINGTON, D. C. — 

Vėl išleido raportą Ameri
kos Darbo Federacijos va
dai. Tas raportas svarbus 
tuomi, jog jis pilnai patvir
tina Komunistų Partijos 
aiškinimą Amerikos ekono
minės padėties. Noroms ne- 
noroms, ilgą laiką apgaudi- 
nėję darbininkus, Federaci
jos reakciniai vadai jau pri
pažįsta, kad šiandien Ame
rikoje yra 11,623,000 bedar
bių. Gi komunistai sako, 
kad yra virš dvylikos mili- 
onų bedarbių. Aiškus daly
kas, kad Federacijos vadai, 
kaip jie prisipažįsta savo ra- 

i porte, vaduojasi tik Hoove- 
I rio valdžios raportais, tuo 
j būdu skaitlinių nedadeda. ♦

Toliau raportas sako, kad 
su ateinančia žiema, jeigu 
reikalai nepasitaisys, Jung
tinėse Valstijose bus pilnai 
visa 13,000,000 bedarbių! 
Tai tiek darbininkų neturės
darbo visai. O kiek tedirbs' Už NUŽUDYMĄ 
tik dalį laiko ir turės pusba- MERGINOS 
džiauti, tai sunku pasakyti, LUDINGTON, Mich. — 
veikiausia kita trylika mili- Už 24 valandų po suradimo 
onu. lavono Evelyn Sanford, 17

Federacijos raportas pa- i metų amžiaus merginos, ntj* 
rodo, kad nuo sausio pra-j teistas visam amžiui kalėti 
džios šių metų iki birželio j Francis Nash. Jis prisipaži* 
pradžiai atsirado 1,300,000 i no prie žmogžudystės. 
............—........... - ...................... ...........--.. - ...-L-_— Criflg 
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VETERANUS VARO { VAGONUS, KAIP 
GYVULIUS IR VEŽA IŠ JOHNSTOWNO

CAIRO, Aigiptas. — Val
džia pranešė, kad ji išvaro 
Sovietų Sąjungos komercinį 
atstovą draugą Vorbieff, 
kuris čia pribuvo pirkti 
medvilnės. Drg. Vorbieff 
pareiškė, kad jis gali ap
leisti Aigiptą į 24 valandas, 
jeigu valdžia to nori ir pa
naikina visus padarytus už
pirkimus.

AMŽINAS KALĖJIMAS

LUDINGTON, Mich. -

New Yorko Ugniagesiai 
Prieš Algų Kapojimą

New York. — Tammany 
JHall grafterių karalius ma
joras Walkeris reikalavo, 
kad miesto ugniagesiai pa
tys nusikapotų algas. Bet 
ugniagesiai laike susirinki
mą ir 4,900 balsais prieš 278 
nutarė atmesti Walkerio al
gų kapojimo programą. 
Ugniagesiai pareiškė, kad 
miesto valdžia bando visą

JOHNSTOWN, Pa. — Labai didelį sujudimą ve- 
“Gerasis” miesto majoras teranuose padarė Eks-Kar- 
McClosky vėl pareiškė ve- eivių Darbininkų Lygos iš; 
teranams: “Kurie bandysite testas Nors labai
čionai pasilikti, aš tiems 
pat^ dantis išdaužysiu.” Bet 
žinoma, užpakalyje McClos- 
kio kumščio sovi valstijos 
-ginkluota spėka. Sutraukti 
skaitlingi būriai valstijos 
kareivių ir policijos.

Veteranai varomi į vago-\ 
nūs, kaip paprasti gyvuliai. 
Varomi per šerengą. Iš 
abiejų pusių stovi ginkluo
ti kareiviai ir policistai, o 
suvargę, apdriskę ir išbadė
ję veteranai turi eit eilėje 
po vieną tiesiai į vagoną. 
Kuomet vagonas jau pilnas, 

ir už-

• uoliai policija ir reakcionie
riai saugojo, bet nematė, 

’ ■ kaip tas lapelis buvo pa
skleistas tarpe veteranų. Tik 
staiga ryte visi pamatė, kad 
kiekvienas veterahas aprū
pintas lapeliais ir skaito. 
Policija ir reakcionieriai 
bandė lapelius iš veteranų 
atimti, bet jau buvo pervė- 
lu.

Labai daug veteranų ban
dė pasipriešinti išgabeni
mui, bet veltui, nes jie be
ginkliai, o valdžios spėkos 
gerai ginkluotos.

naštą suversti ant darbinin- policija vagoną uždaro i 
kų.< I i #1 J rakina.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
54am puslapyj)



REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Kas!

įdėję

pozitoriai turi kreiptis pas agrariniuose rajonuose ji iš rite, kad šis įnešimas tilp-
bagotus, pas

V. Kopkai, Minskas, SSS

tik Bolševikų Sovietų Są- pasiekiama:

bininkų Partiją: i Darbinin-

me
nuo

! cijomis, paskelbtomis žurna- 
l le “Komunistų Internacio
nalas”, No. 1., 1932.

(Tąsa Bus)

partijos darbą. Todėl nele- talpinsime. Pirma, po juo 
galėse kompartijose nėra di- nėra parašų: ta pačia ran-

P. Sadulienei, Carnegie, 
Pa.—Tamstos atsišaukimo į 
APLA narius Pittsburgho 

i ne- 
Pirma, po juo

kaip sutvirtinti darbas pasi
rinktose įmonėse, vaduojan
tis Kom. Internacionalo Pil-

. Panašiai padėtis j 
kitose europinėse į.... .

nelegalėse partijose.

ką rašyti visi “komisijos”
___ ._______ Antra, mi-

Silpniausias buvo kit APLA Centro Komite-
■ m?talo tui. Jei jis sutiks, tuomet

zuoja darbininkų mases su
laužyti indžionkšiną. Jei 
pavyksta suorganizuoti-tas

Savų pinigų banke neturėję, 
jie nesirūpino kaip geriau pa
darius, kad išgelbėt kitų pini- j 
gus.

Puslapis antras

1

Svarbi, Bet Nedakainuota Organizacijaf

i

t

klausimą Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas pasta- tegt universiteto senatui

į

t

K’

kuoveikiausiai.

UM

r,

dentijos revoliucinį judčji- dolerių ir padėjęs pas kapi- 
mą, tuo patarnaut buržua- talistą į banką, pastarajam 
zijai ir fašistinei Lietuvos užsidarius, proporcionaliai

Bntored as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879;

valdžiai. Todėl mes prieš vi
są tai griežtai protestuo- 
jam.” -

-fii-rii

Apžvalga
-X—-- į---- ---- ,----- ii_ X—--- . ■ ■ ■ , _____ ; „iM

SUBSCRIPTION RATE S i
United States, per year...............|6.00 United States, six months..... .|3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00
Boreig-n countries, per year... .|8.00 Foreign countries, six months. .<4.00 
fflanada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.93.00

atomy bė privalo būti lfv.
nepartinių darbiniu- uZ BaimUS If Kapitalistu

kų iš fabrikų ir masinių organizacijų, kad tuo atihušus Įstatymus!
VIRUS Šmeižtus mūs nrip.šn būk TDA “oi Vvnina” ninicriia ® •

gelis depozitorių, be abejo, ri daug pinigų. Tuos įsta-

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Ine.

Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

Paskendę sukuryj įvairių darbininku su išnaudotojais 
kovų, Amerikos komunistai ir jų rėmėjai dažnai pamirš
ta pagerinti savo šydą, idant rūstus buržuazijos pasimo- 
jimas negalėtų jų nukauti. Tuo šydu, kiekvienas pripa
žins, šiandien Amerikos darbininkai turi Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą—International Labor Defense.

Gal būt daugelis darbininkų nė sykio nepamislijo, kiek 
daug nepaprastai svarbių darbų ši organizacija yra nu-J 
dirbusi santykyj su gynimu visos eilės—tūkstančių—ka
pitalistinių aukų, pakliuvusių į išnaudotojų nelaisvę. Pri
sipažinsim, kad pas daugelį iš mūs net galvinių draugų 
pasireiškia šitos organizacijos nedakainavimas.

Drg. Earl Broyvderis, kompartijos sekretorius, apie tai 
rašo “Daily Workeryj,” padarydamas trumpą sutrau
ką tų kovų, kurias TDA laimėjo, ir didesnį reikalą su
sirūpinti organizacijos stiprinimu. Tais laimėjimais, pa
sak d. Browderio, galima pabrėžti sekami dalykai: (1) 
Sulaikymas nuo nužudymo negro darbininko Orphan 
Jones (Euel Lee). Net juodveidžių buržuazija po te
stebėjos! tuo laimėjimu; (2) Scottsboro jaunuolių gynimoj

į
r

tė vienu iš svarbiausių savo dienotvarkės darbų. Tas 
klausimas, beje, ne tik kad perduotas augščiausiam ša
lies teismui, bet jis padarytas tarptautiniu klausimu ir 
šiandien visos Europos darbininkai girdi ir mato savo 
akimis važinėjančios po Europą vieno Scottsboro jau
nuolių motinos ginantį ir reiškiantį prieš lynčą protes
to balsą; (3) Tamo Mooney liuosavimo klausimas yra; 
nemažesnės svarbos. Iškarto, T. Mooney manė, kad jo 
reikalams bus geriau, jei jis nesusidės su TDA (“raudo
naisiais”), bet jieškos pagelbos pas reformistus. ^Gy
venimas tačiaus parodė, kad jis apsiriko. Anie jį iš
davė ir nepaiso. Tik tuomet Mooney nusitarė jieškoti 
išeities bendram darbe su TDA. Šiandien jo laisvės 
klausimo reikalai skamba netik per visą Ameriką, bet 
visą pasaulį.

Tas pats su Imperijos Klonio kaliniais. Tas pats su 
Edith Berkmaniutės ir tūkstančių kitų darbininkų, ku- 

.riuos buržuazija kėsinasi ištrempti, likimu. Tas pats su 
tūkstančiais mažesnių nuotikių, liečiančių darbininkų 
laisvę, darbininkų likimą. •

Štai suareštuojamas ir įkalinamas Ašarų Saloj lie
tuvis darbininkas. Jis laikomas deportavimui. Neturi 
pinigų pasisamdymui advokąto, nes bedarbis. Ką jis 
darys? Siunčia telegramą TDA. Iš ten gauna advokatą. 
Tuoj ir laisvas. <

Tokių įvykių, smulkesnių nuotikių, pabrėžiame, buvo 
tūkstančiai. Jų bus dar daugiau. Kiekviena diena, kiek
viena darbininkų kova palieka žymes buržuazijos žiau
raus puolimo. O t, tuo reikalu drg. Browderis ir pareiš
kia, kad “TDA negauna tokios paramos, kokios reika
lauja jo darbo svarbumas. Darbo unijos, darbininkų 
kliubai, pašalpos draugijos, Partijos organizacijos—pas
kendę savo specialiam darbe ir dieninėse problemose,— 
prieina tos nuomonės, kad, jeigu TDA gyvuoja, tai jos, 
tos visos organizacijos, nemato reikalo juo rūpintis. Vi
sas gynimo darbininkų problemas ir reikalus palieka 
Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui.”

Šitaip neturi būti. TDA reikia stiprinti visiems ir vi- 
- soms. Nes kiekviena diena atneša'TDA daugiau darbų, 

kurių jis pats vienas nieku būdu negali pakelti. Todėl 
straipsnio autoriusz siūlo sekamus ūmįus pūnktus, kurie 
kuoveikiausiai turėtų būti pravesti gyveniman santykyj 
su stiprinimu TDA:

1. Visos darbininkų organizacijos, remiančios TDA, 
privalo duoti jam vadovaujančių spėkų.

2. Nacionaliai ir lokaliai TDA komitetai turi būti pa
didinti. Į juos turi būti įtraukta juo daugiau simpati
zuojančių komunistam darbuotojų, žinoma, daugiausiai 
darbininku.

3. Visos darbininkų organizacijos privalo išrinkti savo 
delegatus į visokias TDA konferencijas ir remti finansi-

k niai.
4. Reikia plačiai išplėsti masinės kolektos gynimui 

įvairių didesniųjų bylų, vedamų TDA. Kolektos praplės
ti į kiekvieną fabriką ir dirbtuvę, kur tik randasi dar- 
bįninkų. Kiekvienas penas ir penktukas privalo sudary
ti galingą sriovę gynimui klasinių aukų.

& Finansinė atsakomybė irzatskaitomybė privalo būti 
rimtai prižiūrima ir patikrinama :

visus šmeižtus mūs priešų, būk TDA “eikvojus” pinigus.
6. Kiekvienas Partijos narys-darbuotdjas, kiekvienas 

darbininkas turi rūpintis, kad TDA išplėtus, sustiprinus 
ir padarius juo didesne ir galingesne masinę organizaci
ja, kuri atsakytų reikalavimam, išplaukiantiem iš vis 
aštrėjančių klasių kovų.

Pas lietuvius darbininkus pastaruoju laiku šis darbai 
Privalom susirūpinti

šešfad., Rugpjūčio 6, 1932

Kauno Universitete
Lietuvos darbininkų ir 

kaimo biednuomenės laik
raštis “Balsas” plačiau rašo 
apie pasmaugimą Kauno 
universiteto kairiųjų (mark
sistų) studentų organizaci
jos “Auroros.” Laikraštis 
nurodo:

Kauno univeršitete visokių 
spalvų ir visokio plauko fašis
tai ir socialfašistai paskelbė 
kairiajai marksistų studentų 
organizacijai “Aurora” karą, 
kad ją pasmaugt. Fašistų ir 
socialfašistų “ k a r į uomenes” 
vadu buvo senas caro laikų 
šnipas, vėliau Lietuvos social
demokratų partijos veikėjas ir 
kartu fašistinio universiteto 
rektorius, popiežiaus pantaplio 
laižytojas čepinskas. Kitas 
socialfašistas S t a n k e vičius, 
kaip tikras buržuazinis advo
katas, xstojo gint fašistinio uni
versiteto reikalus. Prie tokio 
juodųjų jėgų tvirto susigrupa- 
vimo “Aurora” I 
ta.
Po to nuotikio, “Auroros” 

nariai-studentai įteikė pro- 

kuriame, šalę kitko, sako
ma:

Kad šiek tiek nušviest, kas 
tas Kauno fašistinis universi
tetas,—tas tamsos ir juoda
šimčių lizdas,—žemiau duodam 
'kelias ištraukas iš uždarytos 
studentų marksistų draugijos 
“Aurora” protesto, įteikto uni-į 
versiteto senatui 18 gegužės. į 
Tame proteste skaitome:

Universiteto teismas š.m. 
gegužės men, 9 d., net neįsi- 
leidęs į posėdį ir neišklausęs 
mūsų draugijos atstovų, pa
skelbė rezoliuciją, kad jis nu
tarė studentų marksistų drau
giją “Aurorą” uždaryt ir jos 
valdybos narius studentus Or- 
ansą A. ir Andriuškevičių R. 
pašalint iš universiteto trim 
semestram. • Kokiais ipotyvais 
remdamasis universiteto teis
mas išnešė tokį sprendimą for
maliai į klausimą žiūrint, ne
žinia, nes teismo pirmininkas 
p. docentas Stankevičius ne 
tik atsisakė išduot motyvuotą 
teismo sprendimą, bet iki šiol 
neišdavė ir raštiškos teismo re
zoliucijos. Bet mūsii giliu įsiti
kinimu čia ne formaliam teis
mo sprendime bei jo motyvuos 
dalyko esmė. Rodos, tai pa
tvirtina ir paties teismo pirmi
ninko p. doc. Stankevičiaus, 
mums prašant motyvuoto teis
mo sprendimo, duotas atsaky
mas: “Kokie čia gali būti mo
tyvai? “Aurora” uždaryta ir 
jos valdyba nubausta pono rek
toriaus įsakymu.”

Pabaigoj protesto studen- • _. J • _ ♦ 1 I
būt čielą, o biznierius ar ka
pitalistas, kuriam uždirbo 
darbininkai t ū k s t a n čius, 
proporcionaliai gautų ma
žiau! Tai skandalas. Tai

tymus gina Strazdas ir Prū
seika ! Grigaitis, reikia pri
pažinti, neišėjo taip žioplai 
ir atvirai, kaip šitie du rene
gatai !

Toliau:
reikalaujant, kad vietoj audi
toriaus skirto resyverio būtų 
skirtas kreditorių rekomen
duojamas asmuo (ar komisi
ja), reikia turėti du trečdaliai 
kreditorių, kurie atstovauja 
du trečdaliu banke laikomų pi
nigų. Chicaginė Antano Bim
bos “armija,” dalyvavus mi
tinge, tų visai nepaisė. . .

APIE AUGIMĄ KOMUNISTĘ PARTIJŲ 
IR KOVĄPRIEŠ FLUKTUACI JĄ

Šiuoše sunkiuose laikuose, 
užsidarius jų pinigams, da
bar randasi arti bado slenk
sčio.

Dalis minėto banko depo
zitorių andai sušaukė savo 
susirinkimą, kuriame daly
vavo keli šimtai jų. Depo
zitoriai pasikvietė iš “Vil
nies” redakcijos draugus, 
patarti jiems, kas daryti su 
pinigais. Pastarieji, kaipo 
komunistai, kaipo tie žmo
nės, kurie kovoja už darbi
ninkų reikalus, nuėjo į su
sirinkimą ir pasiūlė seka
mus sumanymus:

1. Depozitoriai turi reika
lauti, kad pirmiausiai būtų 
išmokėta tiems depozito- 
riams, kurie turi į banką 
įdėję ne daugiau, kaip 
$2,000.

2. Kad valstijos valdžia! 
į atšauktų savo žmogų ir lei-i 
. stų pasiskirti pdtiems depo-į Strazdo, taip nerimtai elgė- h’ laipsniškai įtraukiant į apielinkėje dienraštin

liko pasmaug- zitoriams resyverį.

O. Bever.
4. Biuras p a s i r i n k tos 

apielinkės (sekcijos) arba 
partkomai privalo del kiek
vienos pasirinktos įmonės 
suteikti tvirtą instruktorių, 

j bendrai su kiekvienu tokiu 
instruktorium smulkmenin- 
gai išdirbti planą artimiau-

(Tąsa)

Anglijos Komunistų Par
tija nuo 1930 metų lapkri
čio mėnesio iki to pat 
nėšio, 1931 metų, išaugo 
2,555 iki 6,263 narių,
tuo pat laiku partijos be
darbiu skaičius išaugo nuo ... , v. v. . .

Argi ne baisus tos “armi-j50 iki 80 nuošimčių, nepai- Slų lr konkrecllJ uždavinių, 
jos” prasižengimas? Nepai- Isant, kad tuo metu Anglijo- 
syt kapitalistų pagamintų !je ėjo smarkios streikų ko- 
įstatymų, nepaisyti stambių | vos, apimančios pamatines 
depozitorių, bet reikalauti! I pramones^. . _
Mums dar neaišku, kodėl Vra ii’ - 
Strazdas, kuriam tie įstaty- kompartijose tame skaičiu- 
mai taip brangūs, nepašau- hi e ir nelegalėse partijose, 
kė policijos ir neužleido ja^Nelegalėm kompartijom ne- 
nelabųjų bolševikų. Juk jie įgalima vesti . platus naujų 
eina prieš (kapitalistų) įsta- narių verbavimas. Ten ga- 
tymus! " ;lima ve’šti verbavimas tik-

| Na, ir kodėl gi tie “nela- tai individualiu keliu, pasi- 
bieji” Abekai, Mileriai, Jo- renkant iš revoliucinių dar- 

; nikiai ir Andruliai, pasak j bininkų ir valstiečių, tarpo

i si ? Strazdas atsako:
Pagalvokit, draugai skai

tytojai, kas šiuose reikala
vimuose yra baisaus! 
blogo, ypačiai tiems depo-1 
zitoriams, kurie turi 
po nedaug pinigų?

Bet tąjį sumanymą ir v^,. .
patį susirinkimą jau per ke-i zinosime -

dėlės fluktuacijos narių ei-1J * ’*
dėse, bet ir jų augimas dari narių yar(įaįe
■eina stichiniu keliu, mJžai nėtos konferencijos šauki- 
organizuotai ir _ planuotai. mas daromas tuo tikslą, kad 

1 su APLA 
i vienybei, nepaisant, kad

i lai,.mat, Lodei jie nori Pavyzdžiui, pagal davinius pakenkus LDS 
' Aa! ?a’lLenkii°s Kompartijos org- i vienybei,
r! komų, 1931 metais Lenkijos j abiejų organizacijų seimai 

lias lygiai savo laidas nieki-1 Vadinasi, Strazdas sako, Komunistų Partija padidino ’arba suvažiavimai pasisakė 
subankrūtinusio banko de- savo eiles 107 nuošimčiais ir i vienybę. Jei tamsta no- 

... - ~ j rite, kad šis įnešimas tilp-
tuos, kurie turi pinigų.; pas augo ant 78 nuoš., o pramo- tų “Laisvėje,” kaipo APLA 
bagotus,. pas kapitalistus, niniuose neviršija 46 nuo-1 organe, tai pirmiau pasiųs- 
Na, kad ir pas patį Elijošių šimčius. Silpniausias buvo Rjt APLA Centro Komite- 
(jis, be abejo, turi daug pi- partijos augimas metalo tui< jei jįs su.tiks, tuomet 
mgų!). len jie butų .radę darbininkų tarpe, o ypątin- mes įtalpinsime laikraštin. 
“tikrą pagelbą.” Ten j.mms į gai dideliuose Varšavos fa-, 
niekas nebūt patarę išeiti brikuose, m e c h a nizuotose •
prieš kapitalistinius įstaty- dirbtuvėse ir karo reikmenų!R—Draugo tris siuntinius 
mus, .f, gaminimo fabrikuose.

Deja, darbininkai de.pozi- ‘sėkmėje bendras LKP narių ;a& 
toriai Strazdo, matomai, ne- skaičius pramonėje nevirši-1

tai atvirai pasako ponams 
fašistams ir social-fašis- 
tams, kad “Auroros” “ap
kaltinimo bei jos uždarymo 
ir valdybos nubaudimo es
mė gludi ne tariamajame 
jos nedrausmingume, bet ta
me, kad p. rektorius ir uni
versiteto teismas nepakep- 
čia marksistinės studentų 
organizacijos e g z i s tavimo 
fakto ir nori užgniaužti stu-

no ir šmeižė “Naujienos.” 
Niekino Kazys Liutkus—nu- 
kniaukusis LDLD iždą. Nie- 

j kino įvairūs advokatai ir 
j kitoki -lietuviški stambūs 
i biznieriai Chicagoje.

Tai ne viskas! Naujie
noms” ir biznieriams talkon 
atėjo Prūseika su savo sėb
ru Strazdu! Per sąvo or
ganą tie žmonės eina toliau, 
negu Kazys Liutkus ir Gri
gaitis. Strazdas štai kaip 
surinkta:
, “Ekstrinių (supraskit, ko
munistų) elgesys sakyte sakė, 
kad jie čia rengiasi ne tik už
darytąjį banką, bet dargi pa
čios valstijos įstatymus likvi
duoti...”
Gevalt, šaukia Strazdas ir 

Prūseika. Kaip tai galima 
tuos įstatymus likviduoti, 
kurie, paties Strazdo lūpo
mis, sako, kad

...bankrutavusio banko liku
čiai yra dalinami visiems kre
ditoriams proporcionaliai:. .

Ai, ai! Likvidavus tokius 
“puikius” įstatymus,kas tuo
met būtų. Ogi darbininkas, 
kuris krauju ir prakaitu už
dirbo, sakysim, šimtą dole
rių, ir pasidėjo į banką, tą 
šimtą dolerių atgautų gal

Chicagoj, kaip žinia, su
bankrutavo Universal State 
.Bankas. Jame sudėti pini
gai (arti miliono dolerių) 
daugiausiai lietuviu darbi
ninkų. Dabar bankas yra 
resyverio (valdžios pastaty
to žmogaus).rankose. Dau-

gaminimo fabrikuose. Pa- p’^štų gavo me. Didžiai 
ačiuojam. Sunaudosiu! (vi- 

j s u s. Lauksim daugiau.
ja 20 nuošimčių. ' į Trokštame gauti kuodau-

Tokia padėtis kompartijų giau žinių iš Sovietų Su
augimo yra visiškai nepa-; jungos socialistinės kūrybos 
tenkinanti ir reikalaujanti! pasiekimų. Tikimės, kad 
nuo visų kompartijų ener-; draugas ir kiti SSSR drau
gingų žingsnių ir pirmiau- tuo uiūms padėsit. Siun- 
siai griežtos kovos prieš da-' čiame laišką.
bartinę praktiką, bandančią j Kralikui, Cleveland, Ohio.

I padengti tą klausimą, pri- —Draugas klausiate, kodėl 
imant savikritikos rezoliu- Bimba, Mizara, Šolomskas

klauso. Jie jau pasimokino 
iš paties gyvenimo, kuris 
jiems įrodė gyvais faktais: 
tie, kurie turi daug banke 
pinigų, tie juos apvogė at
vejų atvejais. Jie vagia, 
plėšia pasiremdami įstaty
mais, kuriuos Prūseika su 
Strazdu taip nuoširdžiai gi
na!

lai ve, draugai, prie ko cijas, kurios tuojaus pade- įr draugai nieko neat- 
damos po Stalu ir užmiršty-isakinėja Prūseikos organui 

į jo vienvalinius šmeižtus, 
liejamus ant tų draugų. 
Nėra reikalo. Amerikos

nes”, kaip jie save vadina,— je pasilieka iki sekančios1 
komunistinio judėjimo rene-/progos.
gatai.

Komunistai sako, kad 
buržuazija kiekvienam žin
gsnyj darbininkus turi pa
žabojus kapitalistiniais įsta
tymais. Darbininką i s u - 
streikavo—tuojau teisėjas, 
pasiremdamas įstatymais, 
išleidžia indžionkšiną prieš 
streikierius (šimtai jų iš
leista.) Komunistai oi gani- į pagėiba rezoliucijų.

progos.
Kaip reikia dabar statyti 

klausimas apie tolimesnį lietuviai darbininkai labai 
kompartijų augimą ir. kovą geraj žino, kas yra Prūsei- 

|ka ir kur jis šiandien at
sidūrė. Todėl niekas nesis- 

j tebi del tų auksėjimų, kurie 
pasirodo jo lapelyj. Atsa-. 
kinėjimas į nepamatuotus 
asmeniško pobūdžio kan
džiojimus , neneštų jokios 
naudos. Tegul pruseikiniai 
renegatai plūstasi ir šmei
žia, o mes, komunistai, dirb
kime savo darbą. Kadangi 
draugo feljetonėlis spaudai 
netinka, tai pade jom jį ten, 
kur patarėte.

S—riui, Brooklyne.—Nors 
satyriškos eilės gali praeiti 
spaudon, kad ir su tam tik
rais netobulumais, tačiaus 
draugo prisiųstos eilutes 
dar gerokai “šlubuoja” ei
liavime. Štai pavyzdys:

Aš Prūsiukas—ne durniukas, 
Tarnų dar turiu.
Išmatos iš Kompartijos 
Lauk’ prie mano durų.

Matot, čia šlubuoja ir rit
mas ir rimas. Lavinkitės 
eiliuoti. Tolydžio rašinėkit 

' prozoj straipsnelius. Ban- 
! dykit rašyt ir vaizdelius.

prieš narių pasitraukimus? 
Tais klausimais turimas pri
tyrimas galima suvesti į se
kamus punktus:

1. Kartą ant visados atsi
sakyti nuo minties, kad šie 
klausimai galį būti išrišti su

2. Reikia pradėti nuo ke
leto stambiausių pramonės 
centrų, išskiriant iš pamati- 

XT , . . , ... | niu pramonių keletą įmonių.Neturi bedarbis darbmin-i 3 Del kiekvieno pasirink. 
. ± ... . to centro paruošti greitą
butą savininkas, pasirem-; pagejbą sustiprinimo ten 
damas kapitalistiniais įsta- esamo jjjuro įr kompartijos 

jėgų, o ypatingai aprūpinti 
tinkamais orga nizatoriais 

į kuopeles, esančias įmonėse.

jungoj galima šitaip, bet ne
kapitalistinėj Amerikoj! kas pinigų užsimokėti už1 
Kapitalistinėj Amerikoj, ei
nant Strazdo-Prūseikos lo
gika, yra sekamai: darbinin
kas, sunkiai uždirbęs 100

turi gauti tik tiek, kiek bur
žujus, kuriam kiti uždirbo 
tūkstančius dolerių! Saky
sim, jei biznierius pasidėjęs 
turi $5,00Q, o .darbininkas 
$&O0, tai atmokant kiekvie
nam depozitoriui propofeio- 
naliąi, daleiskim, po 10 nuo
šimčių, pirmasis būtinai tu
ri gauti $500, o vargšas dar
bininkas $50.

Toki įstatymai, tiesa, vei
kia Illinois valstijoj. Juos 
pagamino tie patys bankie- 
riai ir fabrikantai, kurie tu-

tymais, meta jį laukan. Ko
munistai organizuoja darbi
ninkus kovai prieš tai, ne
paisant, kad tai yra prieš 
tuos įstatymus. Kur pavyk
sta sumobilizuoti didesnė 
spėka darbininkų, ten laimi
ma. *

Jeigu darbininkai klausy
tų Strazdo-Prūseikos pata
rimų ir vengtų veikti, nes 
tai prieš įstatymus, aišku, 
tuomet nebūtų jokio revoliu
cinio darbininkų judėjimo. 
Beje, didesnė pusė komunis
tinių partijų turėtų likvi
duotis, kadangi jos gyvuoja 
slapta, prieš įstatymus (Da
bar, beje, paaiškėja Strazdo 
duotas “ultimatumas”, kuo
met jis kadaise stojo į Dar

tą komunistų partiją—ne
stosiu!)

Grįžtant prie Universal 
State. Banko depozitorių, 
mes sakome: visi smulkieji 
depozitoriai, darbininkai ar
ba smulkūs biznieriai, orga- j 
nizuokitės ir kovokit už sa-j 
vo priimtas rezoliucijas.į 
Traukit kiekvieną smulkų i Mažučiui, Binghamton, N. 
depozitorių į savo eiles. Ne- j Y.—Draugo “Geras Suma- 
klausykit buržuazinių agen- nymas” laikraštin dėti 
tų, šaukiančių, kad tai bus verta 
kova prieš įstatymus! rys

nė-
Naūdbs jis nėp&da-



Puslapis trečias

A.L.P.M.S. REIKALAI

Baltrušaitis

Trečias
B. Kirstukas

Sovietų

Sovietų

Meno Sąjungos Suvažiavimui

KomunistųMes

rei

1) Lyros Choras narių

Bet iki šiol darAido

tik po 5c 
vidutiniai

dainuoja 
“Vakari-

Tad negalim mes juk džiaugtis, 
Kai mūs broliai vien vaitoja;
Sunkų jungą kantriai velka, 
O kovon dar vis nestoja.

Ne del jųjų gėlės žydi, 
Sodnuos paukščiai gražiai čiulba 
Juos kas dieną vargas lydi, 
Į kapus dar jaunus guldo.

Juos turtuoliai išnaudoja— 
Atim’ viską, ką padaro;
Sausos duonos jiems neduoda 
Dar iš namo laukan varo.

skyrių, 
duoklių

štai saulutė skaisti šviečia, 
Laukuos puikios gėlės žydi, 
O paukštelių linksmos dainos 
Oro bangas tolyn lydi.

Red.). Turi savo pia

šiltas oras, toks malonus 
Kvieste kviečia pavaikščioti 
Ant saulutės kaitint šonus, 
Tyru oru pakvėpuoti.

Choro Valdyba:
Sekretorius, V. Raškauskas

Nereikia 
atsimin-
Pavyz- 

iš sykio 
išmoks-

' Lai
Meno

choras laikosi su Komuhistų

kad neleistų savo jaunus vaikus 
Tai tas ir pa-

Nereikia
Jei negera

Bet klau-

Meno Sąjungos Vienetų Raportai
Suvažiavimui

Wilkes-Barre, Pa.—Aido Choras sveikina 
ALPMS suvažiavimą ir visus delegatais, kurie 
dalyvauja suvažiavime. Mes užginame da
bartinio Meno Sąjungos Centro Biuro veiki
mą ir pageidaujame, kad jisai veiktų toliau.

Su pasveikinimu siunčiame ir $5.00 auką 
mūsų meno reikalam^.

Draugiškai, Aido Choro Valdyba:
Org. E. Miliauskas, 
Sekret. M. O. Ručienė.

tuo 
jau

/nergijos ir di 
ui $10.00 auką

siunčiame 
jungai.

Laisvės

Binghamton, N. Y.—Aušros Choras siun
čia širdingą pasveikinimą Meno Sąjungos 
Suvažiavimo dalyviams. Taip pat čia siun
čiame $10.00 auką scenos veikalų leidimui.

Aušros Choro Valdyba,

Juk jiem ilgus, ilgus laikus, 
Skaisčias, šiltas, gražias dienas 
Reiks kentėti sunkius vargus, 
Jei nekviesim jų nė vienas.

Raportas Aušros Choro, Binghamton, N. 
Y.—Choras turi 22 narius. Ižde turi 150 
dolerių.

Choras nedainuoja, nes neturi mokytojo.
Choras turi dramos grupę; turi scenerijų ir 

drabužių.
Choras turi paskyręs komisiją vesti Komu

nistų Partijos rinkimų kampaniją.
Delegatai:

Chicago, Ill.—ALPMS 1 kuopa, Chicago, 
Ill., sveikina Meno Sąjungos suvažiavimą ir 
linki gerai ir darbininkiškoj dvasioj vesti 
proletarinio meno suvažiavimą.

Meno Sąjungos suvažiavimui aukojami vi
są mūsų iždo turtą—$1.00. Daugiau pinigų 
negalime aukoti, nes neturime.

ALPMS 1 Kuopos Valdyba. t

Cleveland, Ohio.—Sveikiname Amerikos 
Lietuvių Proletarinio Meno suvažiavimą, ku
ris jvyksta birželio 30 dieną,. 1932 metų, 
Clevelande, Ohio.

Taipgi su šiuo pasveikinimu siunčiame 
nors mažą auką, $5.00. Šią auką skiriame 
Meno Sąjungos reikalams.

Clevelando Lietuvių Darbininkų Svetainės 
Komitetas,

Sekretorius A.P. Baltrušaitis.

Newark, N. J.—Sietyno Choras sveikina 
Meno Sąjungos suvažiavimą ir linki gerų 
darbų proletarinio meno srityje. Kad pa
remti tuos gerus darbus, siunčiame suvažia
vimui $5.00 auką, kuri prisidės prie naujų 
veikalų leidimo ir gaminimo.

Sietyno Choro Valdyba.

ALPMS Suvažiavimui 
Pasveikinimai

ATITAISOME KLAIDĄ
Draugo Buolio Sūnaus eilėse 

“Užu Fostęrį ir Fordą”, tilpu- 
siose pereitame meno skyriaus 
numeryje, rugpjūčio 1 d., įvy
ko klaida. Paskutiniame pos
me išspausdinta viena Šilutė 
nepilna. Ji skamba: “Ei dai
nuokim dainą”. O turėjo būti: 
“Ei, dainuokim kovos dainą”.

Kurie skaitėte ar naudositės 
minėtomis eilėmis, prašome 
pataisyti šią nemalonią klaidą.

Per metus laiko Aido Choras dalyvavo 
parengimuose veltui 23 sykius. Tik už vie
ną dalyvavimą gavo $5.00.

Parengimų Aido Choras turėjo 11; pelno 
parengimai davė $375.00.

Choras suvaidino vieną veikalą “Pirmi 
žingsniai.” Tą patį veikalą vaidino ir 
Scrantone. Aido Choro jaunimas turėjo vie
ną juokų vakarą, kuriame buvo suvaidinta 
komedija “Netikėtai” ir dali išpildė “Mins
trels.”

ALPMS Suvažiavimui
Cleveland, Oohio.—Sveikinu Meno Sąjun

gos suvažiavimą ir siunčiu proletariškus lin
kėjimus jūsų darbui.

Aš tikiu, kad jūs pasistengsite budaxyoti 
ir auklėti proletarinį meną ir toliau, kuris 
eis bendrai su Komunistų Partija ir po jos 
vadovybe.

Siunčiu suvažiavimui del 
dėsnių darbų, veikalų leidi;

Su gerais linkėjimais, /

T Suorganizavus Proletarinių Rašytojų Ra- 
" telį Toronte išsyk labai gerai pasirodė. Daug 

draugų griebėsi darbo—rašyti eiles ir vaizj 
delius ir kitokius rašinėlius. Bet vėliau 
draugų ūpas nupuolė. Iš. nugirstų kalbų 
tenka konstatuoti, kad to ūpo nupuolimo 
priežastis yra ta:

Nekurie draugai /išsireiškė, kad jų raštų 
nepatalpino laikrašty, tai nėra vertės rašyti. 
Tokia nuomonė labai klaidinga, 
norėti, kad tuoj patalpintų. Reikia 
ti, kad nieko nepadaroma iš sykio, 
džiui, kuris pradeda eiti mokyklon, 
nieko nežino, bet toliau vis daugiau 
ta. Tas pats ir su rašymu. Parašykit kokį 
dalykėlį ir padėkit. Po mėnesio laiko patys 
pamatysite, kiek ten netobulumų yra.

Proletarinių Rašytojų Ratelis yra toje sri
tyje mokykla. Galima daug prasilavinti, tik 
reikia dirbti—rašyti. Kada prasilavinsime, 

<^kad parašysime tinkamą spaudai, tada ir bus 
patalpinta. O kad galima išsilavinti, tai 

' nėra abejonės. Ratelyje buvo pastebėta net 
keli draugai, kurie galėtų išsidirbti rašyme, 
bet nustojo veikę. Draugai, nepalikime su
pūti toms galimybėms, kurios lengvai galima 
atsiekti. ' Ir dar dėlto, kad jos neš naudą 
mūsų—darbininkų klasei. ’

Kitas blogas dalykas, tai kad randasi 
“perdaug” mokytų. Skaitosi, kad jie jau 
“nepaliečiami asmenys.” Pastebėta, kad tu
ri pasiųstų veikalėlių net kelis, bet nebuvo 
visi skaityti Ratelio susirinkime 
bijoti perskaityti susirinkime, 
kritika, niekas neverčia priimti.
sytojai gali kartais ir nemokyti duoti gerų 
pastabų. Be to, dar kiti gali pasimokinti.

J^ėra reikalo skubinti pasiųsti, kad iš
keistų. Keliom dienom ar sakaitėm vėliau 
ar anksčiau, nedaro skirtumo.

Kadangi proletariniai rašytojai neša di
delę naudą mūsų spaudai, tai stengkimės 
kuo daugiausia prasilavinti. Kada daugiau 
draugų darbupjasi, tada lengviau ir dau
giau įvairumo. Laužkime “ledus,” ir pama
tysim, ką ateitis mums parodys. Jei pra
džioj neduos gerų pasekmių, tai nereiškia, 
kad neverta darbuotis. Niekas iš syk nepas
tojo nei mokslinčių, nei poetu, nei kitokiu 
'Iškili veikėjų. Tik nenuilstamai darbuoda
miesi gali jais tapti.

Ant galo reikia pastebėti,’ kad jau geras 
laikas praėjo nuo to, kaip buvo iškelta min
tis organizavimo PRR, bet nesigirdi pasek
mių. Reikėtų subrusti.

Bet vos grožį prisiminus, 
širdį skausmas surakina:
Tos skaistuolės gražios dienos
Juk vargdienių neramina.

Brangūs draugai ir draugės, delegatai. 
Nenoriu čia prirašyti tūkstančius žodžių, kad 
sujaudinti jūsų jausmus ir užimti bereikalin
gai jūsų brangų laiką. Bet gi negalių iš
kęsti neištaręs šių kelių žodžių:

Sveikinu jus darbininką meno kūrėjai, 
kurie čionai suvažiavote pateikti dar stipres
nį pamatą, ant kurio bus budavojama mūsų 
proletarine meno kūryba.

Taipgi čionai pridedu nors mažą auką me
no reikalams—$5.00.

Draugiškai,

ALPMS Suvažiavimui '
Montello, Mass.—Sveikinu ALPMS .suva

žiavimą linkėdamas revoliucinio entuziazmo 
ir energijos. Meno Sąjungos darbams siun
čiu auką $5.00.

Veikite, draugai ir draugės, kad mūsų 
menas pakiltų ir bujotų.

Draugiškai, M. Budrikis.

Chicago, Ill.—ALPMS suvažiavimui, Cle
veland, Ohio/ Sveikiname Meno Sąjungos 
5-tąjį suvažiavimą. Draugai delegatai ir de
legatės, stiprinkite darbininkų meną. Riš- 
kite kuo arčiausia proletarinį meną su dar
bininkų judėjimu ir prie Komunistų Partijos.

štai čia nors mažą auką siunčiame 
($2.00), nes tik tiek tuom tarpu galime.

Lietuvių Darbininkų Orkestros Valdyba,
Sekrt. J.StuIgaitis.

Tad numetę mes į šalį 
Visus grožius ir svajones, 
Pasiimkim Markso mokslą, 
Kovon šaukim darbo žmones.

Jonyla

Nuo lapkričio mėnesio Aido Chorą mokina 
D. Zdaniutė. Per 7 mėnesius Aido Choras 
jau susimokino 9 naujas dainas. Taipgi iš 
choro narių sutverta Merginų Oktetas jau 
susimo,kino 10 naujų dainų.

Dabartiniu laiku Aido Choras 
sekamas dainas: “Internacionalą,” 
nė daina,” “Darbininke, susiprask 
minterną,” “Kova neužbaigta,” “Nakties ra
sa,” “Buk sveika liuosybe,” “Jūra,” “Pasil
sėt dar ne laikas,” “Kur girios žaliuoja,” 
“Neverkite pas kapą,” “Reik bernyčiui ka- 
ran jot,” “Dainelę pinu,” “Sveiki gyvi mūs 
svečiai,” .“Sirpsta, noksta avietėlės,” “Už
trauksim naują dainą, broliai.”

Taipgi lavinama solistai ir duetai, kad bū
tų galima paįvairinti programą.

Choras prisideda ir prie darbininkų veiki
mo. Aukų surinko maršavimui bedarbių į 
Washingtona—$10.32; Komunistų Partijai 
už kambarius—$3.50 ; Pittsburgh© mainie- 
riams—$3.00 ; Mooney gynimui—$2.00; Ko
rn u n i s t ų Partijai—$5.00. Viso aukavo 
—$23.82. ’

Pamokas choras laiko kiekvieną pirmadie
nį. Susirinkimus laiko kiekvieną mėnesį 
paskutinį pirmadienį. Susirinkimuose kal
bama lietuvių kalba.

Svarbiausias vietas choro valdyboje užima 
jaunuoliai, čia gimę. Kaip tai: mokytoja, 
organizatorius, sekretorius.

Choras priklauso prie ALPMS. Taipgi 
platina 4 kopijas žurnalo “New Mas
ses” ir “Workers Theatre.” Dainas, kuo
met galima finansiniai, tai perkame iš Cen-

savo pasida-

Brangūs Draugai!
Toronto Ont.,—Negalėdami dalyvauti šia

me suvažiavime, siunčiame pasveikinimą 
draugams vardu Toronto lietuvių Bangos 
Choro, Proletarinių Rašytojų Ratelio ir Dra
mos Grupės. Linkime proletarinės energi
jos, sėkmingai išspręsti svarbias meno sri
tyje problemas išjudinimui visų Amerikos 
lietuvių proletarinių jėgų, kad proletarinį 
meną pasukti į revoliucinį kelią, kad tarnau
tų darbininkų klasei kovose su kapitalizmu 
ir jo'bernais socialfašistais ir sklokininkais, 
kaipo agitatorius ir švietėjas.

Mes, kanadiečiai menininkai, pasižadame 
energingai su jumis, draugai, darbuotis kiek 
mūsų jėgos leis. Šiuo tarpu prisiunčiame su 
pasveikinimu 10 dol. surinktų aukų Kana
dos valiuta. Taipgi Choras užsimoka 5 dol. 
'duoklių.

Lai Gyvuoja Proletarų Menas!
Gyvuoja Amerikos Lietuvių Proletarų 
Sąjunga!
Gyvuoja Darbininkų Vadas, 

Internacionalas!
Lai Gyvuoja Darbininkų Tėvynė, 

Sąjungą!
šalin Imperialistų Rankos Nuo 

Sąjungos!
Bangos Choro ir Dramos Grupės valdyba

M. Guolis,
Rl. Svyrūnėlis.

Proletar. Rašyt. Ratel. Sekret.: Jonyla.

“Workers Theatre.”—Šiame 
numeryje šio magazinėlio yra 
du veikalėliai. Jais galima pa 
sinaudoti. Jei jau ne vaidinti, 
tai galima gerai perskaityti, 
pastudijuoti, kaip mūsų pro- 
pagandistai-menininkai veikia 
ir rašo.

Mes jau raginome mūsų vie
netus, kad reikia platinti šį 
laikraštį tarpe jaunų ir suau
gusių, kurie kalba ir skaito 
anglų kalba. Bet galima pa
sakyti, kad vasaros metu mū
sų choruose yra apsileidimo.

Gerai veikia, tai Aido Cho-t 
ras, Brooklyne; Pirmyn Cho
ras, Great Necke; Sietyno 
Choras, Newarke; Lyros Cho- 
ras\ Shenandoah, Pa. O kur 
kiti chorai ir dramos grupės y 
Ir vasaros metu mes turime 
veikti. Apsileidimas reikia 
mesti į šalį, jei mes norime ge
rai veikti.

Centre dar yra gana šio 
žurnalo, reikalaukite, draugai* 
kad mes jums prisiųstume. 
Kurie chorai arba dramos gru
pės ima tiesiai platinimui šio 
žurnalo, tai reikalinga praneš
ti į Centrą. Taip pat per Cen
trą galima užsisakyti arba už
sirašyti šį žurnalėlį.

Veikime, draugai, greitai. 
Nelaukite daugelio paragini
mų.

Haverhill, Mass. — Laisvės Choras sveiki
na Amerikos Lietuvių Proletarinio Meno Są
jungos suvažiavimą, kuris įvyksta birželio 30 
dieną, Clevelande, Ohio.

Negalėdami prisiųsti delegatus, pilnai pa
sitikime, kad Suvažiavimas padarys gerų ta
rimų, kurie bus naudingi visam mūsų judėji
mui, o ypatingai mūsų chorams. Mes pasi
žadame remti jūsų darbą ir jšiame laiške 

bent $2.00, kaipo auką Meno Są-

Gerbįami draugai delegatai ir delegatės. 
Sveikiname mes jus linkėdami, kad padary
tumėt gerų ir naudingų tarimų mūsų meno 
organizacijai. Negalėdami pasiųsti delega
tų, tai nors mažą auką siunčiame—$10.00.

•Mūsų choras eina su viso pasaulio darbi- 
:ninkų judėjimu. Choras eina prieš visokius 
renegatus ir visus judėjimo griovikus 
laikomės Meno Sąjungos nusistatymo.

Aido Choro Valdyba:
Organiz. J. J. Bakšys,

Sekret. J. Kižys,
Fin. Sekrt. L. Stankus, 

Ižd. Ig. Šiupčnas.

lio 1932 metų. Aido Choro mokytoja yra 
draugė D. Zdaniutė. Narių choras turi—50. 
Ateivių merginų yra 3; vyrų ateivių—13; 
čia gimusių merginų—26; čia gimusių vyrų

Laisves Choras, Haverhill, Mass.—Laisvės 
Choras priklauso ALPMS II Apskrityj. Cho
ras dainuoja veik visas proletarines dainas, 
kai kurios jau senai dainuojamos. Dainuo
ja : “Tu, Kurs Klaidžioji, Darbininke,” “Rau
donoji Daina.” Dainuoja ir kitas dainas.

Laisvės Choras palaiko kambarius, tai tu
ri rengti ir parengimus jų palaikymui. Cho
ro kambaryje laiko susirinkimus ALDLD ir 
TDA kuopos veltui. Tai reiškia, kad kam
bariai. gelbsti ir kitoms mūsų organizacijoms.

Veikalų tuomi tarpu nesimokinama. Mūsų 
darbui ir gi pakenkė skloka, kuri parodė 
savo iltis. Čia yra pora žmonių (pats su 
pačia), kurie vaikščiojo po stubas ir gązdi- 
no tėvus 
į chorą dainuoti ir lavintis 
kenkė šiek tiek.

Bet 'dabar jau v^l pradeda jaunimas lai
kytis geriau ir choras atsigauna. Veikiausia 
galėsime ir daugiau veikti.

Mūsų choro turtas, $225.00 pinigais (o 
draugai sakote, kad negalėjote pasiųsti dele
gatą į suvažiavimą 
ną? Taip pat šiokių-tokių rakandų.

Narių, turi apie 16-20. Su jaunimu biskį 
yra bėdos. Jisai nelabai pastovus. Bet tu
rime viltį, kad dalykai pasitaisys.

Dvasiniai
Partija. T(

Laisvės Choro Sekret.,V. Račkauskas
Aido Choras, Wilkes-Barre, Pa

Choro raportas nuo birželio 1931 iki birže

Suvažiavimui Sumanymai
Waterbury, Conn.—Vilijos Choras duoda 

sekamus įnešimus Meno Sąjungos suva
žiavimui:

1. Kad Meno Sąjunga leistų daugiau ma
žesnių veikalėlių, kuriuos galėtų vaidinti 
mažesnės kolonijos. Didelius veikalus ma
ži chorai negali pajėgti suvaidinti. Iki 
labai mažai mažų veikalų išleista. Jų 
kia daugiau.

2. Kad dainos, kurias Meno Sąjunga 
džia, būtų aiškiai atspausdintos. Dabar 
vo jtaip neaiškiai išleistų, kad negalima 
įskaityti.

S. Jasilionis,
A. Pagiegala.

Lyros Choro Raportas ALPMS Suvažiavimui 
Cleveland, Ohio,

turi 48. Į pamokas lankosi, abelnai, apie 40.
2) Virš 70 nuošimčių sudaro čia augęs jau
nimas—merginos ir vaikinai.

3) Choras dalyvauja darbininkiškuose pa
rengimuose, pildyme programų.

4) Didžiumoj choras dainuoja Meno Są
jungos išleistas dainas. Retkarčiais dainuo
ja ir privačių įstaigų leistas dainas, kurios 
nėra priešingos darbininkų klasės rei
kalams.

5) Per pereitus metus choras nestatė 
stambesnių veikalų, kadangi nebuvo pakan
kamai medžiagos pačiame chore, su kuria 
būtų buvę-gedima pastatyti muzikalį veikalą- 
operetęT^'^y

6) Choras pastaruoju laiku yra silpnas 
finansiniai. Turi apie $140.00 skolos.

7) Choro suaugesnieji nariai bando staty
ti jaunimą į choro vadovybę. Bet kol-kas 
dar vis jaunimas neišdrįsta imti atsakomybę 
ant savęs.

8) Tankiai jaunimas pageidauja, kad dai
nuotume angliškas dainas.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Prelekcijų Maršrutas.

Worcesterio Aido Choras 
Jau pranešė, kad jie ruošiasi 
prie" ^rAūgės šalinaitės marš
ruto. Taip ir reikia veikti. 
Kiti mūsų chorai dar laukia. 
Draugai, reikia nelaukti ilgai 
su tokiais darbais. Tokius da
lykus galite aptarti pirmįausia 
chorų valdybos, o paskiaus, 
jei susirinkimas nėra artimoj 
ateityj, tai gali aptarti choro 
pamokoseu^

Laikas-Jau gana trumpas. 
Reikalinga rengtis. Draugė 
šalinaitė yra labai užimta vei
kimu ir chorų mokinimu. Tad 
reikia žinoti iš anksto, kur kas 
bus daroma. Todėl greitai 
veikit visi chorai, kuriems pa
siųsta laiškai tuo kląusimu. 
Laiškai pasiųsti visiems II 
Apskričio chorams, tai yra 
Mass, valstijoj.

Naujas Veikalėlis

Kas norite gauti neblogą 
komediją vieno veiksmo, tai 
kreipkitės į Centrą, šį veikalė
lį, “Suiro Tėvelio Nervai,” iš
leidome tik mašinėle. Jį pa
rašė d. Jonyla. Tad neper- 
daugiausia jo turime. Visiems 
chorams jį nesiunčiame. Siun
čiame tik ten, kur reikalauja
ma.

šitas veikalėlis savo turiniu 
yra sekamas: Kunigas laiko 
dvi gaspadines, bet viena jau 
nudėvėta, pasenusi. Kunigas 
nori senesnę kur nors išsiųsti, 
kad jam būtų geriau pasilikus 
su jauna meiluže. Jisai įsa
ko parapijonams sukelti pini
gų neva klebonijos taisymui, 
bet tikrai tai senos gaspadines 
išsiuntimui.

Bet# parapijonai nutaria 
prieš kunigą. Jie nutaria jau
ną gaspadinę paleisti, nes yra 
krizis, mažai pinigų, o jauna 
gaspadinė jiem ir kainuoja 
daugiau. Kunigas nesutinka.

Paskiaus parapijonai palei
džia ir kunigą su jauna gaspa- 
dine. Jie nusitaria, kad jiems 
visai nereikalingas kunigas.

(Tąsa 4-tam Pusi.)

tro, o kuomet nėra pinigų, tai 
rome.

Aido Choras turi ir rėmėjų 
mėjai moka po 25c. mėnesinių 
moka ir choristai, kurie dainuoja

Bet moteris ir merginos moka
Finansiniai dabar choras stovi
Tūri pinigų $157.53.

Polintiniai choras Jaikosi su
Partija. Aido Choras turėjo ir sklokininkų. 
Iš choro išmetė Vilkelį, kuris keldavo chore 
demoralizaciją. Kol jisai buvo chore, 
choras buvo pasidalinęs į dvi grupes.

Su sklokininkais .išėjo 10 narių. <Bet 
syk choras gavo 30 narių. Tad dabar 
choras turi 50 narių.

Mūsų choras mano, kad Centro Biuras 
negana seka mažųjų kolonijų reikalus. Per- 
mažai kreipia domės į mažų veikalų ir leng
vesnių dainų leidimą.

Aido Choro Delegatai:
O. Zdanienė,

J. Vitkūnas,
J. Stankevičius.
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Kantrybė

Paianta.
- x—

A.L.P.M.S. Reikalai
PRANEŠIMAI IŠ KITUR į

(Tąsa iš 3-eio pusi.)
CLEVELAND, OHIO

įMONTELLO, MASS

YONKERS, N. Y. Sietyno Choras iš Newark, N. J., Vadovaujamas drg. L. B. šaknaites

skaitlingai
GREAT NECK, N. Y.

E-i

RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

rašo: IMr.

PHILADELPHIA, PA.

Kitas būdas—
Tel. Porter 3789
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Kovoje netekęs kantrybes, 
Galėtum viską pralaimėt: 
Iš naujo vėl amžius vergijoj 
Turėtum vergauti, kentėt.

Jei norim pasiekti galybės, 
Kuri reikalinga del mūs, 
Privalom kantrybe ginkluotis 
Mes patys ir savo bendrus.

Mes 
vienetų

Vergaujant kantrybės daug reikia, 
Kad vergu ir likt amžinai;
Bet naudos ši kantrybė neteikia 
Ir jungą tik velka bailiai! Bot atveju pirmu kantrybė 

įteik braukti i šalį skubiai, 
Kad kovoj, vėliau ji naudoti— 
Pašalinti skurdas, vargai.

susi- I 
rug 
S'VC

Ambrose.
(185-186)

L* 
H

Org. F. K.
(185-186)

Kuris tiktai ją panaudoja, 
'Tur vergu turtuolių pastot! 
T? n n V c o i ia c 11 i o c i ’ crn b i ii ne

vajus jau 
d i-a ugai, 

pasisektų, 
išanksto.

į klau-

Rašt. J. Kazlauskas.
(185-186)

nu
yra 
rci-

N. 5th St. Visi nariai dalyvau
ji* naujų narių atsiveskite.

Sekretore J. S.
(185-186)

Lyros Choro susirinkimas įvyks 
, pirmadienį, rugpj. (Aug.) 8 d., 8 v. 

5th St. 
nes yra 

Taip-

Drąsaus komunaro širdyje 
Ji pergalės žiebia liepsnas; 
Kada jis kovodamas šaukia 
Talkon pavergtųjų minias.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
5 kuopos susirinkimas Įvyks pirma
dienį, 8 d. rugpjūčio, 8 vai. vakare, 
995 
kite

įvyks pirmadienį, 8 
vai. vakare, Strauko 
Susirinkimas bus svarbus, 
dalykų aptarimui, tad visi

TDA. John Reed 48 kuopos 
imas 

i pjūėio, 8 
■tainėje. 
yra daug 
nariai dalyvaukite ir atsiveskite nau
jų narių.

pareiga yra varyti 
už Komunistų Par- 
ir kiek galima rem- 
Prie to kliubo gali 
darbininkai, piliečiai 

Su
sirinkimai atsibūna kas. pirmadienį, 

I skaitlingai dalyvaukite šiose prakal- 7 vai. vakare, Liet. Tautiškam name.
: Visi darbininkai turėtų 
l prie šio kliubo prisidėti.

W.

PLYMOUTH, PA,
LDS. 60 kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 8 d. rugpjūčio, 7 vai. 
pareiga i va^are> 1 18 Walnut St., Plymouth, j 
rinkimu ' ^>a* nariai atsilankykite ir nau-: 

. ju aplikantu atsiveskite del prisira- apiehn- ■ 8j.mo

NEWARK, N. J.
i Sietyno Choro susirinkimas įvyks 
’ pirmadienį, 8 dieną rugpjūčio (Aug.), 
! šv. Jurgio svetainėje, 180 New York 

VOKIETIJOS-KOMUNIS- i ? ,vaL ^karc- ?is! nuriai rrrr r» a utį mu mdatchat 1 tinai dalyvaukite, nes turime svarbių TŲ PARTIJOS OBALSIAI aptarimui.

...... .. .L,i..,,:..
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MENO SKYRIAUS DALIS
MENO SĄJUNGOS VIENETŲ 

RAPORTAI SUVAŽIAVIMUI ‘

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
nebandėme tą pageidavimą vykinti gyveni- 

I 
man del įvairių kliūčių.

9) Lietuvių darbininkiška visuomenė (vie
tinė) chorą remia pagal išgalę, moraliai ir i 
medžiaginiai. j

10) Daugelis iš jaunimo yra studijavę mu- j 
ziką. Bet kad daryti žingsnį pirmyn, steng- j 
tis imti mokinti chorą, dabartiniu laiku to- Į 
kių dar nesiranda.

Lyros Choro Pirmininkas, Į
A. P. Baltrušaitis.

Už teises savąsias nenori kovot.

Bet kartais kantrybė naudinga, 
Tik reikia su saiku naudot, 
Kai aiškini priešo klastybes, 
Kad draugus pritraukus kovot!

Tuo pačiu laiku parapijonai 
besilankydami pas k u n i g ą , 
pastebi, kad kunigas kelia ro
mansus su gaspadine. Tuo
met jie dar labiau įsitikina, 
lęid kunigas yra “griešnas.” 

Mūsų Sąjunga Nutarė Laikyti
Vajų Rugsėjo Mėnesį

ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
9 d. rugpjūčio, Lietuvių Darbininkų ' 
svetainėj, 920 E. 79St. Visi nariai i 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turėsime uominuot Centro j Sekmadieni, rugpjūčio 7 d., 10 vai. 
Pildančiojo Komiteto narius seka- t ivyks ’Tarptautinio Darbininku 
miems metams. Draugai, dabar jū-Į ... ■ ■ ,. ... .
su būtiniausia pareiga dalyvauti no-, Apsigynimo susirinkimas. Visi 
minacijose į augščiausią mūsų orga- riai dalyvaukite susirinkime, nes 
nizacijo.s Įstaigą. Labai daug pri- ■ svarbiu dalyku, kuriuos atvdžiai 
klauso nuo Centro Pijančiojo Komi- kia apkalbsti/ 
toto organizacijos gyvavimas ir bu - ; 
jojimas. i

;ia punktualiai 8 vai. vakare, i 
Sekretorius D. Petrauskas 

( 186-18 7)
į Montelloj yra sutvertas Tuolaikinis 
Kliubas Rėmimui Darbininkų Klasės 
Kandidatų, kurie eina ant komunistų 

J tikieto. Kliubo 
Masinis mitingas reikalavimui pa- | agitaciją 

liuosuoti Tom Mooney ir Scottsboro; tijos kandidatus 
negrus jaunuolius, įvyks subatoįe, 6 į ti finansiškai.

va- rugpjūčio (August), 8 vai. vakare, | nriklaU^Vti visi 
!27 Hudson St., Yonkers, N. Y. Kai- ?
bes Tom Mooney motina ir Richard ir nePdieciai, vyrai n moteiys.

; B. Moore. Lietuviai darbininkai

Meno Sąjungos 
netoli. Darykime, 
kad vajus gerai 
Reikia prisirengti 
Centro Biuras svarstė
simą ir nutarė paraginti mūsų 
vienetus rengtis prie šio 
jaus.

Sąryšyje su vajum, Centro i h* . 
Biuras nutarė, kad būtų paga-! bose, 
minta paskaita meno klausi-1 
■mu. Šita paskaita bus galima 
skaityti mūsų chorų susirinki-! 
muose. Ją bus galima gauti | 
Centre ir draugai galės patys 
skaityti.

Dalyvavimas Rinkimų 
Kampanijoj

Priduoda naują pa 
jėgą silpniems 

organams
H. Lachavicz, Boston, Mass., 

“Mano organai buvo silpni ir būdamas 40 i 
metų aš jaučiaus kaip senas žmogus. . AŠ' 
ėmiau daugelio rūšių vaistų, bet jie nedaug i 
tepagelbėjo. Vienų dienų aš perskaičiau apie 
Nuga-Tono Ir nusipirkau bonkų. Aš išgč- 1 
riau tik tris bonkas ir dabar aš esu stiprus 
ir sveikas ir visi mano organai yra veiklūs. 
Nuga-Tone yra pastebėtina gyduolė.’’ i

Aptiekininkai pardavinėja Nuga-Tone. Jei
gu aptiekininkas neturi jo, paprašykit jį už
sakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad 

į gautumėt Nuga-Tone. Substitutai gali pasi- 
1 rodyti be vertes.

Mes turime dalyvauti ir 
kimų kampanijoj. Kaip 
galima 
Apie tai 
rašėme, 
rašyti.

rin-
tai

padaryti praktikoje?
mes jau šioje vietoje

I pu mudivuĮ, XU61'J* vž

bet ir dar reikalinga j vakare, Rusų name, 995 N*.
Malonėkit visi dalyvauti,

■ labai svarbių dalykų aptarti.
. ! „i ir naujų narių atsiveskite.

Choro Valdyba. j
(185-186) '

galime įtraukti mūsų 
narius į rinkimų kam-i 

panijos darbą.
chorai, kaipo organizacija turi 
dalyvauti parengimuose, kur 
jie būna pakviesti.

Pagalios galima ir 
tai gauti veikalėlių 
klausimu ir suvaidinti 
kėse. Tai daro jau Brooklyno' 
Aido Choin Dramos Grupė. į 
Imkitės tokio darbo ir kitų ko
lonijų menininkai.

V. Bovinas, Sekr.

(Repšys)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedėl.iomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

, . (184-186)!________ '__________ I
GREAT NECK, N. Y.

Išvažiavimas. Rengia Choras Pir
myn, iš Great Neck, įvyks nedėliojo, I 
7 d. rugpjūčio (Aug.), Queens Kar
moj ,Great Neck, N. Y. Pradžia 1 I 

i vai. po pietų. Bus labai įdomi pro- ' 
grama: dainuos Choras Pirmyn, bė
gimas maišuose, virves traukimas 

su dzūkais ir kitoki žais-

KELRODIS: Važiuojant nuo Great 
Neck stoties automobiliais ar bu- 
sais, privažiavus Steamboat Rd. ir 
pavažiavus apie porą blokų po deši
nei bus išvažiavimas, matysite užra
šus: “Choras Pirmyn Outing.”

(184-186)

'1BERLYN. — Vokietijos
Komunistų Partija šiandien 
kelia sekamus obalsius:

Šalin militarinč diktatū
ra!

Šalin fašistinė Papeno
valdžia!

Darbininkų klasei turi būt “kalakutų
suteikta neribota žodžio, I žaislu°8e d°»-
spaudos ir susirinkimų lais- į 
v$!

Šalin specialiai valdžios 
įstatymai prieš bedarbius ir 
darbininkus!

Kontr-revoliucija turi būt 
nuginkluota!

Fašistinės grupės turi būt 
nuginkluotos ir paleistos!

Philadelphia

HOURLY (
EXPRBSS
SERVICE

BALTIMORE _____
BOSTON __________
WASHINGTON ___
RICHMOND _______
PITTSBURGH _____
DETROIT __________
CHICAGO __________
ALBANY and TROY

ROUND TRIP__
KAINOS ROUND TRIPSŲ
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
W. 31st St., CHickering 4-1600

One Way
2.00

_______ $4.00
_______ 3.00
_______ 4.75
_______ 7.50
_______ 8.00
_______ 13.50
_______ 17.00
'_______4.00
________ 5.00

m

1 DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲAPTIEKOS t 
į čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- į

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ

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. į3

E “LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS II APSKRITYS

Nedek, 14 Rugpjūčio-August, 1932
MEADOW GROVE, P. VAMO PARKE, CRANFORD, N. J

§ S

3

3
i

X 1
I

3
3

A
3

H

Sietyno Choras iš Newark, vad. B. šalinaitės, dainuos šiame piknike. Taipgi dalyvaus programoje 
Choras Banga, iš Elizabeth vadovaujamas V. Žuko;Aido Choras iš Brooklyno ir Choras Pirmyn iš Great 
Necko. Kalbės draugai R. Mizara ir Recht. Pelnas yra skiriamas darbininkiškai spaudai.
PRADŽIA 11 VAL. RYTE, ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI. GRIEŠ’ ŠAUNI ORKESTRĄ.

JEI LYTŲ, TAI PIKNIKAS ĮVYKS PO NUM. 69 SO. PARK STREET, ELIZABETH, N. J.
E 
Ž WILKES-BARRE Ir SCRANTON APIELINKEJE
E 
S Nedeiioj, 28 Rugpjučio-Aug., 1932

3
3 
3
3

S

3

3

Čia Vėliausias Wilkes-Barre Aido Choro Paveikslas, Kuriam Mokytojauja D. Zdaniutė. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas 3

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

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

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

BUS GERŲ KALBĖTOJŲ IŠ BROOKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ

3
3
3

Philadelphijos Apielinkeje 4 d. Rugsėjo 1932
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Pranešimai iŠ Europos Panamoje Streikas Prieš 
Apie Rugpjūčio 1-mą d.! Au§stas Randas Pleciasi

* -------- i PANAMA. — Čionai
TOKYO, Japonija.—Mie- 

stttose Tokyo ir Yokohama 
įvyko staiga kilusios darbi
ninkų demonstracijos prieš 
policijos uždraudimą. La
bai ’daug darbininkų sua
reštuota.

SHANGHAI. — Policijos 
buvo griežtai uždrausta

^darbininkams demonstruoti i randas Panambj įvy 
’rugpjūčio 1 d., tačiaus ke-- metais.

lios demonstracijos įvyko ir ką sulaužė, 
daug darbininkų suareštuo-; gyvybių.
ta. » I kiama griežtu susikirtimu.

MADRID,
i— v j i valdžia j Rengjamasj prie Pasaulinio 
buvo uždraudus prieškari- ;«■
nes demonstracijas. Bet'AOflgrCSO 
ypatingai Barcelonoj darbi-;
ninkai demonstravo.
rešluota 150 darbininkų.

PARYŽIUS.
gos prieškarine- 
cijos įvyko vi.soj i
Mieste Marseilles suareštuo
ta 150 darbininkų.

Ispanija.

nes

jom jame dalyvauti. Bet 
daug socialistinių organiza
cijų vis tiek pasisakė už 
kongresą ir siunčia delega
tus. Kongresas įvyks Pa
ryžiuje rugpjūčio 27 d.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Franci jos darbininkai 
yra išrinkę penkis šimtus 
delegatų į kongresą. Taip

Knmnartnnc Kanrlirk kimų dienai Paduoti savo bal- me su draugais ir draugėmis iš reikia centro- 
fiVvIIipdl 11 JUS iiuHUlUd1". sus ug jos kandidatus. Visi ir Į visų plačiųjų apielinkių. lėšuoja daug.

tas, J. W. Dawson, Kai- .lXi^ke.iami dalyyvautil 
šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 

bus dideli ir smagūs šokiai 
prie geriausios L. Potso orkes- 
tros. Sekmadienį, rugpjūčio 7 
d., bus didysis piknikas su ge
ra programa. Dainuos keli! 
ALPMS. 2 Apskričio chorai,' 

darbininkų organizacijų aps- bus sporto ir prakalbų. Nuo 
kričių didysis piknikas įvyksta! Komunistų Partijos kalbės 
šeštadienį ir sekmadienį, rug-; drgė K. B. Karosienė, žymi 
pjūčio 6 ir 7 dieną, Lietuvių' veikėja abelnam darbininkų 
Tautiško Namo Parke, Monte-: judėjime, 
llo,-Mass, šis piknikas rengia- 

j mas, kad sustiprinti mūsų re-!p0 pjetų. 
- - - - 4. ; Mk/O JLZCAAlVkJ JLVCVUVUV \_/A I VZX »W

čius finansiniai ir kad pasmar- dovaujamas d. Edw. J. Suge- 
i kinti abelnai darbininkišką ; rį0 įr Stoughtono Lyros Cho- 
! judėjimą šioj apielinkėj. į ras, vadovaujamas M. K. Bo- 

Vyriausiu kalbėtoju šiame j Ho, pasiruošę puikiai pasirody- 
; piknike bus negras darbiniu- iti su naujomis revoliucinėmis 
j kas, d. James W. Dawson, Ko-! dainomis.

ekretoriu Adlerį1 keturiolika socialdemokratų ! ^unistM Partijos kandidatas į | n I i rvt JA G rm I ni n i A

pra
sidėjo visuotinas streikas 
prieš augštas randas. Tūks
tančiai gyventojų stoja į ko
vą. Miesto šalygatviai nu- 
maliavoti raudonais užra
šais, ^kviečiančiais į streiką, pat praneša iš Anglijos, kad 
\ aidžia mobilizuoja karino- daugelis organizacijų renka 

• delegatus į kongresą. ;
New Yorke išrinkimui de

legatų konferencija įvyks

menę prieš streikierius.
Panašūs streikas (prieš 

1925
Kariuomenė strei-1 

žuvo nemažai
Dabar irgi lau- j

pirmadienį, rugpjūčio 8

SOCIALDEMOKRATAI 
DARBININKAI STOJA 
PRIE KOMUNISTŲ

d.

bes Mass. Apskričių 
Piknike

Mass, valstijos .visų penkių

Programa prasidės 3 vai.
Montellos Liuosy- 

voliucinių organizacijų apskri-'įės Dailės Ratelio Choras, va-

—buveinės, o tas 
. Visi 

jog be centro raštinės, 
tiek kaip žmogus be 

: čionai dirva plati del 
'žavimo bedarbių ir taip to- 
1 liau.

Šis parengimas, piknikas 
įvyks nedėlioj, 7 d. rugpjūčio. 
(August), Meadow Grtfve, 
Vaičionio darže, Cranford, 
N. J. Dalyvaus lietuvių Ban- 

| gos Choras, Vokiečių Darbi- 
I ninku Choras ir kiti. įžanga 

susi-į 25c. Kaip matote, bus pui- 
sekcija Komunistų Par-!ki programa. Jeigu tą dieną 
delei geresnio organiza- lytų, parengimas įvyks Rusų 
darbininkų šioj apielin- svetainėj, 408 Court St., Eliza- 
Bet delei geresnio orga- beth, N. J.

nižavimo darbininku mums

Kviečia Visus Apskričių 
Bendras Komitetas.

ELIZABETH, N. J.
Komunistų Partijos Elizabeth© ;

Sekcijos Piknikas

Brangūs draugai darbininkai!
Šiuomi atsišaukiame į jus, 

darbininkes ir darbininkus, 
atsilankyti į mūsų parengimą. 
Dabartiniu laiku čionai 
tvėre 
tijos 
vi m o

ALTOONA, Vokietija. — 
------ . . ! Komunistų sušauktam masi- • 
Internacionalas 1 niam susirinkime pasirodė !Sua- i ' A

! Ter
_  Skaitliu- pasmerkė šaukiamą pasauli-

; demonstra- nį prieškarinį kongresą h
uždraudė savo organizaci- Komunistų Partiją.

Mainieriai Atsisakė Klausyti Išdaviko

Dalyvaukime visi šiame pik- 
.-lorbinin^n vUčni nnamS Mass- valstijos pagelbinio j nike ir išgirskime gražią pro- 
i _ - .... . . , . . | gubernatoriaus vietą. Jis is- grama, geras prakalbas, pa-

e sa\o pai iją n įs ojo i Komunistų Partijos rin-J matykime darbininkišką jauni- 
i kimų platformą, nurodinės ko-; mą sporto, varžytinėse ir žais- 
, del darbininkai turi remti Ko-1 luose, o prie viso to, praleisi- 
munistų Partiją ir atėjus rin-'me laiką linksmai, pasimatysi-

žinote, 
tai vis- 
širdies. 
organi-

Komitetas.

t voj ir Dombrovoje. • Suareš
tuota 120 darbininkų. Pa
čioj Varšuvoj policija pada
re kruviną užpuolimą ant 
demonstrantu.

Pirmas eiles užėmė mo- 
ir vaikai, kurie “sveiki- 
besinešdinantj Walkeri 

ir ply
šį darbi- 

kirstė-

t

Vokietijos Valdžia Grūmoja 
Įvedimu Mirties Bausmės
Darbininkams

JOHNSON CITY, III.—De- liai. 
pos 30 d. atsilankė “svetys,” 
J. W. Walkeris, UMW of A. 
12 distrikto prezidentas. Jis 
buvo atvažiavęs čia pasakyti 
mainieriams prakalbą ir pers
tatyti savo “naujus” kontrak
tus padarytus bendrai su mai
nu savininkais. Bet mainie
riai ji pažysta nuo senai ir tin-i

• karnai pasitiko.
2 vai. po pietų, vietinės ir; 

apielinkių miestukų, publikos! 
prisirinko į City parką tarpe: 
penkių ir septynių tūkstančių. ’ r§jo įvykti 'Bedarbių Tarybos! 
-ir r _ 11— • 1.1 . 1. „ : „ ..t: i . . . '.

Sovietų Kaukazo
no 
mesdami į jį akmenimi 
tomis. “Išlydėjus 
ninku priešą, publika
si linksma, kad nedavė tam 

j išdavikui pasirodyti prieš sa- 
i ve.
i . :
' Uždraudė Bedarbių Tarybai i

Laikyti Susirinkimus Unijos i 
Svetainėj j

Kaip trečia vai. po pietų tu-j

lau šis laukom e iš Sovietų Sąjungos pasauliniai p 
garsėjusių mineraliniu vandenų, iš Kaukazo 

šaltinių

Walkerio klapčiukai norėjo' 
pet statyti Walkeri kalbėti, bet! 
mainieriai griežčiausiai pasi
priešino ir neleido nė išsižioti. 
Rengėjai buvo įsitaisę ir gar
siakalbį, kad jų kalbą būtų 
galima girdėti labai plačiai. 
Paskui vietinis feikerių pagel- 
bininkas, John Jurajus, priė
jęs prie garsiakalbio iškėlė 
rankas ir šaukė, kad visi apši

susirinkimas mainierių unijos 
svetainėj. Bet svetainės du
rys rastos užrakintos. Neįėjus 
į svetainę, susirinkimas liko 
atidėtas iki pirmadienio, rug
pjūčio .1 d.

Bedarbių Taryba visuomet 
laikydavo savo susirinkimus 
unijos svetainėj, bet lokalo 
3192 viršininkai, Walkerio rė- 

jmėjai, ir svetainės rakto ne- 
l mainieriams darbinin-

BERLYN. — Hindenburgo 
valdžios kabinetas laikė spe
ciali susirinkimą apkalbė
jimui šalyje viešpataujančio 
“neramumo.” Kabinetas iš
leido pareiškimą, kad jeigu I 
“susikirtimai tarpe fašistų į 
if komunistų tęsis,” tai už 
18 valandų bus įvestas spe
cials įstatymas, pagal kurį 
bus mirčia baudžiami “kal
tininkai.” Šis kruvinas val
džios grūmojimas, savaime 
suprantama, d t k r e ip t a s 
prieš komunistus ir šiaip re-I ramintų, nes turis ką tokio ■ duoda 
voliucinius darbininkus. (svarbaus pasakyti. Na ir pa-j<ams.

Hindenburgo-Papeno vai-'sakėkad jei Walkeriui nelei 
džia nekliudys fašistams te-;džiama kalbėti, tai šis mitin- pašelpos, sykį į 
rorizuoti darbininkus’. Tas |8as lieka atšauktas. ,
aišku. Valdžia atvirai bro-! pasipylė smarkus delnų ploji-jkama turintiems šeimynas, 
liaujasi su fašistais.
džia žino, kad visas teroras' 
pareina iš fašistų pusės, ta- į 
čiaus prieš fašistus jokiu j 
žygiu nedaro. Spėjama, kad; ....... ......... ...... ............
su šiuo nauju diktatorišku PiiKoihvisi Turi įstatymu Vokietijos Komu- RUOSlUViai 11111 JlOI 
nistų partija bus paverčia-; 
ma į nelegalę organizaciją. ;

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

Kaina 40 centų už. kvortinę bonką

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

Kaina 15 centų už puskvortį.

Pirmiau bedarbiai gaudavo 
j savaitę nuo 

Tuojau -,$1.50 iki $3.00 (tiek buvo mo- 
o 

i pavieniai gaudavo tik po 75 į 
apleido parką še- centus). Dabar beduoda pa-i 

rifo ir pagelbininkų lydimas, šelpos sykį i dvi savaites iri 
! Bet paskui pasekė ir mainie- sumažino bedarbiams su šei-j

I mynomis pašelpą—dabar be-1 
j duoda nuo $1.25 iki $2.25. Į 

Mūsų miestelyj yra labai' 
IV D ‘ v D ’ daug mainierių labai vargin- Kova įneš dOSUS gai gyvenančių, kad jau nega-j 

______  * iii ir duoklių pasimokčti į pa-1 
NEW YORK.—Taip vadi-jšelpines draugijas; M., į

i namas Amalgameitų rub-’ ’ 1<na’ į-
i siuvių unijos paskelbtas i I
i “stapidžius” (darbo sustab-į VAKACIJOS

Kliubai, Restbracijos, Saldainių Krautuves ir 
Aptiekus Tuojau Reikalaukite Jo.

Vai-! mas visame parke. 
Walkeris

r Parduodamas nemažiau kaip po “baksą”—dėžę. 
Borjam eina 40 bonku į “baksą,” Narzan 120 į 
“baksą.” /

DUODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais. 

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

Japonija Rengiasi
Kami Mandžurijoje.

SHANGHAI. — Praneša-įdymas) jau prasidėjo. Darb-i
davių Susivienijimo prezi- A V A N T A FARM

“LAISVE”
427 Lorimer St.,

QIIIQIIIQIII IQIIISII

ma iš. Tokyo, kad Japonijos 
vąldžia skubiai siunčia nau
ją kariuomenę i šiaurinę da
lį Mandžu rijos. Japonijos 
kariuomene koncentruoja-

dentas Chas. D. Jaffee pa
reiškė, kad šitas sustabdy
mas darbo per uniją nėra

............  atkreiptas prieš “organizuo- į ninkai:
ma ties Chinehow. Tuo taj-- U marketą,” kad jis turi už į 
pu pranešimai parodo, kad tikslą 1
_ _____ ___ ..t _ y. ____________ >

pantus Mandžurijoje nuola- ^ayiai sako, kad šis “stapi- iabai gerą pieną,— 
tos plečiasi. Sukilėliai už-'džius” pagerins jiems sąly- 
ima miestas po miesto ir;gas- Hillmano mašina, ma

stomai, yra išanksto susita
rus su darbdaviais.

Ką turi daryti unijos na
riai? Jie-turi “:

Ulster Park, N. Y. i 
Draugės ir Draugai darbi-!

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bonka galima gauti: 

Pas K. DEPSĄ, GROSĖRNĖJE 
62 Union Avxi., kampas Scholes St.

* Pas P. MARčIUKAS, RESTAURANTE, .
417 Lorimer Si., Kampas Ton Eyck Street

ma ties Gnincnow. tuo tap- niumeca, i^u jib Mes jau spgjom prisiaugint
pu pranešimai parodo, kad pageunti sąlygas (įvairių dai’žovių ir daug viš-

®sukilimas prieš japonus oku- visiems. Vadinasi, dari)-! tienos—kiaušinių taipgi turim 
■sūrius nuo 

“testytos” karvės. Todėl kvie
čiame atvažiuot, kas tik galite 
ant poilsio tyrame ore, mau
dytis ir kepintis saule. Gami
nam ir vegetarioniškus valgius.

stapidžių” Kaina $10.00 į savaitę, o vai- 
paversti į tikrą kbvą prieš - kams žemiau ĮO.metų tik $4 

■ bosus. Kitokios išeities nė-! i savaitę.
! ra. Jeigu jie savo likimą; Į čia važiuodami imkite lai- 

;. anksti ryte,’ 
Kingstone būsite apie 2-rą v. 
po pietų, čia neimkit taxy, bet 
busą už 10 centų iki West 
Shore stoties, o čia imkite 4 

; P. M. ar 7:40 P. M. traukinį 
už 21c ir išlipkite Ulster Park.

gauna pritarimo plačioj 
suomenėj.

®Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA.

i Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve-
i žam j Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- i 
j no if New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

PAGROBĖ JŪODVEIDĮ 
IR IŠGRŪDO KARTU 
SU VETERANAIS

A RICHMOND Ind — čio-ira* deigu Jie savo Į čia važiuoda
*ai tapo atvežtas juodvei-|Paves unijos biurokratams, | vą ant 42nd St

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

dis John Stewart. Jis yra j P* reikalai nebus apginti, 
darbininkas ir paeina iš 
Washingtono. Jis sako, kad 
valdžia jį sugrobė kartu su 
veteranais ir spėka išdepor- 
tavo, nežiūrint to, kad jis 
Washingtone gyveno ir dir
bo bėgyje paskutinių 30 me-

TRYS ŽMONĖS
UŽSIMUŠĖ. < •

GENESEE, N. Y.—Rug
pjūčio 5 d. prie pat orlaivių 'Eikite 15 minutų į kairę iki- 
lauko vienas orlaivis dro- mūs.
žė į medį ir liepsnoje žu
vo trys žmonės.

K. Sinkevičiuje
VW WW VW iAI WW hfW IAI VW MW VW WW tfW

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES

10 SCHOLES STREET

I BROOKLYN, N. Y. Phone STAGG 9645

V'

i MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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 5136 
Keystone—Main 1417

A- LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Ivairių karštų gari
mų, ypač Jc u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos Į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir " " 
tik 8 blokai 
fetaen Island

t. . t., 
nuo

Fer-

L u t t in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizaįietho, liet 
ir kitų miekto lietu- 
viamn ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi Įvairių biz
nių. Mūsų patarna- 

j vimas prielankus.

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 3-8723

■         — 4-    ■ ■■  .................................... ......................
; ■ 8*x'aa~^ ■ - '■ i., *. „

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Liros, Abelnaa Nusilpimas, 
ET Ligos Skilvio, Žarnų ir Mešlažamūs, taip pat

' > i Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios
’ f ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomos 

pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

W/'+ I niokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme
&&& f naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 

/ Chemiški Egzaminavimai

K Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR« Z1NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M. . «i - oe u » •Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

r



LAISVI

PARDAVIMAI

VIETINES ŽINIOS

(185-190)

(184-189)
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Pasikorė Žymus Artistas

savi-

Komitetac.

ir

M256

ryte
ir Medi*

1

VAKACIJOS VIETA

DEKAVOJU pacientams
.giitoiiigiuaiiioiiiamoliioiiisiiiotiiaHigiiioiiioiiiaiiiaiiioiiiaiiisiitoiiioiiioiiiameiiisiti

NOTARY 
PUBLIC

vis 
tos

Tuo pa- 
r:į, kuris

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

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MEYER
208 West 54th St.

New York City 
2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

Pribuvo ir poli- 
kurie iš sykio 
nes mane, kad 
išsiskirstys. Bet

PARSIDUODA restauracija kartu ir 
lengvų gėrimų biznis, tarpe didelių 
dirbtuvių, kur svieto pilna visuomet, 
5 kambarių apt. gyvenimui. Parda
vimo priežastis, savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. Del informacijų, kreip
kitės sekamu antrašu:

MORGAN AVE RESTAURANT, 
.191 Morgan Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

strei- 
pavyz-

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

orą būna skaitlingi. Darbi
ninkai pritaria Komunistų Par
tijai.

PARSIDUODA lengvų gėrimų užei
ga, įvairių tautų apgyventoj vietoj, 

biznis duoda patenkinančius rezulta
tus. Kaina žema. Kreipkitės 138 
New York Ave., Newark, N. J.

(181-186)

darbininkai
Workers 

jiems

Galima daryti gerą pra- 
Savininkas eina į kitą 
parduoda už labai žemą

Hudson Avė. Brooklyn,

(183-188)

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

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

ofise
Stato Naujus Mūrinius

nius Nąmus, Puikiausios 
Architektūros

PARSIDUODA valgykla, labai gero
je biznio vietoje, prie freitauzių ir 

fabrikų, biznis išdirbtas per 12 me
tų. Parduodu todėl, kad turiu du 
bizniu. Kuri vieta iš tų dviejų pa
tiks ,tą parduosiu, kaina gana priei
nama. 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Antras biznis, 2809 West 17th St., 
Coney Island.

PARSIDUODA
Parsiduoda farma 39 akrų žemės, 

4 kambarių stuba ir kiti budinkai; 
kori nnlieiin I dalina mašinerija, nėra jokio stako 

. •'**1 didelis sodas, didele upė palei pat 
protestuojan- j farma, arti geležinkelio stoties ir prie

Į Yorko. Šdvininką galite matyti kas- 
j 6\n. m. iki 10 vai. vakarais, 

ant 18, 535 XF. 6th St., New York Ci
ty. Rašykite angliškai arba rusišnai, 
nes savininkas rusas.

(183-188)

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisvės”

A:do 
išvažiavi- 

Tai bus 
i5 važia vi- ■

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

■rf I

4

4 PARSIDUODA
Parsiduoda farma 39 akrų žemės, 

4 kambarių stuba ir kiti budinkai; 
dalina mašinerija, nėra jokio didelio

I pat farmą. Arti gelžkelio stoties ir 
prie State Highway,_ 50 mailių nuo 

kasdien tarp 6 p. m. iki 10 vai. va-

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

organizuoji dirbtuvės komite
tus ir rengtis prie naujos ko- New Yorko. Savininką galite matyti 
vns kad atmušti bosu nunlati- kasdien tarP 6 P- m- iki 10 val- va" vos, Kaa aimusu oosų nuoiau- ( karais> Apt. 18> 535 E. 6th st., New 
nį algų kapojimą ir vesti ko- j York' City. Rašykite angliškai arba 

rusiškai, nes savininkas rusas. 
.< „ (184-189)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai ir chroniikaa vyrų ir 

moterų iiliaa kraujo ir odos.
Padarau ittyrimų kraajo ir 'ilapuma.

DR. MEĖR
156 W. 44th St., Room

New York, N. Y.
Valandos PriCaaimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo
*(ki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 pv pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

fiiuomi pranešu savo kostume-
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
S3 2 Marion St., 
kamp. Bread
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. f.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Puslapis šeštas šeštad., Rugpjūčio 6, 1932

Lietuvių Atydai 
Brooklyne ir Apielinkėse

Rytoj Smagiausia Laiką 
Praleisime Forest Parke

'Pirmadienį “Laisvės” Svet 
! Svarbios Prakalbos

Sekantį pirmadienį įvyksta 
* labai svarbios prakalbos “Lais- 
Ivės” svetainėj, kurias rengia 

‘° i Didžiojo New Yorko Darbinin- 
i kiškų Organizacijų Sąryšis, 
Į kad supažindinti darbininkus

• Didysis Br^ūk’yno 
Choras rytoj turės 
mą į Forest Parką, 
didelis ir linksmas 
raas, nes be pa Y i aidiečių da-j b, > i. hciu du ųazjiiiiunti uaiuiiiuinuo'vausdaug pa>ihrn> hum.:n'»i ,A<1 " u .. «... - su pasaulinio karo veteranutv A >/-I A nv’ifnvmni iv L *ir Aido Choro pritarėjai ir rė
mėjai.

Aidiečiai savo išvažiavime! 
turės įvairią programą. .Tai Į 
bus* žaislai-geimes ir kitoki 
įvairumai, kur kiekv:enas ga
lės dalyvauti. Tas rengiama 
tiksliai, kad duoti pr-»gą pasi
smaginti kiek/ienam atvažia
vusiam.

Kviečiame visus Aido ('horo 
rėmėjus ir pritarėjus kuoskait- 
lingiausiai atvaž’.i .ti ir links
mai laiką pral risti, 
remsite patį Aido Cit 
nepaliaujamai darbuojasi pro
letarinėj dailėj linksmindamas 
risus revoliucinėmis dainomis, 
\aizdais ir tt. Kiekvienas Ai
do Choro patriotas privalo ne 
vien pats atvažiuoti, bet atsi
vežti ir savo draugus, kaimy
nus.

Jaunimas kviečiamas skait
lingai dalyvauti šiame išvažia
vime. Taipgi kviečiame visus 
ateiti ir įstoti į Aido Chorą, 
nes dabar Aidas pradeda ren
gtis prie žieminio sezono, tad 
laikas naujiems nariams ateiti 
ir sykiu prisirengti žieminiam 
veikimui.

kovomis už bonus ir prie ko 
tos kovos veda milionus buvu- 

;■ šių kareivių. Tai bus svarbus 
• klausimas rišamas, kuriuomi 
turi susidomėti kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė. Taip
gi plačiai bris kalbama, kodėl 
Vokietijos Komunistų Partija 
praėjusiuose rinkimuose lai
mėjo šimtus tūkstančių balsų.

Visi Brooklyno ir apielinkių 
darbininkai privalo skaitlin
gai dalyvauti šiose prakalbose 
ir raginti kitus darbininkus; 
kad dalyvautų. Šiose prakal
bose rišami klausimai bus 
svarbūs del kiekvieno darbi
ninko, tad katalikai, tautiečiai 
ir nuošaliai esantieji darbinin
kai turi atsilankyti ir susipa
žinti su svarbiausiais gyveni
mo iškeltais klausimais.

Hillmano Manevrai Rodo 
Blogą Del Kriaučių

Prisirengkim prie Komparti
jos Rinkimų Kampanijos 
Rinkliavų

Komunistų Partijos New 
Yorko Distr ikto Rinkimų 
Kampanijos Bendro Fronto 
Komitetas išleido atsišaukimą 
į visas darbininkų organizaci
jas, kad imtųsi tuojau už dar
bo prisirengimui prie rinklia
vų dienų, rugpjūčio 13 ir 14, 
del sukėlimo finansų vedimui 
rinkimų kampanijos darbo.

Kapitalistinės partijos gau
na dideles sumas pinigų vedi
mui savo rinkimų kampanijų 
darbų iš kapitalistų, o Komu
nistų Partija pasitiki darbinin
kais ir kviečia visus darbinin
kus ir visas darbininkų orga
nizacijas prisirengti gerai ir 
sukelti kiek galint daugiau į 
rinkimų kampanijos fondą.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos New Yorke su apielin- 
kėmis ir visame distrikte pri
valo noriai dalyvauti rinklia
vose ir tūomi pagelbėti 
munistų Partijai vesti ir 
ti rinkimų darbą.

L;etuviai darbininkai, kurie 
nėra prenumeratoriai “Lais-

i ves”, “Daily Worker” bei kito 
kurio komunistinio laikraščio, 
gali per “Laisves” administra
ciją užsisakyti, kad bile kuris 
laikraštis būtų kiekvieną rytą 
atneštas j namus.

Mylinti skaityti darbininkiš
kus laikraščius ir gauti vėliau
sias žinias, tuojaus kreipkitės 
į “Laisves” administraciją, o 
jūsų reikalavimas bus išpildy
tas—laikraštis bus atneštas
prie jūsų namų durų kiekvieną į šimtai jaunuolių ir suaugusių 
rytą.

Šešis Areštavo Laike 
Jaunuolių Demonstracijos

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
januolių demonstracija prie 
Bronxdale gaudynių prūdo.. 
Demonstraciją rengė tos apie- 
linkės jaunuoliai prieš prūdo 
savininką, kad priversti jį lei
sti negrams maudytis sykiu su 
baltaisiais darbininkais. Keli

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT
Pabandykite l

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Streikuojanti Skalbėjai 
Kovingai Pikietuoja

Bronx Home Laundry 
kuojanti darbininkai 
dingai veda streiką jau ketvir
ta savaitė. Bosai išbandė vi
sus būdus streiko sulaužymui, 
bet viskas nuėjo niekais.. Pa
skutinis jų bandymas buvo, tai 
nufnažinti kainas už skalbimą, 
ir manė tuomi pasigauti daug 
darbo, bet ir tas neišdegė. Da
bar darbininkai dar labiau 
pradėjo kovoti už privertimą 
bosų pasiduoti.

Praeitą ketvirtadienį strei
kuojanti darbininkai suruošė 
didelę demonstraciją prie j 
dirbtuvės ir sukvietė į ją visos 
apielinkės gyventojus. Kalbė
tojai aiškino gyventojams bosų 
siekius ir perspėjo, kad neduo
tų skalbinių į minimą skalbyk
lą, kurioj darbininkai labiau
sia išnaudojami buvo, o jiem 
sustreikavus, bosai nori ske- 
bais darbą atlikti ir streiką su
laužyti.

Streikuojanti 
priklauso Laundry 
Industrial Unijoj, kuri 
vadovauja ir streiką.

Hilmanas ir siuvyklų 
ninku associacijos viršininkai 
pasislėpę nuo kriaučių darbi
ninkų daro planus. Jie laiko 
konferencijas siuvyklų savinin
kų centralinėj raštinėj, kur pa
prasti unijos nariai neprilei- 
džiami.

Iš visko aišku, kad Hillma- 
nas ir bosai daro pianus nuka- 
pojimui darbininkų algų. Jau 
senai Hillmanas skundėsi, kad,

I l • į Į * ,ta^ i Pikietuotojai Narsiai dabar susitars su bosais, kad > , J
bosai neduotų dirbti tiems dar-j Kovėsi Su Policija 
bininkams, kurie nemoka 
duoklių į Hillmano uniją. O 
kada sutrauks darbininkus į 
Hillmano pinkles, tada bus 
lengviau prieiti prie daibinin
kų algų nukapojimo.

Kriaučiai turi būti ant sar
gybos ir nepasiduoti Hillmano 
ir bosų žabangams. Dabar 
skelbiamą Hillmano “streiką” 
darbininkai turi paimti į savo 
rankas ir paversti į tikrą strei
ką, vadovaujamą pačių darbi
ninkų. Turi būti reikalauja
ma darbo bedarbiams kriau- 
čiams ir priversti bosus visą 
darbą dirbti ant vietos, o ne 
vežti į skebšapes.

Eilinių darbininkų komite
tas smarkiai veikia šiuo klau
simu. Visi kriaučiai turi veik
ti bendrai su tuo komitetu 
remti jį.

darbininkų susirinko į demon
straciją. Policijos skvadai 
juos užpuolė ir žiauriai daužė, 
bet demonstrantai narsiai gy
nėsi. Policija areštavo šešis 
kovinguosius draugus.

Nepaisant, kad policija
žiauriai puolą pi vuviouuvjcvn-j lurma, ai li geieziiineiiu SLUues ir prie 

čius darbininkus, darbininkai j vt£^

i yra pasirengę vesti kovą už į dien tarp 
teisę ir negrams darbininkams 
naudotis maudynėmis. Suruoš
tos demonstracijos prie mau
dynių, žymiai kenkia maudy
nių savininko bizniui.

Praeitą ketvirtadienį rastas 
namuose pasikoręs tarptauti- 

i niai žinomas artistas, Alfred 
H. Maurer, 64 metų amžiaus. 
Sakoma, kad jis per praeitus 
du metu sirgo, o pastaruoju 
laiku buvo padaryta operaci- 

po kuria pradėjo jaustis 
blogiau, žinoma, kad del 
priežasties jis ir pasikorė.

Lietuvių Kliubo Rėmimui 
Darb. Klasės Kandidatus 
Susirinkimas Pirmadienį

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

PARSIDUODA 
I

Parsiduoda kostumersko kriaučiaus 
biznis, vietoje, tirštai lietuviais ap
gyventoje, 
gyvenimą, 
biznį, todėl 
kainą.

J. K. 51

TEL. STAGG 
2*5043

INCMATHEW P. BALLAS
(B I E L A U S K A S) 
G R A KORIUS 

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visųJaAfcių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TITRIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GR,AZIAx V1ETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKltES lx MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MJUOOOUOOCJUQOOOQOQOOtMJfMJOQOOfMMMJOOOOOCjnOflODyML 
JOoooooOoOoOoOiiOoncjooOoroiOiKyoOiiAooiJoii™™***""

Brooklyno Lietuvių Kliubo 
Rėmimui Darbininkų Klasės 
Kandidatus, susirinkimas įvyks' 
pirmadienį, , rugpjūčio 8 d., 
7 :30 vai. vakare, “Laisvės” I 
svetainėje, 46 Ten Eyck St.

Visi darbininkai ir darbinin
kės, kurie pirmiau, ir 27 d. 
liepos, pasiėmėt minimo kliu
bo narystės korteles ir kurie 
jau esate įstoję į kliubą, visi 
būkite ant šio ^susirinkimo, nes 
reikės valdybą išrinkti, o svar
biausia, tai pirmininką, kuris 
būtų gerai susipažinęs su Kom
partijos rinkimų kampanijos 
darbais. Taipgi reikės per
rinkti ir sekretorių, nes <aš ne
patyręs tame darbe ir, manau, 
negalėsiu atlikti kas reikalin
ga tinkamai.

Prie to, reikės išdirbti ir 
mūsų veikimui planus, kad ga
lėtume darbą vesti pasekmin
gai.

Visų darbininkų užduotis 
j yra būti šiame susirinkime ir 
atsivesti savo kaimynus. Rei
kia dėti pastangas, kad į kliu
bą prirašyti daug jaunuolių.

Sekr. J. Seeger.

Praeito ketvirtadienio 
susirinko apie 100 streikuojan
čių čeverykų siuvėjų į pikieto 
linijas, prie Werman čevery
kų siuvyklos, 
cijos skvadai, 
nieko nedarė, 
pikieto linijos
apie 9 valandą pikieto linijose 
jau buvo apie 500 darbininkų. 
Pribuvo dar daugiau policijos 
ir pradėjo pulti pikietuojan- 
čius darbininkus.

Užpulti darbininkai narsiai 
gynėsi nuo policijos. Policija 
nuogomis buožėmis ir šautu
vų drūtgaliais daužė darbinin
kų galvas. Kovoj su policija 
labai narsiai laikėsi moterys ir 
merginos darbininkės. Dėlto 
keturios jų tapo areštuotos. 
Bet tas darbininkų nenugązdi- 
no. Darbininkai tuojaus pra
dėjo mobilizuotis del tvirtes
nių pikieto linijų.

Federeišinai Sulaužė Geller 
Darbininkų Streiką

Geller čeverykų siuvyklos
New Yorko majoras Walke- darbininkai tvirtai laikėsi, 

ris negali paslėpti faktų, aiš-l streike ir būtų laimėję, bet įsi-j 
kiai rodančių, kad jis paėmė skverbė į streikuojančių dar-j 
$26,000 graftą iš Sisto ir už bininkų tarpą ADF vadai iri 
tai žiūrėjo, kad būtų pravestas sulaužė streiką. Tos dirbtuvės!______ _______ ___  ___ _

“tekši darbininkai tuojau turi pradėti ‘ stako; didelis sodas, didele upe palei

B 
o

Telephone, Evergreen 6-5810
ir

402

3

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas, Midwood 8*6261
ir
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Ko
pi ės-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

■ .f. <

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

26-TAS METINIS

PIKNIKAS
vą prieš išdavikiškus federaci
jos viršininkus.

vai. 
kalbės 
Center, 
Coney

Sekantį sekmadienį, 
po pietų, Ben Gold 
Coney Island Workers 
2709 Mermaid Ave., 
Island. Darbininkams svarbu
dalyvauti ir išgirsti jo kalbą.

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

I

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

<>; ■■■ «n,MTVM.<W tUs#

Sekmadienį Kalbės 
Ben Gold

Rengia Amerikos Lietuvių 
Piliečių Ktiubas

Rugpjūčio 7, 1932, nuo 2 v. 
KLAŠČIAUS CLINTON PARK 
Orkestrą Prof. Retikevičiaus 
Įvairūs Laimėjimai Įžanga 50c. 
VisG? kviečiame atvykti į pik
niką ir tuomi paremt Kliubą 

ir jo įsteigtą namą.

—r----------------

Faktai Nieko Nereiškia
Politikieriams

įstatymas, atsakantis 
kebių” savininkų interesams. 
Dar daugiau jis paėmė nuo 
Paul Block del pasitamavimų 
Equitable Coach. Bet ar Wal
kens bus baudžiamas? Aišku, 
kad ne. Federalė valdžia jau 
atsisakė nuo Walkerio reika
lauti įeigų taksų, nes esą tie 
pinigai duota kaipo dovanos 
Walkeriui, o už dovanas jeigu 
taksų neimama. S. Seabury 
balsas apie Walkerio persekio
jimą už graftus taipgi silpnė
ja, p Walkeris šumija, leidžia 
laiką vakacijomis. Mat jam 
aišku, kad visi grąsinimai yra 
ne grąsinimai, bet politikierių 
darbas užslėpti aikštėn iškilu
sius graftus.

Lietuviai brooklyniečiai siūlo 
gana gražią vietą vakacijoms 

i už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

$10 Į SAVAITĘ
šviežiausias farmų maistas, 

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

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

PUIKIOS MAUDYNĖS 
ir '

LAISVA ŽUVAUTI
Del platesnių informacijų 

rašykite žemiau paduotu ant
rašu :

J. GARŠVA 
Graborius

SKAITYKIT, PLATINĖTI
x “LAISVĘ.”

Brooklyno Darbininkai Su 
Revoliuciniu Judėjimu t

Pastaroju laiku Brooklyne 
rengiama skaitlingi masiniai 
mitingai ir kitoki darbininkiš
kų organizacijų ^parengimai. 
Nepaisant bedarbes sunkių lai
kų, visi darbininkiški parengi
mai būna pasekmingi. Ypatin
gai masiniai mitingai atviram

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ii 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedėliom nuo 10 Iki 2

Odos ligds gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

Telefonas: Stagg 2-9109

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK / ,

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOSi

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir iventadieniaia 

tik susitarus.
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