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KRISLAI
Padvigubinkite Veikimą.
15 Metų nuo K. P.

Suvažiavimo.
Sovietų Dirižabliai.
Likviduoja Berašti ją.

Rašo D. M. šolomskas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis Darbininkai Visų šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko• į
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 1 
Pasaulį!

Atsižvelgiant į viešpataujantį 
krizį ir reikalingumą veikimo 
revoliucinių darbininkų ir mūsų 
organizacijų, mes nepakanka
mai dar dirbame. Daugelis mū
sų draugų ir draugių neturi 
darbo. Jie galėtų tą laiką su
naudoti aplankymui lietuvių 
darbininkų, nusinešdami mūši]

SIĄD LEHHMO ^UVALUTI DRG. FOSTER SMERKIA REPUBLIKO- WALKERIS KALTINA 
REPUBLIKONUS

YORK.
pirmininkai

NEW
uui MAiimnų, li t<oi 11VOV4CV11 u lllUOų . ...

išleistų knygų, brošiūrų if laik- Hopkins 
raščių, ir pakalbindami juos į paprasto laikino x valstijos

Ponas
“ne-

NŪS, DEMOKRATUS IR SOCIALISTUS
revoliucinį veikimą, 
draugai to nedaro.

Bet mūsų šelpimo

Dar ir tas turėti) paraginti 
draugus prie veikimo: mūsų 
priešai, social fašistiniai rene
gatai, kur tik pastebi apsileidi
mą kuopų ar narių, tuojaus 
džiaugiasi. Suprantama, tai jų 
darbas, nes jie yra buržuazijos 
pusėje, jiems darbininkij kovin
gi reikalai yra jau senai sveti
mi. Bet sarmata mūsų revoliu
ciniams draugams, kad jie ne
pakankamai veikia ir tuo būdu 1 
suteikia priešams progos pasi- 
džiauti.

komiteto,” sako, 
kad valdžia leis bedarbiams 

! žuvauti N. Y. valstijos ribo- į 
se be leidimo (laisnio).

Vokietijos Klerikalai

COĘUMBUS, O. — Rugp. Paskui jis nurodė, kaip pa- 
■ 20 d. čionai kalbėjo d. Fos- matiniai nesiskiria 
jteris, Komunistų Partijos1:
kandidatas į Junęt.1 Valstijų mokrątų partijos, taip pat 
prezidentus. Jis kalbėjo 
dviem atvejais—per radio
jr svetainėj. Kitoj gi mies- 
! to dalyj tą pačią dieną

. viena
nuo kitos republikonų ir de-

n • II’il 9* • • 'to dalyj tą pačią dieną 
DeraSl SU nltlenniais kalbėjo Franklin Roosevelt,|

BERLIN. — Dar nesusi- prezidentus.
demokratų kandidatas

Draugas Fosteris darbi
ninkams išdėstė Komunistų 
Partijos platformą delei be
darbių apdra!udos ir pašal-

Bolševikų Partijos šeštas su
važiavimas įvyko 8-16 dienomis 
rugpjūčio, 1917 metais, arba 15 
metų atgal. Tame suvažiavi
me buvo svarstoma apie nuver
timą buržuazijos galios ir įstei
gimą proletarinės diktatūros 
Sovietų valdžios formoje. De
šinieji elementai stojo prieš re
voliuciją, jų žygiai vedė prie 
praleidimo tinkamų revoliucijai 
sąlygų. Bet Bolševikų partija, 
vadovaujama dd. Lenino ir Sta
lino, atmetė jų pažvalgas ir iš
leido manifestą, šaukiantį dar
bininkus prie prisirengimo re- delei kabineto sudarymo, tai 
voliuciniam perversmui. j reichstagas bus paleistas,

Visa eilė dešiniųjų elementų, Papeno kabinetas pasiliks 
vėliaus pagriebti revoliucinių veikti, kol bus išrinktas 
bangų ir masiniai kairėjančio naujas'reiehstagas. 
proletariato,' patapo bolševi-. ____________ _
kais.” Nes kaip Leninas moki
no: masėms kairėjant ir pas 
tuos gaivalus “bolševizmas pa
sidarė madoje.” Bet jie kapi
tuliavo (pasidavė) buržuazijai 
nusigandę revoliucinio darbo, 
nusigandę revoliucinės discipli-.

-nos ir pasidavė prieš naujas 
buržuazijos atakas ant ‘ darbi
ninkų klasės. Pasidavė buržua
zijai, gelbėdami savo kailį ir at
sižadėdami klasių kovos!

tarta delei sudarymo Vokie
tijoj kabineto. Pirmiausia 
bandoma susitarti delei 
Prūsijos kabineto. O kaip į 
buj? susitarta Prūsijoj, taip Pos> del kovos prieš algų 
partijos laikysis reichstage. | kapojimą, prieš reakciją ir 
Katalikų Centro Partija, • prieš naujo karo pavojų, 
kuri iki šiol veikė išvien su. ............ . ........
soči aldemokratate, aiškiai 
važiuoja su fašistais. Kleri
kalai s’ūlo, kad Prūsijos ir 
Vokietijos valdžios susida
rytų iš Centro Partijos 
(klerikalų), hitlerinių fašis
tų ir nacionalistų, kurie 
skaitos dar dešinesni už pa
čius fašistus.

Reichstago a t i d a r ymas 
įvyks rugpj. 30 d. Manoma, 
kad jeigu nebus nusitarta
i---------------- ----------------------------------- ------------------------

j reichstagas bus paleistas,

ir socialistai. Jps visos sto
vi už kapitalistinę sistemą, 
prieš bedarbių ąpdraudą, už! 
algų kapojimą ir t. t. Hoo-! 
veris, Rooseveltas ir ’ 

į j as yra kapitalistų agentai.
Jų visą politika pamatiniai 
ta pati prieš darbininkus ir 
prieš visus pavergtuosius.

Drg. Fosteris ragino Co- 
lumbuso darbininkus buda
voti savo klasės politines 
spėkas, balsuojant už komu
nistų kandidatus.

ALBANY. — New Yorko 
miesto majoras Walkeris 
sako, kad ant jo užpuolimas 
buvo suplanuotas republiko
nų. 
tyti demokratus tarp savęs 
ėstis, idant laimėti šiuose’ 
rinkimuose.

KULKASVAIDŽIAI, REVOLVERIAI IR 
LAZDOS PRIEŠ ILLINOIS MAINIER1US
•BENTON, Ill. — Jungti- krikti, tai budeliška polici

1. Girdi, i jie nori sukurs- n.^s. Mainierių Unijos reak- ja pasileido buožėmis juos 
mušti. Daug mainierių g?^ 
vo bjauriai sužaloti.

West Frankforto majoras 
uždraudė visokius masinius 
susirinkimus. Šerifas Rob
inson prisiekdino ir apgink
lavo 250 specialių deputatų 
/šerifų) terorizavimui kovo
jančių mąinierių. Jie būsją 
pastatyti neįleisti mainierių 
į Franklin pavietą. Taip 
pat Christian paviete tapo 
pasamdyta ir apginkluota

Thom- Kunigai, Kapitalistai, j

ciniai vadai, anglies baronai 
ir valdžia pradėjo dar negir
dėtą terorą prieš streikuo
jančius Illinojaus mainie- 
rius. Pereitą šeštadienį, pa
gal pranešimą, West Frank- 
forte ginkluota policija už-

Pnfariai ir Rojarliiai Puolč masini mainierių susi- IVltildl Ii DulldrUldl rinkimą ir ištaškė. Paskui
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KAPITALIZMAS SMUNKA, 0 SOCIALIZ
MO BUDAVOJIMAS SOV. Sįl AUGA

tie patys budeliai leidosi į 
Orient Kasyklą No. 1 ir te
nai daužė pikietininkus. Po
licija ginkluota kulkasvai- 
džiate, revolveriais ir buožė
mis. Pirmiausia pradėjo 
šaudyti virš mainierių gal- 150 specialių policistų sau- 
vų. Kuomet išsigandę sker- gojimui skebų Peabody 
dynės mainieriai pradėjo kompanijos kabyklose.

NEW YORK. —Presbyte- 
rijonų kunigas Warren per 
pamokslą sakė, kad bedar
biams reikia daugiau maldų, 
ir kad jie turi nusilenkti 
darbdavį amg (kapitalis
tams), nes tik šie, girdi, ga
li pagelbėti. Vadinasi, mel
skitės ir klausykite ponu, ir 

;te^Š:IND. VALSTIJOS MAINIERIAI ORGANI- 
tik parodo, kad visų vierųl ----- ---------
ir tikpiimii kiinio-jn vrn an_
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nūs su 1931 metais; anglies 
pagaminama 27 nuoš. dau
giau, plieno 11 nuoš . dau
giau, traktorių 75 nuoš.

Tas pate žemės ūkyje. Šie
met kolektyvai turi apsėję

MASKVA. — Kuomet vi
sose kapitalistinėse šalyse 
krizis tebeina gilyn, pramo
nės smukimas tebesiplečia ir 
bedarbių armija tebeauga, 
tai Sovietų Sąjungoj socia
lizmas smarkiai auga. Štai, 64,000,000 hektarų, o pernai 
skaitlinės už pirmuosius šių teturėjo 56,000,000 hektarų; 
metų šešis mėnesius parodo, sovietiniai ūkiai šiemet ap- 
kad elektros gaminimas pa- sėjo 12,000,000 hektarų prieš 
augo 44 nuošimčiais, palygi- i 9,000,000 pernai.

ir tikėjimų kunigai yra 
gavikai ir bosų agentai.

Japonija Grobia Chiniją

: V įZUOJAS KOVAI PRIEŠ ALGŲ KAPOJIMĄ

NEGIRDĖTI KARŠČIAI 
EUROPOJE

Vakarinėj Europoje šie
met vyrauja nepaprasti 
karščiai. Pav., Berlyne 
rugp. 21 d. pasiekė 98 laips
nius. Tokių karščių Berly
ne nebuvo buvę per paskuti
nius 67 metus.

i

į Mooney Šaukia Kovoti
Sovietų Sąjunga turi keturis! _ .. .... „ ..

zeppelininius oro 1 
virtas yra vadinamas
V-4”. Visi jie yra nedideli. Bet į 
budavojama eilė naujų, kurių 
vienas turės 18,500 kubiškų me
trų įtalpos. O “Osaviachum”, 
“Klim Vorošilov”, “Kalinin” ir 
“Pravda” bus dideli.

SSSR ruošia eilę orlaivių val
dytojų. Draugai Niževskį,. Op- 
man; Farakanidze, Maisker ir 
Demin jau išlavinti ir gali vesti 
didelius zeppelindš? ,

SHANGHAI. — Praneša
ma, kad Japonijos kariuo
menė įsiveržė į Jehol pro
vinciją, bombarduoja kai
mus ir užgrobė vieną mies
tą. Taigi, japonų plė
šiku grūmojimas jau vy-

MASKVOS MIESTO NEPAPRASTAS AUGIMAS K*
> • ’ • > • • ' JJctolLvIllYlIlo 1VJLet 111X46UI 1JJv^I l

J gu chinai nepasiduos geruo- 
1 ju pavergimui.

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Vedamos derybos tarpe an
glies baronų ir Jungtinėse 
Mainierių Unijos viršininkų 
delei nukapojimo algų Indi-, 
ana mainieriams. Darbda
viai kviečia patį Lewisa tam 
reikalui. O Lewisas esąs 
jau prižadėjęs, kad jię stoja 
už. nukapojimą algų nuo

$6.10 iki $4 į dieną.
Bet eiliniai mainieriai ke

lia audrą prieš užsimojimą 
ant jų algų. Juos į kovą 
drąsina Illinojaus mainie
rių streikas. Eilinių Narių 
Opozicijos Komitetas laiko 
masinius susirinkimus ir vi
sur mainieriai pasisako 
prieš algų kapojimą.

?
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Sovietų Sąjungos raudo
noji Maskva auga taip smar
kiai, kaip joks pasaulio 
miestas nėra augęs. 1930 
metais Maskva1 turėjo 2,- 
400,000 gyventojų, p šian
dien jau 3,880,000. ' Didelis 
vargas ;su butais ir trans- 
portacija, nes nespėjamaturi KetUriS I • •

laivus. Ket-'už Poetinius Kalinius v.isk° grei^i pabūdavo-
imas “‘SSSR i ti. Sovietų valdžia deda vi-_____ * sas pastangas, kad tais

Delei paminėjimo penkių, daiiętaįs aprūpinus miesto 
etų sukąktuvių nuo nuzu- j gyventojus. Tiems dar-metų sukąktuvių nuo nužu

dymo Sacco ir Vanzetti 
Tom Mooney išleido atsišau
kimą. Jis primena, kad tie 
du italai darbininkai buvo 
“drąsūs revoliucinės darbi
ninkų klasės kankiniai, ku
rie mirė gražia, skaisčia, • 1 • • v • v

nų susikraustė gyventi į 
naujus namus. 1932 metais 
į naujas ;^iėtąs%, suėjo gyvi 
vpnti 200/000 darbininkų;

Vandens klausimas irgi 
svarbus. Prieš revoliuciją 
Maskvoje būdavo kasdien 
sunaudojama po 35,000,000 
vandens vienetų. Gi šian
dien kasdien sunaudojama 
iki 150,000,000 milionų;

Kasamas kanalas sujungi
mui Maskvos upės su Volga. 
Kuomet tas bus padaryta, 
tai Maskvos upės vanduo

.■? > ■ .<• Y y \

Sovietai Pastatė Di
džiausią Elektros

Stotį Pasaulyje

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Gibraltar. — Sužeista du 

žmonės streikuojančių mai
nierių susikirtime su karei
viais. ‘ ’• *

Coopertown, N. Y. — Mi
rė nuo kraujo užsinuodijimo 
Calmer, 9 metų vaikas. Ke
li mėnesiai atgal aprūdiju
sia vinim jis įsidūrė, ^ąizda 
buvo visai užgijus, bet pasi
rodo, kad viduje nuodai vei
kė ir užnuodijo kraują.

Šiandien Bus Palaidotas
Jonas Perkūnas • .

bams 1930 buvo ■ išleista
200,000,000 rublių, o šiemet bus gerokai pakeltas ir van- 
paskirta 500,000,000 rublių, deniu aprūpinimas gyvento- 

1931 metais 50,000 šeimy- jo palengvės.

Susirinkimas Gynimui
___ _  i puikia mirčia už principus.” Dienraščio “Vilnies” 

Sovietų Sąjungoje vis mažiau 1 Juos valdžia sudegino elekt-i ,——
ir mažiau belieka beraščių. Iš 
Armėnijos pranešama, kad sep
tyniolikoje rajonų jau visai pa
naikinta berašti j a. \ Tą praneša 
“Pravda” nuo 8 d. rugpjūčio. .

žinoma, tas pranešimas nie-

ros kedėje už tai, kad jie1 
buvo kovotojai.

Mooney nurodo, kad ge
riausias paminėjimas žuvu-. 
šių karžygių bus, jeigu mes 
suvienytomis spėkomis ( ko-

ko nereiškia Prūseikos “Klam-1 vosime už paliuosavimą tų, 
pynei”, jie ir vėl rašys, kad So- kuritl()g valdančioji klasė 
vietų Sąjungoje “nėra paaksti- šiandien žudo Amerikos ba- 
nimo prie didesnio lavinimosi’ 
nes ten šalį valdo ne ponai, 
paprasti darbininkai.

ANGLIJOS AUDĖJŲ 
STREIKAS

MANCHESTER, Anglija

stilijose.

5,000 Dalyvavo Dar
bininkės Laidotuvėse

ST. LOUIS, Mo.—Rugpj.
20 d. čia tapo palaidota 

. Magnolia Boyington, juod-

BAYONNE, N. J. • — 
Rugp. 30 d. L.A.U. Kliubo 
svetainėj yra šaukiamas ma
sinis 5 lietuvių šuširinkimasi 
gynimui dienraščio ■ ‘‘Vii-' 
nies” nuo ’ užpuolikų; Kate 
bČs d. A. Bimba iš Brookly- 
no. Revoliuciniai darbinin
kai ragįnami darbuotis, kad 
į susirinkimą sutraukus 
kuodaugiausia lietuvių.

Anglija Apginklavo Tibeto
Armiją prieš Sovietus

Monarchistas Tėvas 
Išduoda Savo Sony

Madrid. — Šiandien pra
sideda monarchistų teismas,' 
kurie buvo surengę - sukili
mą. ; Valdžios prokuroras 
kefinai reikalauti J mirties 
bąušmės, generolui Jose 
Sanjurjo, jonšūnuii Justo 
Sanjurjo ir dar; keliems. Sa
koma,; kad: Jose Sanjurjo iš
davė savo sūnų, pasižadėjo 
liudyti už valdžią prieš su
kilėlius. Sente generolas sa
kąs, kad jo sūnus jį apgavęs 
ir prikalbinęs prie sukilimo,.

8

—Audėjų streikas prieš ai- veide darbininkė, kuri mirė 
gų nukapojimą Lancashirėj nuo sužeidimo laike polici- 
kasdien smarkėja. O su £?e- jos užpuolimo ant bedarbių 
karnų šeštadieniu planuoja-,demonstracijos liepos 11 d. 
mas visuotinas audėjų strei-; Tai buvo pirmos raudonos 
kas. Iš Liverpool ir Man- laidotuvės šiame mieste. Ap- 
chester valdžia pasiuntė gin- j skaitoma, ' 
kluotos policijos būiius, dalyvavo Iki
prieš streikierius. i kų-ir darbininkių.

r

Paskelbė Karo StovįIš Nankingo pranešama, 
kad užpakalyje Tibeto armi
jos veikimo prieš Sovietinę 
Mongoliją stovi Anglijos irm 
perialistai. Anglija Tibeto be karo stovį beveik visoj 
armiją apginklavus, suteik- Haiti šalyje.

PoTt-Au-Prince, Haiti. —
Prezidentas Vincent paskel-

---------------------- armiją apginklavus suteik- Haiti šalyje. Kriūšinama 
, kad laidotuvėse! dama jai 40 kanudlių, 2,000 visokia valdžiai opozicija, 

būrius j daly vavo iki 5,000 darbinin- šautuvų ir 2,000,000 kavalkų Jaū uždaryti penki opozici-
amunicijos. ; įjos ’ laikraščiai.

., MASKVA. — Sovietų Są
junga sėkmingai pabaigė 
budavoti ant Dniepro upės 
didžiausią pasaulyje elekt
ros stotį. Oficialės atidary
mo ceremonijos įvyks atei
nantį ketvirtadienį. Stotis 
turi 9 turbinas ir 763,000 ar
klių pajėgos. liki šiol di- e 
džiausią pasaulyje elektros darbių; Žurnalas pajuokia 
stotis buvo Amerikos? taip Hooverį, kuris demagogiš- 
vadinama “Musele Shoals” kai meluoja, sakydamas, 

kad Amerikoje “nė vienas 
nebadauja.”

BROOKLYN, N-Y.—Jo
nas Perkūnas bus palaido
tas šiandien Mount Olivė 
kapinėse (Maspethe), 3-čią 
vai. po pietų. Jo lavonas 
randasi pašarvotas pas gra- 
borių Bieliauską, 660 Grand 
St.

Velionio Jonas Perkūnas 
nuo senai buvo revoliuciniai 
nusistatęs darbininkas.Nors

Washington, D. C. — Žur- buvo silpnos sveikatos, bet 
“Fortune” tvirtina, darbavosi, kiek galėjo. Tąnalas “Fortune”

kad ateinančią žiemą Jung
tinėse Valstijose reikės pa
šalpos delei 25,000,000 be-

su 612,000 arklių pajėga.
Dniepro upės elektros 

stotis aprūpins jėga 70,000 
ketvirtainių mylių teritori
ją, kur randasi 16,000,00Q 
gyventojų. Užbaigimas šios 
stoties statymo yra di
džiausios svarbos; . Sovietų 
laimėjimas industriniam so
cializmo būdavojimo fronte.

Italy Armijos Manevrai
Perugia, Italijoj. — Mus

olinis muštravoja savo ka
rines spėkas, čia eina kari
niai manevrai. Armija pa
dalinta į-dvi dali—viena no
ri užpulti Romą, o kita—gi
na. Ta dalis, kuri puola Ro
mą, pavadinta “raudonąja 
armija.” Vadinasi, fašistai 
tyčia taip vadina/ idant su
kiršinti žmohes prieš Sovie
tų Sąjungą. ' u.

(

pačią sveikatą keliolika me
tų atgal sulaužė akli fana
tikai laike jo prakalbų Hoo- 
sick Falls, N. Y., smarkiai 
Perkūną &uimuš(įjĮmi ir pri
trenkdami. Iš to laipsniš
kai išsivystė jam ų>arąly- 
žius. Ta liga ir prirakino 
Perkūną prie ligoninės lo
vos per 10 metų su viršum. i

Nežiūrint, kad paskuti
niais laikais menševikai 
stengėsi pasisavint Perkūną

Newark, N. J.—Ketvirta
dienį, rugp. 25 M. * įvyks 
svarbus masinis susirinki
mas atviram ore, šaukiamas] 
protestui prieš terorą. Su- šūviams prieš “Laisvę” ir 
sirkikimas bus ant kampo abelnai prieš komunistus, 
Charlson St. ’ ir Waverly jis iki galutino akių užmer-. 
Avė., 7:30 vai. vakare. Lie- ’ 
tuviai kviečiami dalyvauti.

New York. — Sugrįžęs iš 
Europos Amerikos buržuazinis 
istorikas H. W. van Loon sa
ko, kad visa Europa panaši į 
“ekonominį kalėjimą”. Krizis, 
priespauda, teroras!

Farmeriu Streikas Auga
Dunlap, Iowa. — Farme

riu streikas jau persimetė į 
labai plačią apielinkę aplin
kui Sioux City. Pįkietuoja- 
mi visi keliai, vedanti į mie
stus. ( • : H

kimo kalbėjo už komunistė, 
nį judėjimą; labai įdomavo 
Sovietų Sąjunga ir prašė 
vienos lankytojos, kad jam 
skaitytų iš “Moscow News” 
žinias apie Sovietų nuveiki- 
mus. Perkūnas smerkė 
Prūseikos-Butkaus renega- 
tišką opoziciją prieš Komiu- 
nistų Partiją ir pritarė po
litinei “Laisvės” linijai.

Rep.
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Kiel, Vokietija. — Jau iš
imta 34 lavonai iš nuskendu- ’ ’ 
šio; karinio laivo “Niobei 
Viso yra žuvę 69 žmonės.
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Draugai ir Drauges! , f į i I
Matėte,' KŽif) susibūrė į v.ięhą šaiką, nevidonai darbiniu- j 

kų klžsėš, kūd sulaužyt tnūšų svarbųjį kbvos ginklą “Vii-Į 
nį”, 9' pO to jie suptilių ir ant “Laisvės”, idėjų kovoj jie 
negali įneš mus atsilaikyti, tai griebiasi faši^tiniai-teiš- 
minio šriiiirtb.

Prieš trios smurtiškus pasikėsinimus, draugės ir drau
gai, mes teturime tik vieną įrankį—tai plačiausią minių 
veikimą.

Išjudinkime lietuvių darbininkų masę visuose Ameri
kos kampuose ir kampeliuose. Kiekviena kuopa Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo, kuris veda draugų vilnie
čių bylą, kiekviena kuopa A.L.D.L. Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, Augščiausios Prieglaudos ir 
Darbininkių Susivienijimo; kiekvienas kliubas,’ čhoras, 
žodžiu sakant, visos lietuvių darbininkų organizacijos tu
ri stoti į ūmų bendrą veikimą, kad galinga proletarine, 
spėka atrpušt t'ąį plMinį^ihūgį, kurį priešai taiko mūsų, 
dienraščiui “Vilniai”. ( ! > - •. - i i <:

Kiekvienoj. kolonijoj mes .šaukiame jus neatidėliojant
suruošti masinius, protesto mitingus prieš pasikėsįnimą ruošia naujų ginklų. Tas Į 
ant “Vilnies”; kiekviename masiniame bei organizacinia- yra ir po Lausannes konfe- 

jme susirinkime tuojaus išnešti protesto rezoliucijas ir. rencijos
siųsti jas Illinois valstijos prokurorui Swanson, Chicago,

ir
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VIS ARČIAU PRIE KARO
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VISI OMION PAGELBON ‘VILNIAI!
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Lietuvių

Sekcijos Komitetas suvažiavo į ekstra susirinkimą 
; rugpjūčio 21 d. delei “Vilnies” apgynimo nuo lietu- 
. viškų fašistų. Komitetas šaukia Tarptautinio Dar- 
Į bininkų Apsigynimo kuopas ir visas darbininkiš- 
; kas organizacijas į stropiausią kovą, kad atmušt re- 
* akcinės valdžios ir lietuviškos fašistijos ir social-

fašistijos pasimojimą ant “Vilnies” gyvybės.

Draugai ir Draugės! i
Mūsų; dienraščio “ 

gyviausias, ugninis reikalas visoms darbininkiškoms or- besąlyginiai paleist visus areštuotus, 
ganizacijoms, kuopoms, kliubams, chorams ir ištisoms 
proletarinėms lietuvių minioms.

Karo pavojus yra is 
i jų, pusių:(! pirmoje vietoje 

'visos kapnalifetinės valsty- 
imperialistinės valstybės bikiška šalis stengiasi vis rengiasi karan prieš So- 

daugiau ir daugiau pasiga- vietų Sąjungą, kad sūhžiiki- 
minti karo orlaivių bei to- nūs darbininkų tvarką, kad 
kių, kurie, prasidėjus karui, gražinus išnaudojimd Si0ė- 

mą. O iš antros puses' ir 
pačių imperialistų tarpe '7 

Štai, Anglija pasibudavo- ?ž riaūjį .
• - ............. tipo oriai- ®aull.° persidalmimą, U2i nk- ...

kas ir pelnus. Imperialisti
niais priešininkais dabar 
yra Anglija ir Jungtines 
Valstijos*. Bet taip pat nuo- 
latos auga vis didesnis karo 
pavojus tarpe Jungtinių -1 t 
Valstijų ir Japonijos, Fran-‘ ’ 
cijos ir Italijos, Italijos ir: i 7 
Jugoslavijos, Vokietijos ir 
Lenkijos ir tt. Viėnok, kur .‘ r 
karas neprasidėtų, jis; bus 

•’pasaulinis, į jį bus įtrahkta t ’ i 
visos kitos valstybes. .* > i •*' 4

• /X. i v' . ' D .. • i v 'T-
, Pries imperialistinį karą 
veda kovą Komunistų Inter- ;; K 
nacionalas ir jo sekfcijoš. . •« | 
Kiekvieno darbininko ir 
darbininkes pareiga jungtiš' ;
aplink Kominterhp vėliavą, ... S 
kad išgelbėjui* žftioniją iš' S 
naujos katastrofos.

D. M. šolOmskas. / “

ir. buržuazinės partijos 
smarkiai ruošiasi prie nau
jo karo. Kad tą labiau pa
slėpus nuo darbiriinkū ir ne
tikėtai juos užpuolus su 
naujais* karo žabangais, tai 
išnaudotojai ir visa jų kli
ka stengiasi paslėpti karo 
prisiruošimą po visokių “nu
siginklavimo” konferencijų 
skraiste. Vienok kiekvienu' 
kartu jie atmetą Sovietų Są
jungos praktiškus pasiūly
mus nusiginkluoti, bei nors 
sumažinti; ginkląyimąsi. Po, 
kiekvienos; k b p; f er encijos 
dar daugiau imperialistai!

bikiška šalis stengiasi vis

greitai bus paverčiami į ka
rinius. ; . . ' i ,

bes rengiasi karan. prieš So ■ ■ i.

Prisiruošimai ant Jūrų
,5Anglijos pavergtos kolo-

Vilnies” gelbėjimas šiandieną yra III., rėikalaujūnt tuojaus panaikint bylą prieš “Vilnį” i

Organizacijų komitetai, nelaukite reguliarių susirinki- nB°s užima 150 kartų dides- 
jmų, bet šaukite greitus specialius* susirinkimus arba pa- J. - - - - -1 - - - - ir gyventojai sudaro bent 15

nį plotą, negu pati Anglija
Chicagos fašistai biznieriai su valdžia sudarė suokalbį, i tys tuojaus darykite žingsnius delei surengimo prakal-L įkaičiu kai n
.rėdami sulaužyt tą svarbų darbininkų kovos įrankį, I bų-masinių mitingų apginti “Vilniai”. Kalbėtojų gi rei- * "Anglijoje, jį užima 
voliucinį dienraštį “Vilnį.” Su lietuviškais ir ameriko-!kale rašykite: V. Taurui, sekretoriui Tarptautinio Dar- 94284 keturkampių mylių

norėdami
revoliucinį dienraštį “Vilnį.
niškais šnipais, šėlstančio ' kapitalo agentais jie padarė 
“Vilnyje” kratą-ablava, kuri savo nachališkumu primena 
andai darytas Palmerio abiavas. Viską išvartė, išrausė, 
pasigrobė adresus, laiškus, rankraščius. Areštavo ir po 
$3,000 parankos kiekvieną teismui laiko redaktorius drg. 
Andrulį ir Krakaitį ir administratorių Millerį. Tuo pa
tim grąsina ir visiems “Vilnies” direktoriams.

Žino valdiški ir lietuviški mūsų klasės neprieteliai, ko
kioje sunkioje finansinėje padėtyje “Vilnis” radosi ir 
randasi. Ne naujiena darbininkų priešams, kad “Vil
nies” darbininkai savaičių savaitėmis tuiTbe algos dirbti 
del įplaukų stokos. Jaučia tuo pačiu kal-tu fašistiniai ir 
socialfašistiniai lietuviai gešeftininkai ant savo kailio ne- 
atlaidžius iš “Vilnies” pusės kertamus jiems smūgius. 
Tie gaivalai, todėl, naudodamiesi kritiškąja medžiagine 
“Vilnies” būkle ir Hooverio valdžios žiaurėjančią ^akci
ja prieš revoliucinį darbininkų judėjimą,—nusprendė, 
kad dabar bus jiems patogus momentas suktidšihti ka
ringąjį mūsų dienraštį į^Mc^go j. ' ‘ ' z

Ir tai nebe pirmas nevidonų pasikėsinimas ant “Vil
nies”. Pirmiau kėsinosi ją parblokšti socialfūšistai Jur
gelionis ir Montvidas su savo $50,000 ir $100,000 bylomis i 
prięš ją. Fašistinė šaika buvo padarius ir tiesioginį po
gromą ant to komunistinio dienraščio, kuomet jie padegė 
“Vilnies” namą.

Bet dabartinis užpuolimas ant “Vilnies” yra pavojin
giausias ir šiam krizio laikui charakteringiausias. Kad 
ir visais frontais atakuodama darbininkų judėjimą, Hob- 
verio valdžia dar nedrįsta tiesioginiai uždarinėti revoliu
cinius laikraščius. Todėl naudojasi fašistinių šalavalkų 
—biznierių Sir jų bernų skundais, kad netiesioginiai pa
smaugti mūsų spaudos organus. Taip neperseniai New 
Yorke tapo nuteisti 3 ir 6 mėnesiams kalėjimo graikų 
komunistų laikraščio “Empros” vedėjai už tai, kad jie 
aikštėn iškėlė meklerystes fašistinių^graikų bankininkų; 
kad jie savo skaitytojams parodė, Kaip tie bankininkai 
susivarė į kišenius šimtus tūkstančių dolerių, kuriuos bu
vo pasidėję taupyt darbininkai,—o paskui nubankrūtavo 
banką. /

Tai vienas punktas, kuriuo dabar liko padarytas už
puolimas ir ant “Vilnies”,—kad vilniečiai vykdę savo su
moksią pakenkti bankams! Ir tai yra mylimas valdinin
kų ir bankijflbankrūtuotojų būdas pridengti vieną iš ka
pitalizmo krizio pasekmių—bankų bankrūtavimą. Kapi-

užima
bininkų Apsigynimo Lietuvių Sekcijos, 46 Ten Eyck St., įr turį( 44,173,704 gy

ventojų. O su pavergtomis 
kolonijomis ir tautomis — 
13,226,749 keturkampių my
lių plotą ir 446,726,757 gy
ventojų. Be to dar eilę kra
štų pusiau pavergus.

Išlaikymui pavergime tų 
šimtų milionų kolonialių 
vergų jai yra reikalingas 
galingas karo laivynas. Vien 
kreiserių ji turi 66 ir siekia 
pasibudavoti iki 70 laivų. 
Pastaruoju laiku į .jos kolo
nijas vis daugiau veržiasi 
Jungtinių Valstijų pirkliai 
su savo tavorais ir atima 
nuo anglų rinkas, o tas veda 
prie karo. Anglija stoja už 
mažesnes rųšiėą kreiserius,.' 
bet greitus. Mat, ji turi 
daug .prieplaukų ir. jos lai
vai nuolatos randasi netoli 
nuo savo prieplaukų. , . . '.

Jungtinių Valstijų impe- 
ju_ rialistai taip jau pat yra pa

vergę 'kolonijas: Alaską,

Brooklyn, N. Y.į i
Ūmiai mobilizuokite savo finansines pajėgas ir kuo 

greičiausią siųskite, aukas “Vilniai”, 3116 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Padarykime, kad priešų užsimojimas* taptų skaudžiau
siu jiems, patiems masiniu smūgiu iš mūsų pusės ir dar 
labiau sudrūtintų Revoliucinę mūsų spaudą. O išvystyda- 
mi masinę “Vilnies” gelbėjimo kampaniją, draugai ir 
draugės, įneš tuo pačiu laiku gauname progą išaugint di
desnę ir kovingesnė armiją Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo tarp lietuvių darbo žmonių.

Visi tad darban !
Šalin nagus fašistinių, sklokinių ir hooverinių priešų 

nuo mūsų komunistinės spaudos!
Tegyvuoja Kom. Partijos čikagiškis organas “Vilnis!” 
Tegyvuoja Tąrptautinis Darbininkų Apsigynimas!

j 1 į •; į įTarpt. Darb. Apsigynimo
Lietuvių Sekcijos Komitetas.

Rugpjūčio ' ŽI/
.ji:- -i--------■. ' .. ..a.... .. :

Tolyn—Klanipynen Gilyn

jo “Inflexible” 
vius, kurie turi po 158 pe-|K? 
das sparnus ilgio ir sveria 
15 tonų. Turi pp tris moto
rus, viso 2,100 arklių pajė
gų ir gali vežti tonus sprog
stančios medžiagos. Taip 
pat. Anglijos orlaiviai 
“Handley. Page” tipo yra 
milžinai, kūne gali nešti iki 

! trijų (tonų boifiįų.į ' \ .
Franci j a dabartiniu; laiku 

turi daugiausiai kalio orlai
vių. Jos orlaiviai “Jpckey” 
gali daryti iki 200 mylių per 
valandą, sū kroviniu. 4 Ji 
prisigamino visokios, rūšies 
karo orlaivių ir jais aprū
pina Lenkiją, Rumuniją, Ju
goslaviją ir kitas savo talki
ninkes.

Vokietijai uždrausta lai
kyti karo laivynas, bet ji tu
ri išsibudavojusi šimtus ir 
tūkstančius orlaivių, kurie 
bile laiku gali būti panaudo
ti karo reikalams. “Rohf- 
bąnch Roman” orlaivis turi 
72.nėdas ilgio, o jo sparnai

WILKES BARRE, PA.

Visiems vietiniams ir apie-

“Laisvė” skelbia Sovietų; darbininkų Revoliucinio j
Sąjungos mineralinį vande-1 dėjiko, Prūsėika neigia vis- _ -•

ką, kas ten daroma. Tam S™, Philippinaų Porto 
jis griebiasi net provokaci- ?1C?> Virgin,salos, Panama 

. Andai paskelbė, kad ell« salcl? Ramiajame van-

talizmo įrifno vaisiai suverčiami ant “raudonųjų”, kurie, Sąjungą, 
girdi, per rašymus savo laikraščiuose privedą bankus Ameriko,
prie bankrūto. Tas bjaurus blofas yra naudojamas ypač 
laike dabartinės rinkimų kampanijos, kad atstumt dar
bininkus nuo balsavimo už Komunistų Partiją, kad sukelt 

| prieš komunistus tuos darbininkus, kurių centus vijurkai 
bankrūtuotojai nuneša.4 ‘ 4 1

Bet tuom<dar nesibaigia lietuviškų ir amerikoniškų fa- 
g, šistų suokalbis prieš komunistinius laikraščius. Jie pučia 

prieš mus tą provokacinį burbulą, būk Sovietų valdžia 
savo pinigais palaikanti komunistinius laikraščius Ame
rikoj, idant su jų pagelba galėtų bankrūtuot šioj šalyj 
bankus ir abelnai gilint dabartinį baisiausią krizį Jung- 

| tinėse Valstijose. f
It kaip lietuvių Prūseikos-Butkaus skloka puikiai įsi- 

taikė į bendrąjį Hooverio, lietuviškų fašistų ir socialfa- 
šištų skymą sumoksiu prieš “Vilnį” ir “Laisvę!” Kaip 
renegatų “Naujoji Gadynė” jiems pasitarnavo su savo 
provokacija, būk mūsų komunistiniai laikraščiai pasilaiko 
Maskvos pinigais! Ar dar gali kas abejoti, kad Ėvaldas 
ir kiti “Vilnies” skundikai dabar naudoja tą prūseikinę 
provokaciją, kaipo “žinančių liudijimą apie Maskvos auk
są” mūsų dienraščiams? O ir pd dsOSaftinląni “Vilnyj” 
padarytam pogromui rėnegatiška “Naūjoji Gadynė” tar- 

Į nauja, kaipo antrinis organas fašistiniams bankų bank- 
; rūtuotojams prieš darbininkus.

f

n į N a r z ą n ą. J i r a- 
gina tuos žmęhės, kurie 
mėgstą gėrti įvairius dirbti- 
niuš vandenis, “sodėš”, “to- 
nikuš”. mūnsairfą arba alų, 
pakeisti Nūržanu, minerališ- 
ku vandeniu, kuris, be kit
ko, kaip? gydytojai surado, 
būdąvoj a žmogaus sveikatą. 
Šis minerališkas vanduo, ži
noma, vyriausiai garsina
mas ir siūlomas tam, kad 
padėjus Sovietų Sąjungai 
prasimušti su savo daiktais 
į Amerikos rinkas. Parda
vimas bonkos Narzano ar 
kokio kito išdirbinio, atga
bento iš Sov. Sąjungos, ne
tiesioginiai stiprina Sovietų 

SSSR atstovybė 
Amerikoje, Amtorgas, yu- 
gestavo mūs dienraščio ad
ministracijai tai padaryti. 
Mūs laikraštis mielai sutiko.

Kiekvienas artimas Sovie
tų Sąjungai asėhuo' tuomi 
tik paši’džiati'gs. Ne taip, 
betgi, yra su lietuviškų re
negatų, vadovaujamų Prūf 
šeikos ir Ko. lapeliu. Jis 
pirmas išėjo prieš. Jei “Lai*- 
sfe” garsintų mųnšainą^ tąi 
Prūsėika pifrn'ufihis būtį 
užgimti tai.. Deja, čia mine- 
rAlinis vanduo ir dar gi ąt- 
gąbeųtas iš Sovietų Sąjun-’ 
gos. Gi Sovietų Sąjungos 
Albertas bijosi. Tu jb ten 
neįprašytūm * yu pyragu, ne- 
įvarytum nei su kuolu. “Ma
ne, gali bolševikai sūšaudy- 
ti,” skundžiasi “proletariato 
v&Čfes?*
, Sijodamas Sovietų Sąjun
gos, būdamas jos priešu, bū
damas, beje, priešu viso

7

JU
Maskya remia “Laisvę.” Vė
liau “savikritikoj” atakavo 
Sovietų Sąjungą, kad ten 
darbininkams “viskas ati
duota”, o inteligentams, to
kiam kai jis ir jo kolegos, 
gyveniriias “skaudus”; So
vietų Sąjungoj “atimta ini
ciatyva” mokytis, šviestis*, 
etc.

Kaip tik tokius primeti
mus pirmiau ir dabar tebe-! 
daro buržuazijos laikraš- tonų įtalpos kreiserius.

Dabartinių laiku kiekvie-
Su Narząnu — panašiai, nos impenaliytines šalies 

Buržuazįnėš šalys, reakci-; karo laivai yra daug galin- 
niai elementai skelbia bbiko-1 gesni, negu jie buvo laike 
tą visokiom Sovietų Sąjun-'pereito pasaulinio karo..Di- 
gos prekėm, visokiem daik-1 dėšnės jų kanūolės, toliaus 
tam. Buržuazinė spauda su- i siekia, greitesni ir sū savi- Į 
galvojo humbugą apię dum-^nii vežasi karo orlaivius, 
pinga, ir .kitus baubuį kad 
Sųo.bųdū pakeikus SSSR iš- 
tiųbiiliaTn i >'prapįpiatinti ir, 

tolydžio,! politikui ‘ 
pėtiiatiėčįo Jjlūįfuiį 
įMūtaht, kad : ųiū$k dien
raštis pąsieritė garbinti vie
ną iš SSSR produktų,' la
biausiai galimą paskleisti 
tarpe lietuvių dr tūb' padėti 
SSSR produktams užkariau
ti rinkų, Frūseikai panižo 
liežuvį. Tūlas* ^ūRri^ųkas 
tauškia, o Prūsėika spaus
dina savo gazietoj tiradą, 
kurioj .iskolioja ląisviečius 

<už skelbimą! ir pardavimą 
.SSSR .mineralinių 'vandenis!

Is paviršius, į<ąi kam gal 
tai' atrodys, mažu. dalyku, gą, ,ten jįi 
bet esmėje tai dalykas dide- še atbalsį, 
les reikšmės. Tai vis įro-

denyne—Samoa, Guam ir tt. 
Bet to jiems nepakanka. 
Visomis jėgomis jie varo 
pavergimo darbą Cėntrali- 
nėje Amerikoje: Nicaragua, 
Salvador, Pąriama, ir kitus 
kraštus. Veržiasi į Pietų 
Ameriką. Ir todėl jiems 
reikalingi dideli karo laivai, 
kurie ilgai gali išbūti jūro
se, nesinaudojant prieplau
komis. Tam tikslui J. V. 
imperialistai būdavojasi 10,-

čiM.
Su Narząnu — panašiai, j nos

VIA V, VW.^LA 4 K71A* JM, A V

niai elementai skelbia boiko-1 gesni, negu jie buvo laike

iam

,■ir pardavimą

121 pėda. Jis gali skristi lietuviams labai svarbų 7 
be sustojimo 2,400 tnylių, tu- ^,notl apie. ,10 J?ieną ru^3«J° " 
ri tris motorus po 500 ark- (Sept.) Aldo Choras t?.d.eną 
,. ._ . L -.. .. rengia labai linksmą išvažia-hų jėgos ir gal) pasiimti . ‘ . .. aidiečia] da Dir. 
2,000 galionus Žibalo. Tau jau’ 1)eturgjo. gitas išvada- 
milžinas nesą krovinį pen-1 bus “Beach Party.” Per ~ 
kių .tonų. Arba, “Fokker |VjSą subatos naktį ir nedėlioj 
F-32”, kuris turi keturis per dieną, prie gražaus Har- į. 
motorus , po 525 arklių pa-; vey’s Ežero (Harvey’s Lake) 
jėgą, kartu’ 2,100 arklių, ’galėsime praleisti laiką.. t>rąu- 
Patsai orlaivis sveria veik ’ gai darbininkai if darbininkės! 
septynis tonus—13,800 sva- Jūs visada Aido Chorą >kvie- 
iu Skrenda|125[ntylikSj į’^te dainuoti ir^ei,vienai<or-.t. 
valandą ir vežasi’32 kėliau- ’ganizcijąi choras •
ninkus, bei keletą tonų kro
vinio. Prie to, mes žinome 
kokiui žygius atliko oro 
milžinas “Graf Zeppelin”; 
bei antras milžinas ^D-X”, 
kuris, apkeliavo Pietų ir 
Šiaurių Ameriką, Afriką ir 
vienu kartu vežė—169 žmo
nes.

Fašistinė Italija orlaivių 
būdavojimo srityje vejasi 
reakcinę Franciją. Jis or-

čiate dainuoti ir jnei^vienaLor-.

patarnauti. Todėl dabar mes, 
aidiečiai užsiprašom jumis— 
visas ir visus su mumis links
mai ląiką praleisti.

Ugnį kūrendami* “kornus” 
virsim, žuvis kepsim. Bus vi
sokių kitų gardžių valgių. Visi 
praleisime linksmai laiką. Jau 
ne . po ilgam grįšim į svetaines . 
prie sunkesnių darbų. Tad ' 
gaukime daugiau energijos.

Visi atsilankę būsite paten- * 
kinti. Bus dairių ir kitokių 

Todėl visas ir visus
A VClIYvlUyt A Į

laivių1 skaičius augą ir jų!ža!s1^ 
dydis taipgi. Turi orlaivius j kviečiame tekaitlingai atsilan- 
su pajėga l,O66, 5,006 ir 1 
3,000 arklių. Bet pastaruo
ju laiku budavojasi 6,000 
arklių pąjėgų milžiną.

Naujas karo orlaivis turimo Choras praneša, kad metinis 
3 000 arklių pajėgos ir ga- Choro koncertas atšibuš tą va
li Vežti penkis tonus bombų, karą prieš “padėkavonės” diė- 
Jį išbūdavo j o Caproni oriai- ha’.

• ' , L 1 / \ 1 ' 1 v l i Todėl visų orgatiizacijų įha-
valandą padaro 220 kilomet- §ome įą vakarą riiekd hėrerig- 
rų, gali skyisti be sustoji- kad galėtume, sykiu da- 
mo 3,000 kilometrų. Oriai- lyvauti viename iš didžiausią 
vis gali vežti iki 100 žmonių 
ir karo mėtų bus naudoja
mas pervežimui kareivių.

Jungtinių Valstijų impe-' 
I rialistai turi penkių' metų! 
' planą karo orlaivių būdavo-

laiviai tūri po du motorus— i vakare, UU Kliilbo svetainėje; 
1,500 arklių pajėgų ir veža 41 Berkley St., Lawrence, 
iki 2,600 svarų bOm’bų. Prie Mass., yra ruošiama draugei

kyti.
Pranešimas

Wilkes Barre ir apielinkės 
lietuviams darbininkams Ai-

koncertų šiame mieste
Aido Choras.

Prisirengiift^i 'Ore ■ ‘; f jiriiūi. Sikorskio, rūšįęą ,or-
Būsimas karks bus* karate 

ne tik ant saųšžemio, jūro-. ..... . ..RJ1. ! 1K1 Z,OUU SVarU OOniUU. r ne J»ass., yra ruusmma ui«u8w
se> bet.ir ?re- Is oro galima t J tiniu Valstijų kapi- B. šaliriaitei, prelekcijos a'pie
sunaikinti gelžkėliai, mies
tai ir galingas karė jėgas, 
bei karo laivus. Orlaiviais 
gali nunešti “priešo” užpa
kalin Šimtus ir tūkstančius 
tonų sprpgstančiopios me
džiagos, bei nuodirigų gažų 
ir ten numesti atliekant su
naikinimo ir žudymo dar
bus.' Ir todėl kiekviena gro-

dyrnas, kad kiekvienam at
sitikime, kur tik buržuazija 
išotoja prieš Sovietų -Sąjun

talistai vysto galingą karo meną abelnai ir muziką.
laivyną iš zepelininių oro 
milžinų, z<LoA Angeles”, 
“Akron” i¥ kifi. Vien “Ak- 
į’on” milžino pabudavojimas 
Ir įrengimūs lėšavo $4,000,- 
60b. Jis gali skristi 9,180 
mylių be sustojimo ir vežti 
apie 5p tonų, šis oro milži
nas yra grynai karinė ma
šina.

Mes paminėjome tiktai 
keletą naujų žudymo maši
nų,-o jų kįekyiena imperia- 

Trv J?jtari tūks
tančius ir jų skaičius su 
kiekviena diena auga.

įstoja pries sovietų -sąjun- nų,- o jų Kiekvi 
gą, ten ji ra’nda renėgatūO- lietine vifstyb

, .Rūgpjūčid 28 dieną, 7 vai.

Draugai ir draugės, visi dar
bininkai, nepraleiskit šių pre- 
lekcijų. Draugė šalinaitė yra 
gerai susipažinus su buržua^ 
zine muzika, nes jinai mokino
si muzikos ne tik Amerikoje, \ 
bet ir Vokietijoj, Italijoj. Da- 
bartiniu ląiku jinai veikia Pro- Mt 
letarinio Meno Sąjungoj ir yra 
rašiuši jau daug muzikos. To- 
del jinai gerai nušvies, kas 
yiįa proletarinė muzika.

Todėl vįši draugai ir drau
gės dalyvaukite, šiose prelek- 
cijdše. ■ * ' • '■

Visus Kviečia
L. Choras.



J. Ramanauskas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

BINGHAMTON, N. Y

cigaretuoseneturi vietos

paų

M

Copr., 1982, 
The American 
Tobacco Co.

Jo nėra Luckies 
, , lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

Ką Sako Nuskriausti 
“Prenumeratoriai”

‘Smolenskiu 
niu

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mą procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted’*. Štai kodėl kiekvieno 

\ ■

nuėsto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

rugpjūčio Lietuvių 
buvo pripildyta dar- 
kurie susirinko pasi-

Reikia pažymėti 
ges Arbašauskienė ir Muraus
kienė (iš ‘EDS kuopos) daug1 
darbo pridėjo prirengimui reik ke> tai parengimas buvo gana 
menų piknikui 
są aukavo visuomenės labui be 
jokio ątly^įnijmo. ( Jpm už tai j 
priguli padėkos žodis nuo dar-i 
bininkų. Bet ir visOs kuopie-j 
tės ir naujos .narės'gana sun-i 
Idai dirbo 
lankiusiai 
pavargo.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Heli—Oregon 4116 
Keystone—Main 1417

susipratusių darbininkų 
duotis' tai 'atlikti. ;

949-959 Willoughby A
Tel.. Bugg 184X i

"Jei imagus parašytų geresnį knygą, pasakytu geresnį pamokslą, ar padarytų tobūlcsnius sląstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų prantus taką-" 
RALPH WALDO EMERSON. Ar Sis pareilkimas neganėtinai paaižkina kodėl pasaulis užgini ir priima 

Lucky Strike?

Vyrai neužpyks ant manęs, 
kad už' jų darbą nepagyriau. 
TJurij žirioti, kad reikia dirbti 
ir kantrybės turėti.

Kaip -tokiam bedarbės lai-

nebetoli 
Saratoga 

Kas bent kiek yra

Darbininkai ir darbininkės! 
Nemanykite, kad šio parengi
mo nors vienas centas eina as
meninei* naudai. Rengėjai vi
są savo sunkų darbą ir liku
sį pelną aukoja visų darbinin
kų klasės reikalų gynimui, nes'

patarnavime atsi- 
)ubl|kli> i /iv gana

Pruseikiniams Menševikams Rochestęryj 
Labai Nesiseka

T" ES perkame puikiausią, 
yJL puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai švelni ir Lengva** - todėl šis

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!

kas”, klausiu aš jo. Jis man 
sako: “Kaip aš paskaitau 
‘Klampynę’, o labiausiai iš 
ių veikimo korespondenci
jai, tai taip ir mirga ‘Lai
sve’, ‘Vilnis’, ‘pimbizmas’, 
‘Bimbukai’ ‘Ščyrieji’ ‘Kai
riojo oportunizmo ožiai’, 
‘Bimbiškus raganų 
tojus1
kų veikimą ir kitų sriovių 
laikraščius nerašo nei žo- 
džio”. O kas matė, kad 
varnas varnui kirstų į akį! 
Juk menševikai susitaiko tu 
Uitomis sriovėmis. Ir kriti
kuoti savo frentus negali
ma. Todėl Pruseika su sa
vo “načialstva” ir puola sa
vo priešus: visas darbininktj 
organizacijas ir spaudą. IŠ 
mažiausių nepavykimų, pa-

TAMSI IR
KRUVINA ŽEMĖ

"Gamta savo Žalumoj” — Kaip at- 
vaizduota įžymaus Amerikos indijo- 
nų tapytojo A. C. Wyeth savo pa
veiksle . . . įkvėpimu jam buvo 
laukinių žmonių baisus žiaurumas, 
kurių peiliai ir tamahaukos parašė 
Vakarų Pionieriiį istoriją žmonių 
krauju.

žinokite, visą tatai šio ižva- 
. žiaVimo dalyviai :galėš pūfri^- 
tyti. O išvažiavimo išlaidos, 
kurie keliaus dideliu busu, yra 
visai mažos: kelionė į abi pu
si ir bendri geri pietūs — tik 
$3.05. Busas išeis anksti sek
madienio 'ryte, 5 vai., nuo lie
tuvių svetainės. Norintieji 

' busu važiuoti, užsisakykite vie
ptas pas rengimo komisijos na
rius: A. Pagiegalą, A. Mačiu- 
kienę ir V. Vitartą. O kurie 

i važiuos savais karais,, tai taip- 
: gi yra prašomi pranešt rengi
mo komisijai, kad komisija ga
lėtų žinoti ir pasakyti iš anks
to Schenectady draugams 'apie 

1 kiek binghamtoniečių atvyks-.

14 d. 
svetainė 
bininkai 
klausyti prakalbos d. Fosterio, J 
Kompartijos kandidato į pre
zidentą. Darbininkai jo prą- ’ 
kalbos atydžiai klausė. Be d. I 
Fosterio, kalbėjo ir kiti vietos; 
draugai, nariai Bedarbių Ta—Į 
rybos, darbininkų klasinio ju- 
dėjimo naujokai. Jie pasisa
kė jaučią ant gero kelio ir; 
nuo šio laiko dirbs ir balsuos' 

atsikelti Komunistų Partiją. Kaip
Fosteris, taip ir vietos draugai 
buvo publikos širdingai svei
kinti delnų plojimais.

Partijos darbui .sudėta aukų j 
su virš 70 dol. Be to, dar ir 
įžangos tikiętai buvo po 10c.

Bedarbių Tarybos Mitingas

Bėgus ’atgal į Bedarbių Tarybos veikimas' 
‘help, help” ir randa vis didesnį ir didesni

Vienas iš “prenumerato
rių” sako: “Tu, drauge, 
taip supykinai Pruseiką, 
kdd jau daugiau man ne
siunčia tos ‘Klampynės’. 
Gerai, ką tu ją ir išvijai iš 
Rochesterio”. Antras sa
ko: “Nemaniau, kad Pru
seika būtų toks žioplas po- 
Jitikieriuu, kad imtų ir sus
tabdytų visiems siuntinė

jęs”. Taip! Juk visi men
ševikai yra žiopli-bailiai. 
Pamatę mažiausį nuogąstį 
klasių ko va j, taip ir politi
nėj kovoj, tai neria į olas, Na 
kaip amerikoniški zuikiai

Trečias pareiškia 
aš skaitau. daugiau tą 
“Klampynę”, juo- daugiau PJūčio 9 d., t. y., 
aš pykstu ant to laikraščio. n4 p° operacijos, 
ir in Inideiu”. * “Kame -dalvi1 pusryčius, linksma 

lovos 
rio

50 vienas numeris, kaipo 
ženklas, kad dar “gyvuoju”.

B. C.

geras į ir pirmąjį Seimą, šaukda-j 
ūmas iki ausų išsižiojęs, j 

Neatsiekta to, ka norėta.1

1 Surengiąs1 piknikas LDS 36- 
tos: kuopos' ir Komunistų Par- 

piogia-1įjjos> i4į-i5 dienas rugpjūčio, 
smagus . paVyk0 pasekmingai.- . Nors 

darbininkai suvargę, randasi 
bedarbių eilėse, bet matomai 
supranta atjausti savo vadui, 
Komunistų Partijai, kuri vie
nintelė stoVi darbininkų fron
te klasių kovos lauke.!

Reikia pažymėti, kad šitam 
piknike, išėmus kelis mažes
nius “biznierius,” kurie prita
ria darbininkams, dalyvavo tik 
patys darbininkai, už ką ren
gėjai taria jiems ačiū už tokią 
simpatiją.

■staigios mirties priežastį. Dak- LDS. 6 Kuopos IšvažiaVimAs į 
i taras pasakė, kad “aūgštasl 
: kraujas!” Tas. dhktaro pareiš-1 
; kimas nieko neįtikino, pakol ’ 
! draugai Rekašiai ir Regina Ro- į 
įkas ištyrė iš minėtos moteriš-' 
kės, kuri matė visą įvykį.

Velionė Stela Grušienė bu- 
ivo laisvų pažiūrų. Skaitė 
| “Laisvę.” Jos karstas per tris' 
; dienas ir naktis buvo gausiai 
j žmonių lankomas. Net ir ki- 
' tų tautų žmonės lankė ir ap
gailestavo.

Rugpjūčio 12 d. 2 vai. po 
pietų, prie namų, 9667 Russel 

i St., kur velionė buvo pašarvo- 
! ta, susirinko žmonių minia. 
Dr. Palevičius pasakė kalbą. 
Nežiūrint, kad nebuvo praneš
ta jokiame laikraštyje, bet 
žmonių susirinko tiek daug, 
kad prisėdo 135 automobiliai ir 
dar liko norėjusių važiuoti. 

; Velionė liko nulydėta į Ever
green kapines.

Prie kapo drg. Jočįonis pasa- 
j kė laidotuvėms tinkamą kalbą 
i ir draugė Baliunienė kalbėjo 
; angliškai, kviesdama moteris 
1 ir merginas dėtis prie darbi- 
j ninku politiškų organizacijų. 
; 1 Laidotuvių direktorius p. 
'Brazis, padėkojęs publikai už 

imą ir pa- 
visus į drg. Jono Gru-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salėms de! Balių, Koncertų, Ban-, 
kietų, V.eftuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steigus su naujau- 
dais , jtaiavmai*. Keturios bo 
Hų 'flllejL

KAINCib rklElNAMOf

žmonių mirimas ir jų laido
jimas, paprasti kasdieniniai 
įvykiai. Bet kaip kurių ypa
tų mirties priežastis, manau, 
naudinga laikraštyj paminėti, 
kad skaitytojai galėtų išvengti 
pavojaus.

Velionė Stela Grušienė bu
vo sveika, energinga darbšti 
šeimininkė. Mokėjo taikiai su
gyventi ne tik su savo vyru 

bet ir su visais žmonė- 
u kuriais .jai teko susi- 
i. Ją mylėjo ir vyro gi- 

Keli metai atgal ji pa- 
, kad jai. auga “tume- 

Liepos 31 d.,

' ’ ! ■ Sčhenectady < *■ t i : : :

4 d. rugsėjo (prieš Labor 
Day) įvyks svarbus išvažia
vimas Schenectady ir Sarato
ga Springs. Binghamtono lie
tuviai jau yra turėję bendrus 
didelius išvažiavimus j keletą 
vietų. Bet dar nei sykio ne
turėta išvažiavimo ten, kur da
bar ruošia Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 6 kuopa, šis 
išvažiavimas į Schenectady yra 
ruošiamas bendrai su Schenec
tady LDS. 18 kuopa, šis Bing
hamtono lietuvių darbininkų 
išvažiavimas—tai bus nauja 
pažintis, naujas susidraugavi
mas su Schenectady ir apielin- 
kės lietuviais darbininkais. 
Tai bus dar daūgiau : bus pa
matymas naujų'vietų: miesto 
svarbesnių įstaigų, parkų, lie
tuvių centro ir. 1.1, šiam išva
žiavimui yra .paimta graži vie
ta. Ten bus šokiai, 
ma,—ten bus tikras 
piknikas.

Nuo Schenectady 
yra garsi vieta

j Springs 
girdėjęs apie šią vietą, tas 
būtinai geidžia ir pamatyti ją. 
O pamatyti yra svarbu! Sara
toga Springs yra garsi tuo, kad 
ten yra mineralinių vandenų I 
šaltiniai, iš kurių tryška-bėgaI 
įvairaus skonio vanduo, tinka- j 
mas žmogaus sveikatos taisy
mui. Tai yra nepaprastas ir 
labai retas dalykas. Tokių 
šaltinių ten yra ne vienas, ir 
jie leidžiami naudoti publikai. 
Ten yra gražūs parkai; garsi Į 
arklių lenktynių vieta, kurion ; 
tam tikru laiku suvažiuoja, iš j 
viso pasaulio tūkstančiai žiū- 
rėtojų-dykūnų.

Sekm’ngos Drg. Fosterio 
Prakalbos

Ir tą visą triū-i pasekmingas. Pelno liko virš 
$70, kuris labai reikalingas 
del vajaus rinkimų kampani
jai. Draugės ir draugai juos 
tam tikslui sunaudos iki -cen* 
tui—del visų darbininkų kla
sės labo.

negauta nei pusės. O kiek 
. narių 
nei vie- 

pats būdamas nariu, 
tik > Negavęs nei vieno ir siuvėjų 

nuo 1 antrašais. Vėl sustabdė. Ir.

Dar Kartą yra 
Suteikti žinių “L 
tojams, kad 
menševikai negauna Roch- 
estery nei vieno skaitytojo 
savo gazietai. Išmeškerio- 
ta skersai ir išilgai visa Ro
chester}, “L.”, “V.”, ir “Dar
bo” antrašai, o kaip nėra, 
taip nėra nei vieno prenu
meratoriaus. Nei conto nė
ra gavę “sklokininkai” iš 
tiochesterio. Tik kokie,tai “ge
ri draugai” užmoka “N. G.” 
prenumeratą, už tai siunčia
ma. •.

Dabartiniu i laiku siunčia
ma tik vienam J. E. nežiū
rint, kad jie rašė laišką 
Pruseikai, reikalaujant ne
siuntinėti .“N. G.” Bet 
Pruseiką atsako, kad

reikalas įdaro didžiausius kalnus, ir 
skaity- vis giriasi, kad jo menševi- 

pruseikiniai kiškas kremas auga.
Gedemino Svetainėje Siunti
nėjo Sufabrikuotais vardais

Mat, Pruseika žino, jog 
Gedemino svetainėje laiko 
susirinkimus visos darbinin
kiškos organizacijos, tai ir 
čia buvo užmetęs savo meš
kerę, manydamas ką nebūt 
pasigauti ir siuntinėjo ko
kiam tai “Pakrakauskui”, 
kurio vardo Rochesteryje 
visai nėra. Ir iš čia niekė 
nepešė. Prabėgo ramios še
šios savaitėm ir jaii buvo 
manyta, kad menševikų or
ganas1 daugiau nebepasiro
dys. Bet liepos 8 d., vėl už- 

1: “N. plūdo it koki šarančiai. šį 
G.’ tau vistiek siuntinėsime, kartą buvo prisiųsta siuvė- 
kad tu ir nenori, nes geras;jams “Darbo” antrašais. Aš 
draugas yra pamokėjęs”. | irgi dirbu prie siuvėjų, bet 
Ve, kaip renkami prenume- 'man šį kartą nesiuntė.. Ge- 
ratoriai “N. G 
ryje! Nežiūrint, kad J 
E. nenori, kad jam siunti 
nėtų, bet Pruseika su savo' gyvena, tur būt ant Marso, 
“načialstva” pila smalą už, Mat Pruseika norėjo pasi- 

^kalnieriaus ir gana, todėl, į rodyti “milionams lauke”, 
kad “geras draugas pamo- Į kaip jis gražiai puola LDS 
kėjo”. Man irgi “f 
draugas” buvo pamokėjęs 
prenumeratą ant čielų me
tų. Bet po tilpus’io atsaky- j Vietoj 10 tūkstančių narių, 
mo “Laisvės” 121 num 
prenumerata buvo sulaiky- i Prumika yra gavęs 
ta. Tą pačią savaitę, atro- j LDS. ?, Greičiausiai 
dė kaip su kirviu nukirsta. | no ir į 
Tas buvo padaryta 
man, bet visiems.
gegužės 23 d. iki liepos 7 dabar siuntinėja J. E. Išvi 
d. nebuvo siunčiama nie-! 
irtam. Rochesteriecįai pasi-; 
gedo “N. G.”, kiek pereitos, 
žiemes miego.

F Gi Pruseika su visa^savo 
“načialstva” taip nusigan
do, kad ėmė visas šešias sa
vaites atgauti lygsvarą ir i 
padaryti išvadą, siųsti dau- i 
giau “N. G.” į Rochester} ar1

man šį kartą nesiuntė 
Rocheste- demino svetainėje prisiuntė! skaitlingą palydėj 

Paužakal-; kvietė
Kažin kur tie žmonės šio namus pietums

Vienas nemalonus ir keisto-! 
kas prietikėlis, tai velionės gi-' 
minaitė iš Canados, gera ka-1 
talikė, išnešant velionę iš na-1 
mų, klykė, verkė, negalėjo ją 
atplėšti nuo grabo. Bet iš ka-' 
pų sugrįžus, ne tik kad pati 
pasigriebus geliąs velionės dre- 
ses ir kitką prisirišusi ryšulį 
išsivežė, o dar ir kitus “apdo
vanojus.” Ant rytojaus viena 
apdovanotojų sugrąžino vieną 
dresę, saKėsi negalinti užmigti, 
“graužia sąžinę.”

Kiti darbininkai.juokėsi, kad | 
katalikes apvogė “bedievę.” i 

Velionė buvo 41 m. Kilusi 
I Kauno rėd., Pakapės par., Į 
[Amerikoj išgyveno 22 m. Pali- | 
į ko vyrą, Joną, sūnų Vytautai 
į 20 m., 3 seseris: Antaniną, De
troite, Mich., Veroniką Do- 
'nauskįenę, švogerį ' Donauską 
I ir broli Kazelskį, Philadelphijo- 
i je. Vieną šeserį Pauliną—Lie- 
j tuvoj.

Lai būna jai lengva Ameri
kos žemelė. Vyrui ir sūnui 
veliju susiraminimo.

Vienas Nuliūdusių.

i Svečių taip pat turėjom at
silankiusių net iš gana toli. 
Drg. Kazaltėvi’čių dalyvavo 
vi^a šeima, riet’ iš Newarko, N. 
J. Iš Coaldald, Pa* 2< Mašinos 
simpatizuojančių j draugų mūs 
parengiman atva/žįavo iš She,- 
riandoah ir Port Carbpn. Vi
siems svečiams rengėjai taria 
ačiū už atsilankymą.

Jonu, 1 
mis, si 
pažinti 
minės, 
sijautė, 
ris” viduriuose 
Ford ligoninėj buvo padaryta 
sėkminga operacija. Pradėjo 
sveikti ir visokiais humorais 
draugus lankytojus juokinti, 

ir su “norse” bei daktaru 
ginčytis, kad jau sveika, galin- 

Juo ti ir be jų “permito
iš lovos ir namon pareiti. Rug- 

devintą die- 
, pavalgius 
, * išlipus iš 

nuėjus išilgai : kamba- 
prie veidrodžio,, paėmusi 

šukas, pakėlusi ranką sušu- 
kuot plaukus, bet ranka stai
ga nukritus, 
lovą, sušukus 
dar ką norėjus pasakyti, bet pritarimą darbininkų publikoj, 
negalėjus. >1 • Tačiaus susiregistravusių dar-

Moteriškė, kuri gulėjo tame bininkų į tarybą yra. kol kas, 
gaudy- pat kambaryje, paskambinus dar nedidelis skaitlius. Prįe- 

apie darbinin- slaugei, ir daktarui. Slaugė žastis gal bus ta, kad taryba 
ir daktaras greitai subėgę, bet retai laiko organizacinius mi- 
rado jau negyvą; nusigandę, tingus. Dabar tokis organiza- 
subegę ir daugiaus daktarų, cinis mitingas, kuriame bus 
bet deja, per vėlu! įregistruojami bedarbiai, įvyks

Pranešta šeimynai, kad pri- ateinančio ketvirtadienio vaka- 
būtų ligoninėn. Sūnus Vytau- re, 25 d. rugpjūčio, negrų 
tas kuone sudurnavojo iš gai- bažnyčioj, Tayntor Avenue, 
lesčio. Vietoj tikėto už kelių arti Caroil St. Lietuviai darbi- 
dienų mamos parvažiavimo ninkai raginami dalyvauti ir 
namon, rado mirusią. Sujudo ■ užsiregistruoti. Taipgi, kurie 
visi, kas čia galėjo atsitikti.1 skaitysite šį pranešimą, para- 
Sesuo Antanina ir vyras užsi-' ginkite ir kitus, kad dalyvau- 
spyrė, kad daktarai ištirtų jos tų mitinge.

__ — __ —
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Darbininkai Conn
Lanko Kom. Partijos Rinkimų Prakalbas

į I
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t)LD. kp. tą dienų rengia bu 
sa važiuoti j “Laisves” pikni

Apskr. iždo vietinių bedarbių 
organizavįmui., . ?

Komunistų Partijos distrik-, pasiųsti keletą grupių į visą 
tas buvo išleidęs grupę su p ra-■ valstiją, kurie sakys prakal- 
kalbų maršrutu į vieną dalį bas miesteliuose ir kaimuose, 
valstijos, kad paseiekti plačiau-! skleis literatūrą, o labiausiai, 
sias darbininkų mases, kad su- • tai Partijos rinkimų platfor- 
pažindinti darbininkus su Ko-Imą.
munistų Partijos rinkimų plat-1 Daugelio 
formą, ir t. t. ' ky ALDLD.

lietuvių darbinin- 
III Apskričio se- 

Kur toji draugų grupė nu- kretoriui yra žinomi antrašai, 
vyko, visur rado darbininkus todėl reikia distriktui jie įteik- 
susidomėjusius apie Komunis- ti, kad tos maršrutuojančių 
tų Partiją. Kur tik buvo su- ! draugų grupės, esant reikalui, 
rengta atvirame ore ar tai sve-J galėtų susisiekti su tais drau- 
tainėse prakalbos, visur buvo; gaiš ir jei bus reikalaujama 
vykusios. Net ir tokiuose kai-; kokia parama partijos drau
guose, kaip Berlin, buvę at-1 gams, turėtų tie draugai neat
viram ore rengtose prakalbo- sišakyti prigelbėti. Ypač nu

rodant 1 kokioj vietoj1 atvirame 
ore būtų parankiau surengti 
prakalbos ir kokiu laiku. Taip 
pat reikėtų, kad duotumėte 
nurodymus, kur i^ kaip būtų 
galima gaut paramos rinkimų 
reikalams. Patys irgi prisidė
kite su done.

Beje, Dainų Diena visų dar-; 
bininkiškų Chorų atsibus rug
pjūčio 28 d., Waterbury. Me
nininkai ruošia ne tik ta iškil
mę, bet tą pačią dieną iš ryto 
bus didelė paroda visų suva
žiavusių iš visos apielinkės.

Draugai!
visą metą mus linksmino 
dainomis ir dainelėmis, todėl 
mes paremkime jų Dainų Die
ną, nuvykdami į šį parengi-! 
ma.

kų; taigi, kurie norite praleis
ti laikų linksmai, išgirsti gerus 
kalbėtojus ir gerų programų, 

! sueiti senus pažįstamus, tai 
nesivėluokite ir užsiregistruo
kite pas r 
na nuvaž' 
$1.10. J

Wm. J 
tas Ko 
Valstija 
hamtone, rugsėjo 13, Court 
House Square. Jeigu lytų tų 
vakarų, tai prakalbos įvyks 
Lietuvių svetainėj. Kiekvie
nam darbininkui svarbu išgirs
ti d. Weinstone, kuris yra pui
kus kalbėtojas ir rašytojas.

Taigi, nepraleiskite šios pro
gos.

linėtus draugus. Kai- 
uoti į abi pusi tik

Weiiistone, kandida- 
unistų Partijos į Su v. 
senatų, kalbės Bing- 

rugsėjo

O nuo tonų moka: tik po 68 
centus. Tankiai pasitaiko, kad

Nutarta, kad Apskričių Ko- gaunj p0 vieną arba du Vago- 
mitetų susirinkimai būtų M- ngHus. Q ftUos vagon61ius 
komi pirmą antradienj (utar-l^ fi,_? ; (j * j —. -------------

įlinką) kiekvieno mėnesio, vie
ton trečiadienio. Sekantis su
sirinkimas įvyks 6-tą dieną

nelius. O į tuos vagonėlius 
telpa tik apie tonų ir pusę. 

! Tad kaip kada veik visai nega- 
;lima nieko uždirbti.

rugsėjo, 7 vai. vakare, Miners-! __ ,xl. . , . , . | u
ville, Pa. Visi Komiteto na- Kapitalistų spauda labai pi 
. ... -k-, ___ kaltina darbininkus, kad jie i vi

PRANEŠIMAI IŠ KITUR kalus abiejų: kuopų. .Taipgi nusiimki
te knygas už jšiuos metus. Bus ir

se 200 darbininkų. • m »
Vienas darbininkas pastebė

jęs, kad pardavinėjama par
tijos platforma, tai jis nusi
pirkęs už paskutinius centus 
kiek pas jį radosi. Apgailes
tavęs, kad neturįs daugiau 
prie savęs pinigų, o būtų pir
kęs ir daugiau, nes jo kai
mynai nuo jo išpirktų. Taip 
jis sakė. Vėliau pamatė tas 
pats darbininkas, kad parduo
dama ir Wm. Z. Fosterio para
šyta knyga “Linkui Sovietų 
Amerikos,” tai ir ta jisai išsi
reikalavo iš draugų.

Tam ruošte surengtos pra
kalbos Meriden ir Middletown 
ir kitur. Buvo geriausios pa
sekmes. Tai dar tik pradžia 
tokio prakalbų maršruto. Dis- 
triktas mano sekantį mėnesį

Mūsų chorai per 
su

Vikutis.

Iš

Kom. Rep.SHENANDOAH, PA.
ALDLD. 9-to ir LDSA. 6-to 

Apskričių Komitetų Bendro [ 
Susirinkimo

I gę su naujomis dainojnis. 
i Darbininkam yra žinoma, kad 
j tie chorai gerai dainuoja, o 
“Laisvės” piknikui yra prisi-

Reikia pasakyti, kad , rengę ,dainuoti n^jas revoliu- 
cines dainas. O kur Brookly- 

t no Merginų Sekstetas? šitas 
sekstetas yra garsus visoje 

; Amerikoje. Ne tik tarp lietu- 
)vių, ale ir tarpe amerikonų. 
IO kur Wilkes Barre, Pa., 
Merginų Oktetas? Jis dainuos 
naujas dainas. Stebėtinai 
gražiai dainuoja. i

Bus gerų kalbėtojų iš 
Brooklyno, N. Y., ir kitų mies
tų.

Programa bus viena iš di
džiausių ir gražiausių. Drau
gai darbininkai, būkite skait
lingiausiai šitame piknike.
Matysite ir girdėsite progra- na, tai mažai garsinta spaudo
ma, kokios kituose piknikuose je; antra, ir taip buvo neprisi-
nematysite. Savo skaitlingu-; rengta. Raportas priimtas po 
mu pa remsite darbininkų i plačių diskusijų.
dienraštį, kuris gina darbinih-! Delegatas P. Grabauskas, 
kų reikalus. '• pranešė iš Komunistų Parti-

“Laisvė” atmuša atakas ant'jos konvencijos ir demonstra- 
i darbininkų, nurodo darbinin- cijos, kuri įvyko 9 ir 10 dienas 
kų klasei kelių. “Laisvė” yra liepos, Reading, Pa., nomina- 
darbininkų organizatorius ihSvirnui darbininkų kandidatų į 
agitatorius. . j valstijos valdvietes. Demons-

Paremkite darbininkų dien- į tracija buvo labai ėntuziastiš-

WATERBURY, CONN.

--------  -------------- 
nesutinka dirbti už 5 dol. į 
diena. Bet jie gal nežino ar
ba tiksliai taip rašo, kad bo- 

cky mainierių aukų rinkimo • ,sai jiems liepia. Darbininkų 
blankų iš tų kuopų, kurios dar'tik maža dalelė gautų po 5 
nesugrųžino. Gerbiamos kuo- Į dol. Kiti darbininkai negau- 
pos, malonėkite atkreipti at- 
yda į šį tarimų ir grąžinkite 
virš minėtas blankas žemiau 
nurodytu antrašu : ■ ’ . •

ALDLD. 9-to Apskn įSekr.
V. Rugienius,

258 Ohio Ave.,
Shenand. Heights

riai malonėkite dalyvauti, j * I ■ < ,

Nutarta, kad Apskričio se
kretorius pareikalautų Kentu-

CLEVELAND, OHIO
LMDS. 24 kuopa rengia išvažlavi- 

I mą 4 d. rugpjūčio, Metropolitan 
| bininkėš malonėkite nusipirkti tikie- 
1 tus iš anksto. Kaina 25c gausite ir 
pietus, kuYiUos pagamins ten pat ant 

kad jie | vietos. Likęs pelnas bus skiriamas 
darbininkiškiems reikalams.

KELRODIS:

na. Pavyzdžiui, vienoje ka
sykloje dirba 600 darbininkų, 
o tik 50 darbininkų gauna ta

Sekr. G. A. Jamison.
(100-102)

PHILADELPHIA, TA. 
Masinis Išvažiavimas 

Philadelphjjos visos darbininkiškos 
organizacijos rengia išvažiaviuaa T. 
Darb. Apsigynimo naudai, 28 dfrug- 
pjūčio, Burlholme Park. Visi drau
gai pasistengkite įtraukti kuo dau-

Pąimkite karą iki giausiai publikos, nes TDA labai rei- 
Nottingham. Važiuokite iki galo lai- kalinga parama: daug politinių kali- 

Po tiesiai paėję, rasit Notting- nių kenčia kalėjimuose, daug, areš- 
....... ‘ Skersai perėję, tu°tų per visą šalj, kurie ląukia teis- 

f mų. Klasių kova didėja ir bile dįė- 
(100-102) ną mes patys galime susilaukti tps 

pačios padėties. Oras atvėsta, kav 
j feris tik vienas davažiuoti. Ant šil 
i išvažiavimo bus sutvertas prezidep-

' Pra- i ma visa tvarka “Laisvės”, pikniko, 
--uu.i.j susirinkime tapo nutarta .Dalyvaukite kuo skaitlingiausiai. Ką- 
šaUjkti šį susirinkamą laiškais ar ąt-, iryikite No. 50 ir persimainykite 

|yirutėm.is, jis įvyks penktadienį, 26 ’ ant 26; galit važiuoti subway, ir pa- 
rugpjūčio, 7:30 vai. vakare’ 79 Jack- ,įmkįt karą No. 26 ant Erie. AVe > 
son St. Visi nariai it narės pribū-j ' 
kite į laiką, nes turime aptarti rei- j

nes. 
ham 
tuoj

ir eikit Euclid, 
rasite parką.

NEWARK, N. J.
dieninį darbą po 5 dol. Kiti ( ’ ALDLD. 5, Tarpt. Darb. Pagelbos tinių rinkimų kliubas ir-bus apkalba- 
visi dirba nuo tonų. Tankiai! (WIR-) i9.kuopų narių atydai:
jie negali ddd^iau1 padaryti, Cltdme 
k!aip 50c. į dieną.1 !

• ! j i i •' >!«.■■ >. ii:
Todėl darbininkai, .gerai ži

nodami, ką tai? reiškia toks 
kompanijos ir unijos vadų suo
kalbis, pirmu ir antru kartu 
nubalsavo, kad atmesti tą bo- 

Isų pasiūlymą.
1 . į 1 , . , ■ ■ . .

Kad dar vis galėtų darbinin-
1- - . |kus apgaudinėti, tai bosai 

senos unijos va u<m,sįunįin§ja boselius į darbinin-!
1 kų stubas ir užrašinėja kaip! 

oosams. | ^U1.įe man0) ar mainieriai npri i 
| grįžti darban už kompanijos
I ir Lewiso siūlomą planą. Taip ;
j jie mano darbininkus apgauti.;

j rn o-
save apgaudinėti ponams ir jų^ ^kalbk’TalkT’masinius' 
bernams. ; mitingus parkuose ir aiškina '

Dabar tie ponai, senų unijų; darbininkams> kad jie turi ko.

SPRINGFIELD, ILL.
Pa

Kbtnisija.' 
<(100-104)

Angliankasiai dar laikosi

SKAITYKIT IR PLATINI
KIT “LAISVĘ”

TORONTO, KANADA •;
Rugpjūčio 29 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Kliube, 382 Queen .St., W., 
šaukiamas Kanados Darbininkų Ap
sigynimo Lygos, 45 kp. ekstra susi
rinkimas. Turėsime pertvarkyti kiio- 
pos veikimo taktiką ir daug kitų 
svarbių reikalų aptarimui. Atsil&h- 
kys keletas draugų iš centro. Nariai 
ir narės, mūsų būtina pareiga daly
vauti visiems susirinkime ir gauti 
naujų narių. Be to, nepamirškime*ir 
narines mokestis, kaip kurie lab'ai 
esame atsilikę.

j’ Kp. Rast. J. Sasnauskas.
(199-100)

jrVIlįį UdJlKclblcll tlclJL JcllKVbl

Susirinkimas įvyko 10 dieną kovoje. Kompanijos ir jų pa- 
rugpjūčio, ALDLD. 17-tos kp. kalikai, 
kambariuose, Shenandoah, Pa. daro viską, kad suklaidinti dar-1 
Čia turi pažymėti tik svarbes- bininkus ir parduoti i 
nius dalykus. ALDLD. 9-to Lewisai, Walkeriai ir kiti jų; 
Apskričio Komitetas pranešė, i tarnai veikia, kaip tik galėda- 
kad yra veikiama sulig išga- mi. 
lės; pinigų Apskričio ižde ran
dasi $38.55. Pranešimai pri
imti.

LDSA. 6-to Apskričio Komi
tetas pranešė, kad visur, yra vadai, padarė sumanymą, kad 
veikiama bendrai su ALDLD. perleisti per balsus, ar mainie- 
9-tu Apskričiu ir po Komparti- riai sutinka su sąlygomis, ku- 
jos vadovybe; Apskritys susi
deda £ik iš trijų kuopų. Dvi 
kuopos gyvuoja gerai ir veiki
me neatsilieka. 
Carbon 
miteto 
balsiai.

Drg. 
narė iš 
mo, kuris įvyko 24 dieną lie
pos, Lake Wood girioje, pra
nešė sekamai, , kad išvąžiąvi- ; 
,maš pavyko neblogiausiai. Bu- J 
vo keli'kalbėtojai, agitacijos! 
paskleista vidutiniai, lietratū-' 
ros išparduota už $7 su virš. 'į 
Aukų surinkta keletas dolerių. į 
Bet kadangi tas išvažiavimas ; 
buvo rengiamas dviejų organi- ; 
zacijų bendrai, tai galėjo bū- *: 
ti daug pasekmingesnis. ;

Buvo daug trūkumų. Vie- į

Bet sunkaus darbo dar-
bininkai dar kol kas nesiduoda ^^aTę’darbiiūnkai

Port
Ko-

Tiktai 
kuopa yra silpna, 
raportai priimti vien-

- Rugpjūčio 17 dieną Vilijos 
Choras laikė mėnesinį susirin-1 
kimą. 
gana skaitlingai narių atsilan
kė į susirinkimą. Tai gerai. 
Kitas pastebėtinas dalykas, tai! 
jaunimas pradeda susidomėti f 
choro reikalais ir lankosi į su-Į 
sirinkimus; Bet vaikinų buvo i 9 L * * ’ * t «t
daugiau. Merginos dar ne-1 
drįsta pradėti veikti chore. 
Na, o reikalinga veikti vi
siems. 

Narių tvarkymo komisija 
nusiskundė, kad nariai 
lanko laiku į pamokas, 
blausiai nesusirenka, 
gesni nariai, 
jaunesni nesilankyti 
pamokas, 
nariai turi 
kas laiku, 
riai turime 
ti lankyti praktikas laiku. 

Dainų Dienos komisija pra
nešė, kad šitas didžiulis pa
rengimas įvyks 28 dieną rug-! 
pjūčio, Lietuvių Darže, Water
bury, Conn. 

Iš raporto paaiškėjo, kad 1
Dainų Dienos programa bus ; ra§ų “Laisyę,’’būkite piknike;' ka ir gyva, kuri darė 
abai gera jr turtinga. Dainuos, nepamirškite nedėlioj, 28-tą įspūdį į demonstrantus ir žiū- 

visi Conn, valstijos chorai PrĮ-' rugpjQ^į0 (Aug.), 1932 metų, I rėtojus. r“ 
tariant Simfonijos Orkestrai,! yauey view Parke, Inker-į būvo entuziastiška. Dalyvavo 
kurią vadovauja d. V. Vi^oc- ^..^ p_ 
kis. Taipgi kalbės ALPMS.! Draugai, 
sekretorius V. Bovinas. Taip1 kad ir lv’fl] 
pat kalbės draugė šalinkite— svėtain6. 
muzikos mokytoja ir žinovė.
Be to, btis ir vietinė Rusų Sty
gų Orkestrą.

Visus kviečiame dalyvauti 
lietuvių darbininkų cho'r’ų ruo
šiamoje Dainų Dienoje. Tai 
vienas ir labai puikus paren
gimas.

O žiobienė, komisijos 
Tarptautinio išvažiavi-

rias unija ir bosai tariasi dar
bininkams uždėti. Jie siūlo 
darbininkams po 5 dol. į die-1 
na, bet tik maža dalis gali! 
gauti po 5 dol. į diena. Dar-' 
bininkai turi pirktis savo įran- 
kius, kaltus, lopetas, paraka ir 
kitus dalykus.

voti'. Kapitalistų agentai ir1 
davatkos vadina šiuos agitato-: 
rius komunistais ir radikalais, 
“maištininkais,” . bet darbinin
kai jiems gerai pritaria. Dar-' 

! bininkai ir turi laikytis už sa-; 
i vo klasėš reikalus. 4 Jie turi 
1 kovoti. ir' nepasidubti save; su-'

• { X !

LAISVE
: _ , ■? .1 . i. . k j i • . . . I <

A. Čekanauskas.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Bals^” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,“ tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos > 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Me,tarną . . . , 
šešiems mėnesiam^ •. 
Pavienio num. kaina

7TŲ1rmL.M Xl.I.I.l.f
j j /

I 
r ‘' ■ 

/ < . ’

$1.50
.80
.05

CLEVELAND, OHIO ’
LDSA. 24 kuopos extra susirinki

mas įvyks 26 rugpjūčio, 7:30 ;v*al. 
vakare, -Lietuvių Darbininkų svetai
nėje, 920. E. 79th St. Draugės !yVi- 

' sos malonėkite atsilankyti, nes 'tu
rėsime. nominuoti kandidates j cfefc- 
tro komitetą ir turime kitų svarbių 
reikalų organizacijos labui. Susisu
kite įlaiką ,nes tą pati vakarą; liūs 
draugiškas vakarėlis.

J Kp. Org. M. Valantįjį J
199-100)4

IK
nesi- 

La- 
tai au- 

Iš jų išmoksta ir 
laiku į

Nutarta, kad visi 
atsilankyti į pamo- 
Todel visi mes na- 
pasitaisyti ir pradė-

kų klasei kelių. “Laisvė

Taipgi ir konvencija

1 skaitlingai delegatų ir pasaky- į
14.^ Skaitytas 1būkite piknike' ta daug prakalbų.

' kad ir lytų, nes yra didelė laiškas nuo LDSA. 5-to Aps-

pasislėpti.
galima nuo lietaus kričio sekretorės, kviečiantis į 

Lt)SA. 6-tą Apskritį daly vau-f 
! ti lenktynėse, kaip tai naujų j 
; narių verbavime į LDSA. ir už- i 
j rašinėjime laikraščio “Darbi- 1 
i ninkė”. Laiškas tapo priimtas, 
j Trumpai apkalbėjus, likosi nu- . . n » a . a 1 •

S. Pietaris.BINGHAMTON, N. Y.
Chorietis.

Bedarbių Taryba ir Bendrė' tarta, kad LDSA. 6-to Apskri- 
Fronto Komitetas rengia pik-1 čio sekretorė praneštų 5-taih 

: -i .1 -1 • • ___ = a I a 1 a aWIIKES-BARRE, PA.
Piknikas;

A^skMtys

"Laisvė.” Niu'&i
Rengia Liet. Darb. Literatūros 

Draugijos 12-tas
Į Nedėlioj, 28-tų dienų rug
pjūčio (August), Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. Iš 
Brooklyn, N. Y,, daintfds mer
ginų sekstetas. Taipgi dai- 
nuds Aido Choras iš Wildes 
fearre, Pa. Apart Aido Choro, 
dainuos ir šio choro merginų 
oktetas naujas dainas. Dai

nikų, nedėlioję, rugsėjo 4, Ka- 
hiinako giraitėj. Tų d. turėsite 
progų išgirsti naujos muzikos, 
kurių Bedarbių Taryba moki
nasi ir grieš savo piknike. Vi
si darbininkai kyieČjiami kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į šį 
piknikų ir paremti Bedarbių 
Tarybų ir taipgi Bendro Fron
to Komitetų, kuris darbuojasi, 
Kom. Partijos rinkimų kampa
nijoj.

Biųghamtono lietuviai, }ęųrįe 
norite ’ važiuoti.. į “Laisvės” 
piknikų, į Valley View Parkų, 
Ihkermah, Pa., he dėlioję, rug
pjūčių 28, tai užsirašykite pas

i Šimofiunienę, 
! Kireilienę, Girnienę, ^likalojų-

huos Lytos Choras iš Šhenan- dd. Vitartiienę, 
doah, Pa.

Abudu chorai yra prisiren- na ar Zmitraitę. LDSA. ir AL

Apskričiui,1 kad 6-tas Apskri
tys eina lenktynių su 5-tu Ap
skričiu. ... /

Taipgi likosi nutarta, kad 
6-tas Apskritys duos dovanų 
tai kuopai, kuri daugiausia pa
sidarbuos šiame Apskr.

Nutarta, kad ALDLt). 9-to 
Apskričio pusmetinė konferen
cija būtų .laikoma 25 dienų 
rugsėjo, -10 vai. ryte, Shenan
doah, Pa.

Komūnistų Partijos rinkimų 
kampanijų apkalbėjus, nūt^r- 
ta, kad būtų paaukota $10 iš 
ALbLD. 9-to Apskr. iždo ir 
$5 iš L’DŠA. 6-to Apskričio Iž
do komunistinio darbo vary
mui pirmyn. Nutarta, kad bū-, 
tų paaukota $5 iš ALDLD. 9

NAUDAI PIKNIKAS
WILKES-BARRE If SCRANTON LINKEJE

RENGIA LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 12 APSKRITYS

Nedčlioj, 28.

Dainuos Wilkes-Barre Aido Choras, Kuria m Mokytojauja D. Zdaniutė. Apart Aido 
Choro Dainuos ir šio Choro Merginų Oktetas Naujas Dainas

Šis piknikas turi būt didžiausias lietuvių darbininkų piknikas Wilkes-Barre apielinkėje.DAINUOS MERGINŲ SEKSTETAS IŠ BROOKLYN, N. Y.
Tas sekstetas yra garsus visoje Amerikoje, ne tik tarp lietuvių ale ir tarpe amerikonų.DAINUOS LtROS CHORAS IŠ SHENANDOAH, PA.

” r ' > > ' f ■j-T'

Lyros Choras šiuo kartu pasirodys su ųaujom dainom kurios linksmins visus.
BUS GERŲ KALBĖTOJŲ Iš BROOKLYN, N. Y. IR KITŲ MIESTŲ
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Puslapis .penktą®

Paskutiniu laiku Lietuvos tų Sąjungas, kaip tarptautinio 
| buržuazija ypač pradėjo kelti | proletariato tėvynės, gynėjais 
' inteligentijos klausimą. Apie 

šį klausimą daug rašoma bur- 
žtffeinėj spaudoj, daug kalbama 
buržuaziniuose sluogsniuose. Gi 
tuose straipsniuose ir kalbose 
jaučiamas pavojaus pranašavi
mas iš inteligentijos pusės, štai 
žemės ūkio minister 
kalba žemės ūkio rūmų suva
žiavime. Jis sakė: “Dabar vi
sur esąs politinis, ekonominis, 

*y*kultūrinis ir visuomeninis kri
zis. Krizį paaštrinęs vidutinis 
arba tariamasis^ inteligentijos 
luomas.” Toliau jis sakė: “Tie 
pasimokėliai esąs judrus ele
mentas ir vakarų valstybėse jis

^udarąs mases. Jie ir bedarbių 
■eiles padaugina. Jie sudarą dw 
ęlelį pavojų visuomenės gyveni
mui. Jie, o ne kas kitas, sukėlė 
Rusijoj revoliuciją, padėję įsi
galėti bolševikams. Vakaruose 
tos lėlės kuriančios socializmą, 
liberalizmą ir komunizmą. Lie
tuva esanti išvakarėse tų ele- 
mėntų atsidarymo.”

fciekvienam žinančiam Įę 
taričiam, kas dedasi ą'pli 
aišku, kad Alekso pa

grinde neteisingi. Ne ihteįi- 
• gentija, o Rusij'os proletariatas 

S po savo Kompartijos Vadovavi
mu sufi&ikino dvarininkų ir fa
brikantų viešpatavimą ir įkūrė 
proletariato diktatūrą savo ša
lyj. Ne inteligentija, o proleta
riatas po savo kompartijos va
dovavimo kovoja prieš žiąųrų 
kapitalistų viešpatavimą tose 
šalyse, kur tas viešpatavimas 
dAr gyvuoja. Is visgi Aleksos 
žodžiuos, prieš jo norą yra ir 
truputį tiesos. Tai pripažini
mas, nors ir užmaskuotai, kad 
inteligentijos dalyj klestėja nu
sivylimas kapitalistine sistema, 

4 kad nors inteligentija—atsida
vus tarnavusi ir tarnaujanti ka
pitalistinei sistemai,- visgi Jos 
eilėse vis daugiau atsiranda ko- 
votojų prieš kapital ištinę ..sisjte- 

/ mą. Tiesa, yra tai-geresnieji 
buržuazinės inteligencijos atsto- 

x vai nusivylę kapitalistine siste
ma ir perėjo ir pereina į prole
tariato pusę, žinoma fai įvyk
sta del tam tikrų priežasčių ir 
jų visai nesunku rasti;

Medicinos daktarai,, technikai, 
gynėjai, literatorfaf ir i. i. vi
suomet, kaip mums Žiųoma, bu-! fašistų 
vo ir yra kapitalistinėse šalyse I dabar yra labai blogoje pade 
buržuazijos, dvarininkų ir buo- 

■ žiu vaikai. ’ 
| mybės mokytis, tik jie pripildė 

gimnazijas, universitetus ir tt. 
Gi būdami buržuazijos ir buožių 
sūnumis jie buvo ir yra ištiki
mi kapitalizmo santvarkos gy
nėjai. Ir tai visai suprantama. 

. Nes būdami ekonominėj srityj 
aprūpinti ir priklausomi nuo 

Vk, kapitalist. sistemos, jie kitaip 
negalėjo manyt, negalėjo negint 
kapitalistinės sistemos.

Bet kapitalistinės sistemos 
krizio pavidalu padėtis pagrin
dinai keičiasi. Buržuazija, per
gyvendama sunkų’ eko'hominį 
krizį ir nėgatSdąm^ suvest galų 
su galais, pradėjo mažint že
mesniųjų valdininkų algas, ap- 
dėt laisvas profesijas mokes
čiais, uždarinėt mokyklas, — ir 
lįietuvaj jau parašytas įstaty
mas, kuriuo andedamos mokes
čiais laisvės pįofe^ijos ir t. t. 
Be to yra dįd¥is inteligentų. kisi, kad jau £auš‘darbo, Bet 
pertekliifs. šimtai ir tūkstan- susirinkę vėl lieka apvilti. Pą- 

^Čiai inžinierių, technikų, moky- dėta iškabos, kad pradės <far- 
* tojų ir t. t. buržuazinėse šalyse bą 6 dieną rugsėjo 

atsirado bedarbių eilėse. G 
dirbantiems gręsia nedarbo pa 
vojus. Taip ir moksleivija, ma 
tydama tokį inteligentijos per-1 geriausia remia darbininkų ju 
teklių, nemato jokių sau per*- 
spektyvų, ir jie vis daugiau nu
sivilia kapitalistine sistema ir 
vis daugiau pradeda nerimaut. 
Dar viena priežastis, greitinanti 

?usivylimo procesą, yra SSRS, 
Ur ne tik nėra jokio krizio, o 

atvirai statomi nauji fabrikai, 
zavodai ir t. t. Sovietų valdžia 
vis daugiau skiria lėšų švietimo 
reikalams. Ten vyksta nuolati
nės kultūros kilimas atkeršiai 
kultūros kritimui visose kapita
listinėse šalyse, užtai žymiausi 

' mokslo Žmonės ir tampa Sbvle-

nljai. Šitas KliUbaš rėmia ii 
lietuvių darbininkų spaudu 
“Vilnis” yra Kliubo organas.

Proletaras.

caHOj.Tas dviejų prieštaravimas. Iš 
vienos pusės, baisus ekonominis 
krizis' kapitalistinėse šalyse, 
ten badas, masių skurdas, mil
žiniškas nedarbas, masinės sau- 
žudybes ir t. t.; iš antros pusės 
—Sovietų Sąjungoj—socializmo

Alekso statybos laimėjimai, pilnas ne
darbo panaikinimas, naujų mok
slo įstaigų kūrimas, visos liau
dies kultūros kilimas ir t. t. 
Tai vis daugiau rodo, kad kapi
talistinė “civilizacija’” turi iš
nykti, o jos vietą gali ir tufi už
imt proletariatas, kovojąs už 
socializmą ir komunizmą. To
dėl inteligentija vis daugiau įsi
traukia į prieškapitalistinę ko- 
Vą po Kompartijos vadovavimu.

Tas persilaužimo prbeesas in
teligentų tarpe jau aiškiai ma
tosi visose kapitalistinėse šaly-guotas už neatsargų 
se. Taip pat ir Lietuvoj, nors 
ir nedideliam maštabe; ypač 
jaunuomenėj.

Todėl Lietuvos buržuazija ^r 
kelia nerimas. LKP ir LKJS 
pareiga yra kreipt daugiau dd- 
m&s į to proceso plėtojimąsi, 
sparčiau dirbt inteligentijos 
iarpe, ir tuo būdu tą procesą, 
dar, pagreitinti.

Kapitalistinės sistemos križio 
gilėjimas, socializmo ątatybos 
laimėjimai Sovietų Sąjungoj ir 
energingas mūsų darbas inteli
gentijos tarpe, be abejo pavers 
inteligentijos dalį pasitraukt 
nuo kapitalizmo gynimo ir per
eit į kapitalizmo griovimo ei-

mas- 
rikili

Worcester, Mass
\LDSA. 2 kp. rengia “Moon

light Party” įdarbiiąnkų dip nr 
raščio “Vilnies” naudai, sere- 
doje, rugpjūčio, 24 dieną, 7 :30 
vali vakarė, Olympia Parke: I

Draugai ir draugės. Mū$U 
dienraštį įpuola kapitalistinė 
valdžia it lietuviški fhšisiąi* 
Jie mano sunaikinti- darbinin
kų judėjimą. Bet jiems ne
pavyks. Mes visi turime stoti 
darban. Reikalinga ginti mū
sų laikraščius nuo lietuviškų 

valdžios.' “Vilnis”

• ‘ ‘ ‘ tyje, jai reikalinga finansinė
Tik jie turėjo gali-j parama. Visų darbininkų ^ra 

pareiga ją paremti. Šitas pa
rengimas yra ruošiamas, kad 
paremti mūsų dienraštį. To
dėl visi .dalyvaukite. Įžanga 
tik 25c. į

Kriaučių kai kurios dirbtu- 
i vės jau šiek tiek pradėjo dirb
ai, bet tik po kelias valandas. 
Daugelis darbininkų visai ne
gali gauti darbo.

Stambi pianų dirbtuvė, kuri 
jau nuo kovo mėnesio stovi; 
pridėjo užrašą, kad nuo pir
mos rugpjūčio pradės dirbti. 
Bet kuomet siisirinko darbihin- 
kai, tai jau rado kitas iška
bas, kurios sako, kad darbas 
prasidės nuo 15, d* rtfgpjūfČio. 
Vėl renkasi darbininkai ir ti-

». Tai taip 
ir apgaudinėja darbinihkus 
kapitalistai.

Iš vietinių organizacijų, tai

dėjimą Gedemino t Draugija. 
Pereitame susirinkime aukojo 
“Daily Workeriui” $5, o pas- 
kiaus perėjus su kepure, dar 
surinkta 
ninku 
$9.25.

Kita 
litinis 
kiekviename susirinkime auko 
ja darbininkų reikalams? f)ai 
nęsenai aukojo Kentucky mal 
nieriams, o paskutiniame susi 
rinkime aukojo 3 dbl. ^Komu
nistę Partijos rinkimų kamįa

$4.25. Tai darbi- 
laikraščiui pasiųsta

draugija, tai yra Po- 
Kliubas, kuris veik

Teišm’žs įvyks' aUi- 
penktadieriį, ‘ rugpj. 
Linden Hall ,, 1601 

Ave. Lietuviai dar- 
darbininkės ra-

ta ci jų 
nantį
26 d.,
Wood 
binibkai 
ginami skaitlingai dalyvau

Ona djrvliiw, 7148 
Mackenzie Avė.

Turtų rąŠt. A. Jdestis, 1462 ; Junc
tion Avę< • ,, t,p,

Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 
Dayton Avę.; Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Avė.

Iždin.. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Avė ?

'. Lukaitis, 352 Avė. Č 
'j-*. Laurinaitis, 848 
Višniausklerig,. 9 W. 15th 
globai-' Fx Milvidas, i 944
J. Zaleckas, 24 E. 21st

Kasierius F.
Mokesč, globėjai: J.
Avė., M- r " 
St. Ifeao P 
Boulevard; J. 1
St, Maršalka L. Rimša,' 167 W. 20th

Vienatinis jų įIIZ 
Burdųlis, 19 

mirė. Nelaimė 
rugpjūčio 16

kuomet jisai ir kiti jo

Didelė Nelaięnė Paliko 
gus Burbulius

Didelė nelaimė patiko drau 
Bilrdhliūs.

sūnus Alfonsas 
metų amžiaus, 
Alfonsą patiko 
dieną
draugai važiavo automobiliuj.

Kuomet jie privažiavo Cra
mer Hill, N. J., ir važiavo sker 
sai Penn. gelžkelį, tuomet už
važiavo traukinys ir sudaužė 
automobilių. Visi šeši, kurie 
važiavo tam automobiliuj, li
kosi labai sunkiai sužeisti. 
Tik vienas “draiveris” likosi 
sveikas. Dabar jisai yra areš- 

važiavi-
ma.

Draugas A. Burdulis mirė 
21 diepą rugpjūčio. Kiti pen
ki dar randasi Coopei’ ligoni
nėj (Camdene) ir kovoja su 
mirčia.

Draugai Burduliai yra did
žiausiame nuliūdime, nes jie 
turėjo vienatinį sūnų Alfonsą. 
Alfonsas buvo, baigęs viduri
nę mokyklą. Jo tėvai yra 
“Laisvės” skaitytojai. Drau
gė Burdulienė priklauso prie 
LDS. 118 kuopos.

i..........
Burduliai gyvena po nume

riu, 207 Erie St., Camden, N. 
J. Visi lietuviai darbininkai 
kviečiami atsilankyti į laidotu
ves. Alfonsas bus palaidotas 
trečiadienį, 24 dieną rugpjū
čio, 9 vai. ryte. Laidotuvėmis 
rūpinasi graboriUs A. Stankus.

A. J. Pranaitis.

Motetų
Pašelpine Draugyste Birute

MONTELLO. MASS.
„i VALDYBOS ADRESAI <

Pirm. E. Benlulienė. 16 Bunker Ave. ’ 
Vląą-pirndf O. rPuj-gkiene; 
Prot. rašt. T. Žlzėn, 673 
Fin. Rašt. K. CereškienS, . .___
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence Št,

Baronienė,

LIEWVIV SAULES PAšALPINfiS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
1 VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. Tratulis,
201 W. 16th St.

Pirm. Pai 
Prot. Rašt.’ K. StrlopattU. 
Fin. Rašt. M. AridrunaitA 
Iždininkas J. Užkurėnas, 

Kasos Globėjai: 
L. Barkienė, 

ir W. Biiiutč, 
Maršalka K. Meškauskas, 

1802 
Visi iš Linden. N. J. 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą scrcdą mėnesio, 7;80 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Avė., Linden Hall, Lin
den. te. j.

1601

19 E. 19tb St.
35 W. 16th St.

S. Wood Ave.

) E. 19th St

3 E. 17th St

S. Wood Ave.

I. Malti St. * 
87,rBtittle 3t.

** ’
Kanos Globėjo*:
9 Broad St.
221 Ameą St.

Ligoniu Rftšt. M.jPatąyė, 104 . 
M aršftlka ( jj \ Sirnih*k|enė, y>

Viso* gyvena Montello. Maa*.

y.^įa, 1931, 
Pirm. K.. Yušk^, 325- 

; line, • - -L’‘ 
! Pirriljipagėl

25tb. ♦%, MoUbė,
Fin. šėKii. B,. JJėūęehR

Avė., Ė. MoHh'e;;Ii
, Prot. šėM#.;. J.^Jiilitie,' 
į Avė./ Mblii/e,
1 Iždininkas Mv;;J Joną
!, Avė., .ELMoųnėL IR.......
I Iždo globėjas J. B. Julius

& 5th Avė., Moline, Iii.
i Maršalka J; Kairis, 2435—33rd St 
I Moline, III

tbi Ave., Mb- 
®, 16’6’3—

ka J’, 1552—10 th 

/M št. & ith

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Jaii suląukerrie iš Sovietų Sąjungos pasąuliniai pa

Borjom
Daktarų rekomenduojamas kaipo vidtiriam nau 

dingas ir gero skonio mineralinis vanduo.
Kaina 40 tentų už kvortinę bonką

Sensacingi Bandymai Su...:
* ; l • , • * > >, > * i > < i 1 ‘ • -> j '■

Kriminalistais Anglijoj

Rūkytojai gali nusipirkti 
Lucky Strike cig'aretą tik už 
mažą dalį to, kiek reikėtų mo
kėti, jei išdirbėjai nevartotų 
moderniškus išdirbimo meto
dus. Taip augštos rūšies ir 
ekonomiški yra tie metodai, 
kad Jungtinėse Valstijose ly
giai turtuoliai ir vargšai gali 
rūkyti geriausį cigaretą. Be 
to, rūkytojai patys padeda lai
kyti Luckies kainą taip žemai, 
nes jeigu tik keletas Lucky 
Strike cigarėtų būtų pagamin
ta vietoj bilionų, kas yra rū
kytojų pageidaujama, jų kaina 
butų keletą kartų didesnė ne
gu dabar.

Jei Lucky Strike gamintojai
negalėtų vartoti augšto kie-Į , . . .. * , , | GARDNER, MASS
kip gamybos, jie neištesetų tu-,; .
l’ėti ŽinOVUS ir. akylus pirkliUS Organizatorius, i 
visose didžiose pasaulio taba
ko prekyvietėse, kad patiekus 
Luckiams puikiausi tabaką, 
grietinę tabako vaisių. Viso
se Lucky Strike gaminimo 
dirbtuvėse, pavyzdžiui, taba
ko yra sukrauta trims metams. 
Šis didis tabako kiekis lapų 
pavidale, yra vertas daugiau, 
kaip $100,000,000.

Bet davimas rūkytojams 
rinktiniausio tabako yra tik 
Luckies pradžia. Nuo senai 
yra žinoma, kad kiekviename 
neapdirbto tabako lape natū
raliai randasi tūli nešvarumai, 
kurie yra priežastimi gerklės 
erzinimo ir kosulio. Tie ne
švarumai yra p r a š a 1 i narni 
spraginimo procesu su pa- 
gelj)ąt ultra-yioletinįų spindu
lių. J fe ypatingas Valymo pro
cesai buvo išrastas: išimtinai 

s, ir joks kitas 
netu-*

3 Kuopos Valdyba 
Šleiva.

80 Lennan St.
Iždininkas B. Bartulis,

Finansų raštininkas.

Protokolu raštininkas,

6Crawford St. 
Siekia,

P. O. Box 4, 
. Rasimavičius,

140 Mechanic St.

211 First St.
. Pinkevičius

Paulauskas,

Barkauskas

228

AUŠKOSi DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas V

Clark. PI..
,Nut. Šekr.

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

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

DaytonxSt. , Į
I Iždo Globėjas P. KalnietienS, 

144 So. Park St.? II Iždo Glčbėjas 
J, ;Krakauskas, 300 First St...

Organo Sekr. V. K. Shėralis, 120
So. Park St, ' . 1 Į

Maršalka J. Kičeina, 259 ;Broadway ' 
Aušros Draugijos susirinkimai Į 

įvyksta antrą ketvirtadienį kifekvie- Į 
no men.< L.- >L. ■svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

Kliubai, Resttfi’ącijtfs, Saldainių Krautuvės ir 
Aptiekos Tuojau Reikalaukite Jo.

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

DŪODAME GERĄ NUOŠIMTĮ
Del platesnių informacijų kreipkitės laiškais 

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

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

; Na u jaujai ĄrtgliK 
daryti bMdymAi 
naliais' nusikaltėliais 
nepaprastus vaisius.

Jau prieš kelis metusi Am
erikos mokslininkai d&re 
bandymus išgydyti krimina- į 
listus, darant jiems tam tij<- ■ 
rų liaukų operacijas, bet 
tuomet pasekmės buvo ma
ržos. ;

Dabar Anglijos profeso-! 
rius Louis su kitu chirurgu i 
pabandė “pataisyti” skydi
nes yliaukas sunkiems nusi
kaltėliams, kurie jau kelis 
kartus buvo teismo paomer- 

ikti už sunkius nusikalti-; 
Imus. Ppof. Louis tvirtini- 
[mu, bandymai buvo stačiai 
, stebuklingi.
i Jau iš ūmiau buvo nusta
tyta, kad smurtininkai turi 
\ tos liaukos hipertrof ij ą; 
j kleptomanai, plėšikai, avan
tiūristai turi išvystytą ūky- i 
dinę liauką. ■ .'

Padarius atatinkamas 
operacijas su penkiais minė
tais nusikaltėliais, jau po 
avie jų iinėnesių 'pastebėta __ ___ .
.i - I Pirm, pagelb M*. MŠklnM. 9t ijhįtnn StS'Charakterių1 hraRų, tam. j- .Wk™, ^o.rkbn Rt.f m• •- J' i • • I Finansų rafit. J. Strip!Tartum visi , Iždininkas Ig. PetratiHk

Llgptiiiį ra.ft. A.jEnrpjn
, Is . F. AluseViČU,; j 

Ši,; ; S._> kačiulaltisr 57 Ai'tl}

P. khiŠ’ak 141 Sawteil Ave. 
'.Visi MoritęŲp,

. DrauprIJa - susirltiklrnu* laiko kiekvieno 

Tautiškam Name.

Neątsižvelgiant to; kiekvie
nas žingsnis išdirbimo proce- 

j so yra labai tobulas. Aštrūs 
1 išradėjų protai išrado puikiau- 
l skis mašinas, kad pagaminus 
Lucky Strike, ir tiriančios 
mokslininkų smegens suteikė 

j galimybės įvesti spraginimo 
I procesą su ultra-violetiniais 
Į spinduliais, kad padarius jūsų
Lucky daug geresniu ir paten- Kasos globėjais J 
kinančiu.

Ir pagaliaus, kad rūkyto
jams parodžius dėkingumą už 

: Lucky Strike pastangas^ kad 
! suteikus jiems lengvesnį ir gry
nesnį cigaretą, Luckies kainuo
ja ne daugiau, kaip paprastas 
užširūkymas.

(Advertisement)

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUCV^tėS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams

LOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108,
Dracut, Mass.

Pirminin. pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Lowell, Mass. 
A. Rutkauskas, 

Lowell, Mass.
Finansų raštininkas,

. 1 Vine St.
Protok. raštininkas V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass.
Karsonas, 

Lowell, Mass.
! ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass, 
i Maršalka M. Uždavinio,

4. Corbet Place, Lowell, Mass. 
! Draugystes mėnesiniai susirinki
mai atsibūna kas antras nedeldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 

’19 Union St., Lowell, Mass.
! Organo Prižiūrėtojas

J. M. Karsonas.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organu

Montelld, Mass.
. į .* ' '.S ,

VĄT.DyBA Ą931 METAM
Gelu&VrtiiuB. 61 Gleri'd»l

rrtSt.

VISI ; Iždininkas Tg, 
| Ligpriitj raft, 
j Iždo 4 Globojai 

nusį- 
kaltėliams, kurių liaukos 
buvo neišvystytos, padaryta 
atatinkamo preparato įš
virkštimai. , Visuose atve
juose pasekmes pralenkė 
laukimūš^Tie žmonės, pra
leidę didžiąją Amžiaus dalį 
kalėjimuose, pasidarė nor- 
rfialiais asmenimis.

L. ž.

pasikeitimas
įrenki naujai atgimę 
J kitos pu

Masinis Teismas Balt 
Šovinizmo Klausimu

KdmuhištųLINDEN
Partija čiA rengia inašinį 
teismą dėlė! apsireiškusių 
kaltojo' š'OVinižfftO ffiSffifės-

Sovietų Mineralinius Vandenis Brooklyne po vieną 
bonką galima gauti sekamuose vietose: 

Pas K. DEPSĄ, Valgių Krautuvėje 
62 Union Avė., kampas Scholes St. 

Pils f. KARČIUKAS, RESTAURANTS,

SUBSCRIBE TO .THE

(Central kevolut’onary, Cultural Organ in English)

19 S«wte)) Av«» 
2{ Mėrton St.j 

lajfon St? J 
J8 Interval* 
įur- St.: S 

Pett-aVli’bu 702 ' N. ■ Monlelld ,St. i Marfialka 
•'P. -r—< 
įYlsl MoritęŲp,

i C;--;-“--’*-_*.___ __
neida nlpmąiKeredą, 7-tą vai. vakare, Lietuviu

PlTTSBfURGHO Iii APIĖLINKĖS 
PRIEŠFASIŠTINIS K-TAS. 1931:

Pirm. Š. IVanauskas? 354 Marguerite 
, -.Ave., .Wilmerding, Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

Broadway, Pitcairn, Pa.
Pfę'L tfekr. A. K. .Sliękienė, 8121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd* J. GatšVėėlčas, 109 Cress

Carnegie, Pa. y r
Fin. sekr, J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way. S. S Pittsburgh. Pa.

414

DETROIT, Klick
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
iist^čio Draugystes valdybos antra- 
1 1932 mėtų. j,
fminin. M. Birsėnfts. 6388 Spafta

Ogden Ave.

LIETUVQS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, HARTFORD, CONN

! Valdyba 1932 Metama
Pirm. A. Griškevičius, 13Cę ,Broad St.( 
Vicc-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St. 
Fin. .Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave.

W. Hartford, Conn..
Iždininkas Ą. I^iiini’s, I^ušscl Sti 1 

IŽDO G LOBI: J AI . • '
J. Vasiliauskas, 70 -Ward Pi.,
M. Naktinis, 42 Pdtnafn St.
Mhršallka J.l Glrailisj >174. Ashley >,Št. (
Organo prižiūrėto,iap M. Seliųkas.

' ! ' 31 : Amity ' St.
' Sukiijlnkimal ‘atsibūna kas antri} Ketvirta

dieni kiekyięno mėnesio. Laisvės, phoro 
tainčje. 5(1 Park St., pradžia 7:3’0 vai 
karo, t ‘ 1 ’ 1

VIENYBES DRAUGYSTR 
MONTELLO. Ma«».

Valdyba, 1931 metąip:
W. Geluievičia. 61 Glendale Št. 
paėglb. A. Sauka,

256 Amea St. ’
i rašt. j. Striplnia. 
lawtelle Ave.

K. Venalauskia. 
lover St.' ,

Ligoniu rašt.iM. JazukeviČia, 
158: Amea Št.

Iždininkas. M. Miškinis,
9 Burtęti St.‘‘ , r,

Iždo g|obėiM;< P. Kruša*. 141 Sawtelle 
B. Zdanavičių, 11 Glendale St., j. 
vJčia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskai. 
102 Hantington St. 
Visi Montell. Maas.

Pirm
Pirm

r

Nutarlm 
49 I

Turto rait.

Svc
va-

Avė., 
Bale-

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖ^ 
BAYONNE, N. J.,, VALDYBA 

, 1931 METAMS:
. ..‘'i, 4

Pirm. A,. ,BoČ 
Pirm, pagelb 

24th St.
Prot. Rašt.

49th St.
Fin. Rašt. A

k. Panelis, 175 W.

P. Janiūnas, 128 W.

Lukaitis, 591 Ave. A

’ .‘‘T
f z

ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac
count of thė BEF, by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia, by Moissaye J. Olgin; Toward a 
Proletarian Novel, by V.^J. Jerome; Literary 
Class-War, by Philip Rahv; Fire Sermon, by S. 
Funarof. Two Short Stories by Myra Page and 
J. S. Allen depicting the class struggle in the 
South, and

SHERWOOD ANDERSON’S—“A WRITER’S NOTES”
Cartoons by Bu^ck, Klein, Soglov 

and others
WORKER’S ŠfkUGGLES

uirf, Kruckman 
Book reviews arid other features.

MARXIST LITERARY
THEORY AND ANALYSIS

. tHfe INTfiHtCTUALS CODING OVER TO US , 

15c. a copy, $1.50 a year. Special rates on bundles 
, . df 5 or more

| NEW MASSES, 63 West 15th Street^ New York City

ŠEilGAUčiŲ vtkŲ IR A 
JUŠKOS LIGOS G

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas ^Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir MSšlažamčs, taip pat 

> ir Plaučių ir Plaučinių Dūdų, ir kitos bendrosios
1 ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 

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

Į mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
raiifir I naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 

I Chemiški Egzaminavimai.

ČHRO

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z INS 119 EAST 16th ST N. Y.
Kasdien—9 A. M» iki Š P.
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P.

Kalba Lietuviškai
Įsikūręs 25 Metai

A
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AR IŠGELBESIM DIENRAŠTI ‘VILNĮ?’
Daugelis darbininkų klau-į jis pasidarė tvirtas liudininkas

Šia, į ___ _____ __  ... ,
j nį,” nes išnaudotojai 

tuviškos buržuazijos, Prūsei-(tokius elementus išnaudoja.’ 
kos ir kapitalistinės valdžios) Puolimas ant “Vilnies” : 
mūsų dienraštį'“Vilnį.” Dau-! paaibaigS; po ^™ųjų areštų 
gelis teiraujasi kas naujo ta- ketarl« draugų seka eile kitų 

v ,. v. . ( puolimų ant kitųme puolime. Daugelis zingei-, *
dauja, kode! padarytas buržu
azijos puolimas ant “Vilnies” 
ir kas bus /toliaus.

“Laisves” Piknikas 
Philadelphijoje

Dviejų Dienų Šventėje, ant 
Rytojaus Bus Labor Day

• Šventė

UŽ $2 I AB] PUSI
Iš Brooklyno eis busai,' ke-

Šie-

Iš Mėnesinio Aido Choro 
Susirinkimo

■iki 700,000 žmonių. Per didelį’ 
susikimšimą, pasifnetė 52 vai-į 

' kai.

ar mes apginsime nuo lie- prieš komunistų dienraštį “Vii- lionė tik $2 į abi pusi, 
i visadaimet piknikas bus pačioje Phi-

ladelphijoj, 70 mailių arčiau, 
ne- negu kitais.metais.

asiniai ketvergo 
\ 25 d. rugpjū-

draugų ir i 
“Vilnies” direktorių . .

Kas atsitiks, jeigu “Vilnis” 
bus sunaikinta ? Ko siekia1 
buržuazija ir, k,okias žabangas 
ruošia prieš-darbininkų klasę? 
Kaip buržuazija, išnaudoja re- į į 
negatų—pabėgėlių iš Amtor-

i 
siekia1

Ateikite 
vakare, tai 
čio į Grand Assembly svetainę 
318 Grand St., Brooklyn, N.! go apkaltinimus prieš Sovietų 
Y. ir išgirsite visą tiesą.' Kai-1 Sąjungą ? Kaip ji išnaudoja 
bes draugai A. Bimba ir R. Pruseikos provokacijas? Ko- 
Mizara. Tie draugai išaiškins, del visa „lietuviška buržuazija 
kaip išnaudotojai nori sunai- išvien puola “Vilnį?” Ir kas 
kinti mūsų kovingą dienraštį | reikia darbininkams daryti, 
ir kaip tam pasitarnavo Leo- kad išgelbėjus mūsų kovingą 
nas Pruseika su savo provoka- dienraštį? Į tai gausite aka
cijomis, kad būk mūsų spau- kymuš ketverge, ten bus pa- 
da pasilaiko iš Maskvos pini
gais. Kaip žinot L. Pruseika 
dirbo prie “Vilnies, 
redaktorium ir iš 
bėgęs pradėjo leisti kontr-re- 
voliucinę “Naująją Gadynę— 
Klampynę.” Valdžios akyse

; , ’ r’ ~ >

Aido Choro mėnesinis susi
rinkimas atsibuvo rugpjūčįo 19 
d. Narių buvo gana skaitlin
gai, suvirs 20, taipgi naujų 
narių prisirašė keturi'. Visi 
jauni. Aidas auga. Taip ir 
reikia, nes jaunimui kaip tik ir 
yra Vieta darbininkų choruose. 
Toliaus buvo komisijų rapor
tai, pirmas tai iš Prolet. Meno 
Sąjungos suvažiavimo. Aido 
Chorą atstovavo draugė Kau- 
niūtė ir parvežė gerą raportą. 
Bet draugė Kauniūtė, del ko
kios <tai, priežasties negalėjo 
ateiti iį< susirinkimą,, tai Aldo
na Kairiutė perskaitė jos ra
portą. Taipgi buvo, raportas 
išį Aido Choro išvažiavimo. Iš
važiavimas nepasisekė; lietus trečiadienio (rugpj. 24 d.) va

i Grąžinkite Tikietus
Draugės ir draugai. Kas tu

rite paėmę Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo pikniko 
platinimui tikietus, kuris yra 
rengiamas' "ant 28 d.' rugpjū
čio, Pleasant Bąy Parkę, tai 
būtinai greitai grąžinkite juos 
atgal. O už parduotus tikie
tus priduokite pinigus. Visit 
ir visos atneškite pinigus bei.; 
tikiętųs < į “Laisvės

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

• ' f į

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

i .SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

svetainę,) 
' j f !

Karolis Požėla
Lietuvių čampijonas

Pruseil^a 
buvo jos 
ten pa

teikti visi faktai! Čion buvo 
teisiamas Pruseika po jo pa
skelbimo provokacijos apie| 
Maskvos pinigus, čion dabar I 
išgirsite tų provokacijų pasek
mes.

Aš Būsiu.

Užpuolimas ant Komunistų 
Partijos Prakalbų

i Policija Užpuolė 
Susirinkimą

Namų s a v i n i n kas ponas 
Krappęl sumanė išmesti kelias 
bedarbių šeimynas iš jo namų, 
del nepajėgimo ^užsimokėti 
rendas. Bedarbių Taryba ant 
Bryant Ave. sušaukė > masinį 
protesto susirinĮkimą, kuriame 
dalyvavo iki 2,000 darbininkų^

Harlem miesto dalyje, ant 
Tih Ave. ii; 137th St. buvo ren
giamas po atviru dangum susi
rinkimas, kur turėjo kalbėti 
Komunistų Partijos kandida
tai dd. G. Powers, Shephard ir 
Legree. Bet vos susirinkus 
miniai, policija atvyko veži
mais ir pradėjo : važinėti po! Policija ir girti mušeikos už- 
susirinkimo vietą, neleidžiant | puolė ir su vežimais suyrx 
Taįkyti prakalbas. ' 
hard sušuko: “Tammany Hall-rėdami išvaikyti ir nugalinti 
grafteriai, čionai leidžia kai-{darbininkus. zBet randaunin- 
bėti del Socialistų Partijos i kai solidariai laikosi ir paskel- 
kandidatų, o mums ne!” | be namų savininkui štreiką. j 

, Susirinkusi minia išrinko de-1 ._______■
legacijk ir pasiuntė į policijos!
stotį protestuoti. Delegaciją Komunistu Partijos Susirin- 
nulydėjo apie 500 darbininkų. «. . . . n
Policijos stotyj pareiškė, kad kiniai po AtVlfU Dangum . 
tas kampas skiriamas trečiai; 
kapitalistu partijai—socialis-į
Jams ir, K. P. ten nebus lei-l 
džiama kalbėti.
delegatus iŠ policijos 
minia pasveikino su Interna
cionalu. Keletas darbininkų ] 
buvo areštuoti, bet kitiems ma- 
s’niai reikalaujant jie buvo 
paleisti. K. P. rengia protes
to susirinkimą 
sau teisių kalbėti ant to 
po.

uz.-(K 

, AZiaVO R 
Drg. SHėįj-lį susirinkusią minią. Rūbini no-l

Šį Vakarą

kare bei. priduokite į “Lais
vės” raštinę. • - . . .

Tarpt. Darb. Apsigynimo , 
' ■ >1 Komisija.

MOT. LAUKUS, Fotografas n
214 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Yo . 

į . , Tel. Evergreen 6-4614
• Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

šiame piknike bus puiki 
f" programa, dalyvaus Aido Cho-

| raą iš Brooklyno, Sietyno Cho
ras iš Newark, Aido Choro 
Merginų Sekstetas ir risis 
tuvis čampijonas Karolis 
žėla. Tai vyras, kuris yra 
guldęs tiek stipruolių savo 
verime, kad būtų baisus kal
nas, jei visus sudėtum į krū
vą. Nuo jo bėgo Jim Londos, 
kuris dabar yra pasaulio čam- 
pijonu, bijodamas prarasti 
čampijonato garbę. Matysite 
Požėlą ritantis savo 
čio piknike. Taipgi 
nas stipruolis Jonas 
apie kurio karjerą matysite 
vėlesniuose pranešimuose. Drg. , 1
A, Bimba pasakys prakalbą • v 1S( ! 
kumštynės ir kitokių sportiš- - . , 
kų pama^nimų. ’ •

Brooklynįečįai! Tuojaus už
sirašykite, kurie . norėsite 
žiuoti. į Philadelphiją.

lie- 
Po- 
pa- 
gy-

dienraš- 
risis jau-
Bagočius,

sugadino, tai Chorui buvo nuo
stolių apie 4 doleriai.

Apšvietos komisija raporta
vo, kad šį mėnesį kitos komisi
jos narės literatūros neparda-j . -r->T\ a 1TTHJ A 1
ve, tik draugė Kairiutė plati-Į rAKUA VIMAJ 
nūs. Visos komis, narės turėtų PARSIDUODAt “front room setas,” 
darbuotis, nepalikti viską ant' 4 šmota5: lova, komodė ir dau- 

. , _ , tz • giaus, pusėtinai geri rakandai ir pi-vienos drauges. Gaidų Komi- *iai ’ L . — -• ~
sija raportavo, kad draugei an^Temės 7^“jard^ 
mokytojai pridavė apie septy
nias dainas susimokyti del 
koncerto, kuris bus rengiamas 
kaipo 20 metų jubilėjus nuo 
Aido Choro susiorganizavimo, 
tai todėl parinkta i^ praeities 
seniausias ir dainas, kad paro- j 
dyti darbininkam, kokias tais 
metais dainavo. šiemet gai
dų komisija gavo papeikimą, 
kad neduoda dainų. Manau, 
kad jau sekantį penktadienį 
draugė Šalinaitė pradės mo
kinti senų parinktų dainų, tai 
visi būkite. ‘ ■ 1

Beje, buvo didžiumos cho- 
! ristų nuomonė, kad po> 8 vah

svarbiu dienos'įvykių. Bus tetą mokinti, bet nuo 8 vai. 
rir kitnVin .„nrtis. pradėtų choro pamokas, nes

Kreipkitės nuo 6 vai. vakare 
.,” Po de- 

Juozas B. Lelibnis, 203 Man-šinei.
hattan Ave., Brooklyn, N. Y.
i ' ' ' (100-102)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4 apšildomi kamba
riai su maudyne ir šiltu vandeniu.

Telefonas-Stagg 2-5938
36 Stagg Street Brooklyn, N. Y., 

(196-201)

NOTARY 
PUBLIC .

TEL. STAGG 
2-5043

MAT INCEW P. BALLAS 
(BIELAUSKfiS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir i§ čia 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM- PRIVATIŠKĄ. 
PIRMĄJA! •• PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU 
Kuriuo patarnaujam nuvelti (,ligoninę, ir 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAl PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

j , Maudymosi Sezonu , 
Coney Island

Geriausia Lietuvių . Užeiga
Čia galite persirengti, eidami j 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiąusias.

2809 West ;17th Street 
ą ; < Coney Island (.

Telefonas- Mayflower 9-8863
‘ SAVININKAI :■ M -

J. Jurevich* ir K. Galiūnas

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa Ir chroniikaa vyrų ir 

*' * mėtarų licaa kraujo ir 'odas. 
Padarau* iltyrlmq kraujo > ir ilapuaao.

į : DR. .MEEB \ , li$ W. 44th St., Room 19J 
New York, ft? t.

Valandoa Priioaimoi 
ftyte duo 10 iki 1, Po pietų oao ■ 

. • iki 9 >aal. vakare , 
flekiiuadleniaie duo 11 ryto iki 1 pe pietų 

Telefonas Lackwanna 4-2186

Sekste
tas,' jei nori mokintis,'tai turi, 
būti pusę valandos anksčiau. ) 

Toliaus koncerto komisija 
raportavo, kad rengiasi prie 

i didžiulio demonstrat^Vio kon- 
i certo—20 metų Aido gyvavi
mo jubilėjaus. Šitas koncer
tas yra rengiamas Aido Choro 

(pusiau su drauge Menkeliu- 
riiUte, kadangi draugė Menke- 
liuniute buvo visados Aido 

, Choro narė ir ant toliaus pa- 
sįžada Aidui padėti.

Aido Choras kreipėsi prie 
i drg. Menkeliuniutės, kad iš 
I savo pusės sudarytų gerą pro- 
; gramą, taipgi darbuotųsi su 
(Aidu del minėto koncerto par-i[ 

ir davinejime tikietų ir rinkime)' 
-------------- -----  , sa- skelbimų į programą iš biznie-l 
vaitę yra rodomas Sovietinis rių. Del rinkimo į programą 
judis “Clown George.” Tai apgarsinimų išrinkta komisija 

J labai užimantis ir pamokinau- iš sekamų draugų ir draugių: 
rengiami Us judis. Jis vaizduoja Uk-' Mickūnas, L. Kavaliauskaitė, 

_ . ’ w . > metus, į Mantuškaitė, jaunesne Kairiu-
New kaip visųkuomi aprūpinti per; te ir Zataveckiutė.

į Toliaus nutarta, kad Siety-

va- 
Iš 

ankstp, nurimę žinoti kiek bus 
norinčių važiuoti ir išanksto 
reikia pasamdyti busus.

Atsiminkite, kad dešėtkai 
žmonių grįžo atgal 14 rugpjū- 

j čio negaudami bosuose vietos 
įvažiuoti į New Jersey spaudos 
! pikniką. Grįžo todėl, kad ne
užsiregistravo iš anksto.

JONAS STOKES
' H! Fotografas

ftiuomi pranelu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

• naujon vieton, 
r o numeriu 

J 2 Marion SU 
k a m n. B r o ad- 
way, Chauncey 
Street <?totii 
Brooklyn, N. Y.

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

**^*iX' puikiausiai.

, ..p.... , ........................... ..

Telefonas:, 8tagp

DR.( A PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas ‘ Į“ twill 
Garankščiuotos krau- 

jagysies, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai L/jfh
ir skausmingi kojų su- F/Yy
tinimai, paeinanti nuo yJc Į
gyslų įdegimo, yra gy- V/H

domi be operacijų J Į j]
DR. O. MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampan Broadway 

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

Išeinančius Komunistų Partijos rinkimų ■ •
stoties kausimu susiriifemai įvyks Geras Sovietų Judis

6th Avė. ir 38th St., New Yor-
, 12 vai. dieną. Kalbės

d. A. Cornblath. Lexington' ‘‘Acme” teatre, ant 14th 
Avė. ir E. 03rd St. tuo pat lai- Union Sq., New Yorke, šią 
ku kalbės d. Collins.

Rytoj
Trečiadienį yra

susirinkimai sekamose ^vietoserainoje piliečių karo 
Avė. B ir E. 16th St

Komunistų Partijos rinkimų ■ - .
_____ i susiriifemai įvyks Geras Sovietų Judis

reikalaujant 
kam-

Protestas prieš Kubos

or-Anti-imperialistinė Lyga 
ganizuoja masinį darbininkų 
protestą prieš Kubos išnaudo
tojus, kurie išvidn su Jungti
nių Valstijų imperialistais 
žiauriausiais būdais terorizuo
ja revoliucinius darbininkus.

Protesto demosnstracijos at- 
fčbus šeštadienį, rugpjūčio 27 
d., 4 vai. po pietų. Prasidės 
ant 124 ir Lenox gatvių kam
po ir bus maršuojama 110-ta 
gatve linkui 5th Avė.

Visi darbininkai ir darbinin
kės, dalyvaukite masiniai ir 
parodykite tarptautinį solida
rumą.

Sėkminga TDA. Konferencija

[Yo?ke, kalbės Anna. Lyons; užsienio imperialistu? caristai) Toliaus nutarta, kad Siety- 
Ribold St. ir Brighton Beach, puolė Sovietus ir kaip kovin- no Choras prisirengtų su ge- 
Coney Island; 14th St. ir Nep- gaį darbininkai ir valstiečiai romi? dainomis ir atvažiuotų į 
tune Ave., Coney Islancj; 1373 atnjuąė pHėšųs. Judis labai Aido ininėtą koncertą, kad su- 
434rd St., Brooklyne, kalbės d; gražį^L apdįrbtas. Prie ,to yra daryti didesnę programą. Ka-' 
G. E. Powers ir L. Golosov. • gHėžįąma ^agkrsėjųąi..dą'ikoys- dangi Aidas, rodos, irgi nie-

Draugai ir draugės, daly-! kio pvęrŲdrė “1812.’-' Kartu kados ..neatsisakė, bet visados 
vaukįte ten, kur jums yra ar- (rodoma ir paveikslai, ką rėiš-. patarnavo. Sietynui, tai Aido 
čiau. Lankykite skaitlingai, kiiį nįuzikkjis/kurinį; Jis į Choras tikrai tikisi,, kM; siety-.

sutaikytas: Soviįsjtų Sąjungoje ir niečiai mūsų ;chorp prašymą iš
kas mano, kad muziką yra ne-, pildys, ■..

; klasinį įtąi tas klausantis , Vėliaus >bus paskelbta visa
i muzikįds kartu ir- f mąįyti į jos koncertinę, progrąma, • tai dar

Komunistų Partijos, susirinki
mus po atviru dangum.

ALDLD. 1 Kuopos Nariams ■ reikšmę paveiksluose, i-' į
i H '■ J: v:’ i

Draugai ir Draugės! Iš prie^j r- ----------------- -----—
ž’.tie. šaukiamo masinio su- Atskrido MalliSOH-ŠKotaS 
sinnkimo Vilnies reikalais 
25 d. rugpjūčio, Grapd Assem
bly svetainėje, tą vakarą nega
li įvykti ALDLD. 1 kuopos su- New Ytfrką atskrido iš Angli- 
sirinkimas. 
masiniame susirinkime. 1 lison. ’

ALDLD. 1 kuopos,susirinki- pavienis asmuo perskrido At- 
me perkeliamas į pirmadienio lantiko didjūrį. Orlaivis yra 
vakarą, 29 d. rugpjūčio, 7:30* mažas, vienu motoru su 120 
vai. vakare. jsitėmykite visi arklių pajėgų. Žibalo jis pai- 
ir visos ir būtinai dalyvaukite ma mažiau 200 galionų. Mai

Sekmadienį per Kanadą i

kartą ) pažymiu, kad visi Aido 
Choro nariai dalyvaukite vi-į 
sose pamokose, nei tukime su-i 
simo.kinti penkias dainas, ku- 
rias turėsime dainuoti spalių 
pirmą s e k m a d ienį, nes 
mažai laiko jau turime. Taip
gi dabar yra proga ateiti ir 

į nariams
* IK VIVFJJVFo OU." W 1 d UOIYl 1 VI V ID XX11 | # t y • • •

Visi dalyvaukite jos mažu orlaiviu škotas Mal-1 PrĮsir^syti naujiems 
Tai pirmaę iš Europos' Prie Choro ir kartų mokintis

’ ‘ “ I del minėto koncertošeštadienį ir sekmadienį at
sibuvo New Yorko distrikto 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo konferencija. Ji buvo 
skaitlinga, nes daugelis brolis- ______
kų organizacijų prisiuntė at- ALDLD. susirinkame, nes bus lison rengiasi skristi aįtgal per 
stovus. Padaryta daugelis ge- nominacijos Centyo ’ Komiteto Atlantlką. žinomą, jeigu jam 
rų nutarimų, kaip sėkmingiau iqqq 4.*: u.... > j-.. ....

kovoti už darbininkų reikalus.
kandidatų del 1933 metų.----------------- nusiseks, ,tai bus Įdąr: pįrtnas

ALDLD 1 Kp. Valdyba. {tokia žygis. ’

del minėto 
dainas.

naujas

J. Saulėnas.

700,000 Coney Maudynėse
Pereitą ^sekmadienį karštis 

išvijo iš;nyęsto'gyveųtojus. Co
ney maudynėse buvh suplaukę

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

t 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
Nedaliom jjuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas i^irfikinimais.

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA .

'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 ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
., arba pasiklauskitf “Laisves” 

1 ofise i \
r

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros f \

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriemą/tik 'Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleistenavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

įr už. pigiai patarnaujantį 
budavotoją

56 
N.Y,

, Telephone, Evergreen 8-5310

J. GARŠVA 
Graborius

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
• GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
)

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

' Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant viąojkjų kapinių; parsamdo au- 

■ tomobilius ir Išrietas veselijoms, 
krikštynoms ir j pasivažinėjimams.

BROOKLYN, N. Y.

E

i

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”

DEKAVOJU pacientams
■ 1 ,Ą

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 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

H Telefonas, Midwood 8-6261




