
KRISLAI
30,000 Prigėrė.
Nauji Turtai Atrasta.
Auga SSSR Gyventojų 

Skaičius.
Pergreitai Apsidžiaugė.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Jšlaimėsite 
Pasaulį!

Išsiliejimas upių Mandžurijo- 
je buvo baisus. Barbino mies
te vietomis vanduo pasiekė arti 
9 pėdas gylio. Tūkstančiai na-j 
mų sunaikinta ir žuvo 30,000' 
gyvasčių. Sugriauta daug na-, 
mų ir pridaryta išlaidų. Ryti-; 
nis Chinų Gelžkelis buvo visai 
suparalyžiuotas del japonų žy-' 
gių ir vandens išsiliejimo. Bet 
dabar jau vėl pradeda vaikščio
ti.
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KomunisteAtidareReichstagą
Sovietų Sąjungos žemės sluok

sniu tyrinėjimo komisijai pavy-Į 
ko atrasti netoli Frunzes mies- j 
to, ant Aleksandrovskų kalnų, J 

šmoteliais, ir jo gyslos eina KNIS PRIEŠKARINIS KONGRESAS AMSTERDAME 
pe minkšto molio.

Greta atrasta ir kitokių me
talų, kurie naudingi del plėtimo 
industrijos.

MASINE DEMONSTRACIJA BAIGĖS PASAULI EXTRA!
AMSTERDAM, Holandi- 

ja.—Rugpj. 29 d. čionai bai-
Rašytojas Barbusse skai

tė kongreso prieškarinį ma-

Cherokee, Iowa. — Rugp. 
30 d. vakare piketuojančius 
farmerius užpuolė ginkluoti

gė savo sesijas Pasaulinis nifestą, kuris tapo priimtas Į vaid£ios agentai ir apšaudė.

DRAUGĖ CLARA ZETKIN, ATIDARYDAMA VOKIETIJOS 
REICHSTAGĄ, ŠAUKĖ DARBININKUS SUDARYTI BEND
RĄ FRONTĄ, NUVERSTI DABARTINĘ VALDŽIĄ, NUSUKT 

SPRANDĄ FAŠIZMUI IR ĮSTEIGTI SOVIETUSir visų delegatų pasirašytasPrieškarinis Kongresas. Pa
skutinė sesija buvo laikoma su pasižadėjimu vykinti gy- 
masiniam susirinkime, ku
riame dalyvavo 15,000 Am
sterdamo darbininkų. Tai 
buvo galinga Holandijos 
darbininkų d e m on s tracija 

taip, kad nebus sunku ją imti, prieš karą.
■ Geologas Russkiev ir eilė in

žinierių išvyko patirti, kur bū
tų sėkmingiausiai galima pas- į 
tatyti fabrikai del tos rudos ap
dirbimo.

Baškirijoje surasta turtingi 
shiogsniai vario rūdos. Rūdos 
yra apie 500,000,000 tonų, iš 
kurios bus galima pasigaminti 
iki 100,000,000 vario. Šie tur
tai atrasta netoli nuo Voznesen- 
sko, ir rūda yra labai pavirš,

veniman, sugrįžus į savo ša
lis.

Mandatų komisijos rapor
tas parodė, kad kongrese 
dalyvavo 2,200 delegatų iš 
29 šalių.

Penkiolika farmerių pašau
ta. Vienas esąs sužeistas 
sunkiai ir veikiausia mirsiąs 
nuo sužeidimo.

ĮVAIRIOS žinutes
Hitleriniai Fašistai Suklupo, Jų Grūmoji
mas Nulinčiuoti Komunistę Vadovę Neiš

degė; Jie Dantis Grieždami Sėdė jo 
Ramiai ir Klausėsi

gą, jeigu jisai neužgirs to 
kabineto ir jo darbų. Va
dinasi, patsai reichstagas 
paversta štampeliu kruvino
sios valdžios'darbams užgir- 
ti’. Jeigu jis išeis prieš, tai 
bus išvaikytas. ,
Vokietijos revoliucinis pro

letariatas visoje šalyje en
tuziastiškai sveikina komu
nistų frakcijos paskelbtą, 
draugės Zetkinos lūpomis, 
karą buržuazijai ir fašiz
mui.

WASHINGTON. — Ame
rikos valdžia gavo praneši
mą nuo savo atstovo iš 
Mukdeno, Mandžurijos, ku
riame sakoma, kad chinai 
nesiduoda japonų pavergi- 

MEXICO CITY.—Meksi-1 ant salos Tres Marias. Tie ; mui, kad laukiama daugiau 
visi draugai tapo suimti' sukilimų prieš Japonijos mi- 
mieste Puebla.

Tres Marias sala randasi
Pacifiko okeane už 75 mylių 1
nuo krašto. Mažai ant jos' nija. — Čia mirė tūlas Val- 
tėra auginenų bei medžių,! le, valstietis, sulaukęs 108 
— . LL metus amžiaus. Iki pat

MEKSIKOS REAKCINĖ VALDŽIA IŠTREMIA 51 
KOMUNISTĄ ANT BAUDŽIAVOS SALOS

Didžiausias pasaulyje sausže- ________ ____
mio Sovietų Sąjungos oriai vys
“ANT-14” negalėjo išlėkti į I kos kruvinoji valdžia nu- 
Berlyną, nes dideli lietūs suga- sprendė sutriuškinti revo- 

„dino Kauno orlaivių lauką, kur liucinį judėjimą, kuriam va
tas orlaivys turėjo nusileisti ke- i dovauja Meksikos Komunis- 
lyje į Vokietiją. Kaip tik Kau-J tų partija. Griebiamasi 
no orlaivių laukas bus vėl tvar- j nįeRšįškiausių p r i e m onių. 
koje jis leisis kehan. Reis,;gui rug j 30 d. nubausta 
kia, tą orlaivį gales matyti ir ■ °1 J

•" *Xtetruv^^*rbininkair f3

litaristus tame mieste.

Los Navai Morales, Ispa-

Milionai Vokietijos Revoliucinių Darbininkų Sveikina Ko
munistų Frakcijos Reichstage Paskelbtą Karą Visiems 
Liaudies Neprieteliams; Tik Proletarinė Revoliucija Iš
ves Vokietiją Iš Šio Krizio

kąlėjiniąn
51 komunistas, ir visi ištre
miama prie sunkiųjų darbųSovietų Sąjungos gyventojų 

skaičius nuo 1926 metų iki da
bar paaugo ant 16,134,800. 
Dabar SSSR jau turi 163,165,- 
700 gyventojų. Taip rašo 
“Pravda” nuo 13 d. rugpjūčio. 
Labai greitai gimsta desčtkai Kargon ra§0; 
naujų miestų ir auga senieji. 
Čeliabinskas, pavyzdžiui, 1924 
metais turėjo 90,400, o dabar 
jau turi suvirs 300,000 gyvento
jų.

nes visur akmuo ir skalos. 
O aplinkui salą, vandenyse 
tirštai ryklių (sharks). Nie
kas negali iš ten pabėgti.

Lowellio Darbininkų Judėjimas Stiprėja
Mūsų darbuotojas drau-, Partijos pikniką.

Ibuvo daug ir pelno padary-
“Mūsų ALDLD ^4-ta kuo-;ta gero ’'' ”

pa nutarė parsitraukti 50; -------------------
kopijų Komunistų Partijos'i, v < p
rinkimų platformos lietuvių ĮtllZg i0Wa Parmena!
111* 1 •-•11*1-^

Jungtinių Valstijų imperia-. , Darbuosimės delei
rinkimų kampanijos.listai negal atsigerėti savo nau

ju kariniu išradimu. Naujas 
“Kristi” tankas, kuris sveria 5 
tonus, gali padaryti gerais ke
liais 180 kilometrų į valandą. 
Jis gali ir skrajoti, perskrisda- 
jnas griovius, ar tvoras. Vie
nu pašokimu nuskrenda iki 15 
metrų ir sėkmingai ant žemės 
nusileidžia. Jis turi 750 ar
klių pajėga ir ginkluotas nedi
delėmis kanuolėmis 
vaidžiais.

ir kulkas-

savo karo 
ant West

“Aš Tikiuosi Sulaukti Tos Linksmos Dienos, Kuomet Aš 
Galėsiu Atidaryti Pirmą Sovietinės Vokietijos Darbi
ninkų ir Valstiečių Kongresą,” Pasakė į Vokietijįos

Važiuos Philadelphijon 
Į “Laisvės” Pikniką

mirties hy.VG<-pilno proto ir Senute Kovotoja.
sąmonės. !BERLYN. — Rugp. 30 d. dėdama pianaiuu. ui nuiu- -į • . _ - -

dė, kad šita valdžia yra plu- 
tokratų valdžia, kad ją rei
kia nuversti.

Ši valdžia jięišrišo nė vie-j^e tik iš Brooklyno rengia*

Hoboken, N. J.—Čia pro- 
hibicijos agentai užgrobė 
didelį bravorą, vertą $200,- 
000. Per 24 valandas būda- 

žmoniij vo išleidžiama 60,000 galio- 
. nu mūnšaino! a . ■;

susirinko Vokietijos naujai 
išrinktas reichstagas (par
lamentas). Kaipo seniausia 
reichstago narė, pirmą se
siją atidarė senutė Clara 
Zetkih, nenuįlstąhiti kovoto
ja komunistė, 75^ metų am
žiaus. Kruvinieji hitleriniai 
fašistai per kelias savaites

dėdama prakalbą. Ji nuro-
^šiemet dienraščio 
vės” naudai rengiami

nikas ketina būt toks dide
lis, kokio tas miestas nėra 
mates visoj savo istorijoj. V j

Anglija tvirtina 
laivyno prieplauką
Indies salų, kurios randasi neto
li Panamos Kanalo. Tvirtina 
fortus ir siunčia penkis naujus 
kreizerius į tą prieplauką. Vis 
tai daroma todėl, kad tarpe An
glijos ir Amerikos daugiau 
prieštaravimų Pietų Amerikoje 
ir niovynių už rinkas.

“Turėjome labai pasek
mingą rugpj. 1 dienos prieš
karinę demonstraciją, ku
rioje dalyvavo iki tūkstan
čio darbininkų. Rogęrs 
aikštė buvo pilna klausyto
jų, kuomet kalbėjo d. Ru- 
sak. Jis pasakė puikią re
voliucinę prakalbą. Social- 
fašistai norėjo ardyti mūsų 
prakalbas, bet darbininkiš
ka minia griausmingai juos 
sudraudė ir jie nutilo. Šau
kė policiją, kad uždraustų 
raudoniesiems kalbėt, bet ir 
tuo keliu nieko nepešė.

“Pereitą sekmadienį turė
jome surengę Tarp. Darbi
ninkų Kliubo ir Komunistų

Sumušė Šerifus ir 
Fašistus

Denver. — Keturiose val
stijose: Utah, Colorado, Wy
oming ir Montana rugpj. 30 prieš atidarymą -reichstago 
d. pasirodė daug sniego, grūmojo, kad jie- neleis ko- 
Vietomis tarp kalnų pri-1 munistei atidaryti reichsta- 
snigta pusantros pėdos gi- gą. Jie grūmojo jai nulin- 
lumo.

SIOUX CITY, Iowa. — 
Farmeriai ne juokais strei
kuoja. Jie pasirengę ginti 
savo gyvybę mio policijos ir 
fašistų. Štai rugpj. 29 d. 
tarp Correctionville ir Cub-; 
ing buvo susikirtimas su še
rifais ir kitais chuliganais. 
Farmeriai laikėsi tvirtai ir džia vėl atsiunčia visą savo 
kovojo karingai. Mušė juos,! karinio laivyno trečią skva- 

-------  droną į Shanghajų. Jeigu

čiavimu. Bet paskutinėj va
landoj, matydami Vokietijos 
proletariato n u s i s t atymąGuayaquil, Ecuador.

Čia buvo sukilimas prieš prieš juos, fašistai atmainė 
valdžią, kuris tapęs sukriu- 
šintas.

savo taktiką. Sėdėjo jie ra-

bet ir jie davė chuliganams. 
Vienuolika šerifų tapo taip 
sumušti, jog turėjo atsidur
ti ligoninėje. Keli iš jų esą 
pusėtinai pavojingai sužalo
ti.

Pergreitai apsidžiaugė Pru- 
seikoš klapčiukas Vilkelis ir 
paskelbė mirusiomis eilę ALDL 
D kuopų Wilkes-Barre apielin- 
kėje. ALDLD 12 kuopa kiek 
pirmiau pasimokėjo, o dabar1 
“Laisvės” piknike, kuris įvy
ko tarpe Scranton ir Wilkes- 
Barre, pasimokėjo draugai ir iš' 
ALDLD 128 kuopos. Kaip ma-; 
tome, darbininkų neprieteliai 
naudojasi kiekviena proga, kad 
tik šmeižus mūsų judėjimą.
Pastebėjo, kad kuopos dar buvo ■ kos pasekėjo ir niekas iš mūsų 
nepasimokėję duokles, tai ir ap-l narių neskaito\ “Klampynės.” 
įšaukę jas “mirusiomis.” Tas! Jaunas ir sveikas kūnas. Nie- 
turi paraginti mūsų draugus Į»ko mūsų priešai neturi, o mū- 
tam, kad stiprinus revoliucines<sų spėkos auga!

FJL.

organizacijas, kad daugiau ga
vus naujų narių. Anglijos Audėjy Streikas 

Smarkiai Plečiasi
Clevelande ALDLD 57 kuopa 

jau turi 57 narius, o ta kuopa 
dar tik mini vienų metų su
kaktuves. Draugai pasirįžo na
rių skaičiumi pakilti ir tą at
riekė. Dar geriau, draugas J. 
Graibus rašo: “Nariai surinko 
darbininkų reikalams $58.36 ir 
iš kuopos iždo paaukavom $48. 
50. Kuopa turi ižde dar $50.00. 
Pas mus nėra nei vieno Prūsei-

MANCHESTER, Anglija. 
—Jau dabar streikuoja 150,- 
000 audėjų. Streikas virsta 
generaliu. Darbinin kai 
praktikuoja masinį pikietą. 
Be didelio vargo išvedama 
į kovą nauji audėjų būriai. 
Blackburne, kuris yra žino
mas kaipo didžiausias pa
saulyj audimo centras, strei
kuoja 90 nuoš. audėjų. 
Burnley uždaryta 80 ąudi- 
nyčių ir iššaukta į kovą 22,- 
000 audėjų.

no ekonomihįo klausimo. Ji 
įVedė tironiją ir davė įsiga
lėti kruvinajam1 fašizmui. 
Reichstagas turi pareikšti 
nepasitikėjimą šiai valdžiai. 
“Tai bus ženklas masių or
ganizavimosi už parlamento 
sienų,” sakė d. Zetkin.

Tik proletarinė revoliuci-
ja išves Vokietiją iš šio kri- cya už mūsų klasės ktomu- 
— Zetkin šaukė visus nistinj dienrašti ir už visą 
darbininkus j bendrą fron- darbininkų judėjimą.

i si didelė armija važiuoti bu- 
su ir mašinomis, bet suki
lus yra visa New Jersey 
valstija. Dideliais būriais 
važiuos darbininkai iš New- 
arko, Elizabetho, Paterso- 
no, Lindeno, Bayonnės ir ki
tų miestų.

Tai bus didelė demonstra-

tą (kovai už nuvertimą ka
pitalistinės valdžios -ir už

Valdžios kariuome- miai, kuomet draugė Zetkin nusukimą sprando kelian-i Lenkija TebeintrigUOja 
nė paskerdė 500 sukilėlių. | savo prakalboje šaukė Vo- čiam galvą fašizmui. Visus; PrjpJ Sovietu Sakinga 
Tafi one rrCI Tvoc ni 1 Iri nMc 1 a l Vi t zao rii.nl o 4- o omrin. nn.tn V. o , VA -i 4 i o 4 v. * *• “J S VIštisos gatvės nuklotos lavo-1 
nais žuvusių.

Shanghai.—Japonijos val-

kietijos proletariatą suvie- savo politinius, unijinius ir 
nyti spėkas prieš grūmo- religinius skirtumus šioj va- 
jantį fašizmo pavojų.

Draugė Zetkin buvo Mas- į šalį.
kvoje ir nesveikuoja, ta- 
čiaus surinko visas

landoj darbininkai turi pa

chinai nesiliausią skelbę boi-1 sPgkas * Prjbuvo .1,^ žodžiais:

Pagaliaus ji baigė savo 
savo prakalbą šiais reikšmingais

Roto prieš Japoniją, tai vėl 
būsiąs Shanghajus bombar
duojamas.

Des Moines, Iowa. — Val
džia skelbia, kad ties šiuo 
miestu šerifams pavyko at
mušti farmerius ir sulaužyti 
pikieto liniją. Daugeliui 
farmerių esančios suskaldy
tos galvos.

Japonija Nepatenkinta 
Amerikos Laivyno Judėjimu

TOKYO.—Japonijos val
džia ir spauda reiškia atvi
rą nepasitenkinimą Jungti
nių Valstijų karinio laivyno 
sukoncentravimu Ramia ja
rde vandenyne. Mat, Ame
rikos ir Japonijos imperia
listiniai interesai kertasi 
tįame pasaulio kampe.

ną atidaryti reichstagą, 
idant nuo tos augštos estra-< 
dos varde Komunistų Par
tijos paskelbus mirtiną ko
vą visiems pąrazitams, vi
siems išnaudotojams, vi
siems liaudies priešams. Dvi 
draugės komunistės padė
jo senutei užlipti ant est
rados. Ji pasakė puikią re
voliucinę prakalbą. Jos bal
sas nuskambėjo po visą pa
saulį. Ji kalbėjo 40 minu
čių, išdėstydama Komunis
tų Partijos programą ir sie
kius dabartinėj Vokietijos 
situacijoj.

“Tuojautinė r e i c h stago 
pareiga turų būt nuverti
mas Papeno kabineto ir ap- 
kąltinimas prezidento Hin- 
denburgo ir jo ministerių už 
sulaužymą konst itucijos,” 
pasakė draugė Zetkin, pra-

“Aš atidarau reichstagą, 
išpildydama savo pareigą, 
kaipo seniausia reichstago 
narė. Aš tikiuosi sulaukti 
tos linksmos dienos, kuomet 
kaipo seniausia narė aš ga
lėsiu atidaryti pirmą Sovie
tinės Vokietijos darbininkų 
ir valstiečių kongresą.”

Komunistų Frakcija kar
štai sveikino savo vadovės 
prakalbą. Gi fašistai, so
cialdemokratai vadai ir kiti 
parazitai sėdėjo ir raukėsi 
iš piktumo.

Tuojaus reichstagas ėjo 
prie išrinkimo pastovaus 
reichstago pirmininko ir ta
po išrinktas hitlerinis fašis
tas ponas Goering.

Pasirodo, kad Papeno ka-

•BUCHAREST, Rumunj- 
ja.—Čionai pribuvo Lenki
jos užsienio reikalų minis- 
teris pona*s Beck su slapta 
misija. Jis užtikrinęs Ru
muniją, kad Lenkijos pasi
rašymas nepuolimo sutar
ties su Sovietų Sąjunga fak- 
tinai nieko nereiškia. Ta su
tartis buvus pasirašyta to
dėl, kad Lenkija bijanti pa
vojaus iš Vokietijos pusės.

“L” Skaitytojų Atydai
Kaip jau žinote, Ameri

kos lietuvių darbininkų or
ganizacijos pasiuntė savo 
atstovę, draugę Karosienę, į 
Pasaulinį Prieškarinį Kon
gresą. Jinai rašys savo 
įspūdžius iš kelionės ir iš 
paties kongreso. “L.” re
dakcija jau gavo gerą pluo
štą jos raštų, kuriuos tuo
jaus talpinsime dienraštyje. 
Raginame visus mūsų skai- 

binetas turi savo rankose tytojų atydžiai jos raportą 
Hindenburgo pasirašytą de- iš to svarbaus pasaulinio 
kretą išvaikyti raichsta- įvykio skaityti.

i®
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KAIP NUMESTI PRIESPAUDOS RETEŽIUS?

nansinę paramą “Vilnies” (kovą ir be organizacijos!

Tik, rodos, “Vilnies” drau- i7 7 I

Miškų Darbininkas.

PITTSBURGH, PA.

i.

Siesikai (Ukmergės aps.). 
Kadangi jau dvi savaitės, 
kaip pas mus kasdien lyja, 
tai iš neblogiausio' derliaus

nas kito lauksime? Juk iš 
dangaus kovotojai nenu
kris.

■

Protesto Mitingas prieš Puo
likus ant “Vilnies1

PITTSBURGH, Pa.

prašė pas t?.cs storpilvius

mo Valandos yra šios: Kiek
vieną dieną nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų. Vakarais ■ 
lioje, utarninke, seredoje ir

• nuo 7 vai. iki!su

BALTIMORE, MD.
■......s———

Aplankykime Nelaimėje
Savo Draugą

Vietiniams draugams gerai

toliaus, kada jo spėkos atsi- reikia pastebėti, kad vetera- 
gauš. '■ ~

Draugo A. Lopetos lanky- naikintą sveikatą “K.

Rug- 
i riesdami šmeižia Sovietus ir J sė>]0 9 LMD. svetainėje, 

- -......................... j 142 Orr St., ALDLD. 33 kp.
1 ir TDA. rengia protesto mitin- 

Štai nesenai “Keleivis” ra- i gą. Visi kviečiami dalyvauti, 
Šė apie veteranus, kad jie išnešti protestą prieš puolikus 
reikalauja “atlyginimo už'ant “Vilnies” ir užuojautą 
sugaištą laiką karo metu”, ■ tiems, kurie persekiojami. Tu-

' čiui. Bus geri kalbėtojai. 
'.Prasidės 7:30 vai. vakare.

Komitetas.

Puslapis antras

DRAUGAI, NEJAUGI NESUPRANTAM?

t

'/■■r

Atremiame Priešy Puolimą ant ‘Vilnies

rių, kuris registruotų bedarbius, ’

ti.

lA
Mtl^r - O:

padaryt tokį “Detroitą” ir

Bntared as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

retų tapti Bedarbių Tarybų na- 
[ riais. Kiekviena ^organizacija

L privalo išrinkti po tris narius
į specialiai bedarbiškam veiki-
| nn.i: (1) atstovą į artimiausią
f Bedarbių Tarybą; (2) sekreto-

raštį “Vilnį.”
Rugpjūčio 21 d. teko man

! darbininkų kojų _ 
jieškota Maskvos

Nebūkime, draugai ir drau
gės, Tamošiais nevierninkais; 
daugiau pasitikėkime savo or- 

iganizuotomis pajėgomis; o tiks- 
Visi bedarbiai be klausimo tu-' lo pasieksime, žiūrėkime, kokią 

bataliją Detroito bedarbiai ir 
dirbantieji iškėlė prieš išmetimą 
vienos bedarbių šeimynos. 1,500 
jų apsupo ir pikietavo namą, iš 
kurio “turėjo” būt išmesta ta 
šeimyna. Valdžia prieš tuos
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\‘ zuot ’ bedarbių
> komitetus, pasiryžusius į kovą. 

Privalome Bedarbių Tarybas iš
augini šimtą kartų didesnes ir; 
drūtesnes, negu jos šiandie yra. j

> “ 
rėmėjus; (3) o trečias turi būt | Ant Vietos SO-
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i 8,000 ir 7,000 žmonių.
darbininkus sumobilizavo 300 įjudinkime Lietuvius Dar-j 
policijos, būrį šarvuotų polici-' ... - -- - - -
nių automobilių, kulkasvaidžius, ■ 
gazines bombas ir kitokius pa-!
buklus. Nors po atspariai apsi-'azija 
gynimo kovai iš darbininkų pu
sės ta bedarbių šeima ir buvo 
išmesta, tačiaus miesto vyriau
sybė buvo priversta duot tai 
šeimynai kambarius vienoje lab
darybės įstaigoje. ,

Bedarbiai ir dirbantieji prie 
gero pasiryžimo galėtų beveik

išmeti- meiai moKa po Keieia cenių sa- * i . t i - n i • vi
jų bus dau-' vaitinių duoklių delei Tarybos n! atsilaikyti, nes kiek bu- daug daugiau, nes solidaru- 

!nant Chicagoje teko su ki- ma^ pas Chicagos susipratu-

1
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Daugelis mūsų darbininkų dar, rodos, nesupranta, kaip 
svarbu yra pasidarbuoti Komunistų Partijos rinkimų va
juje. Jeigu suprastų, daugiau eitų rinkti jie piliečių pa
rašų Partijos kandidatams. O gal ir suprasdami dauge
lis nedaro, ką žino, kad turėtų daryti. Tai būtų dešinysis 
oportunistinis nukrypimas.

Nominaciniame suvažiavime Komunistų Partija nutarė 
išstatyti savo kandidatus rinkimams visose 48-se valsti
jose. O reikalingas tam parašų skaičius tėra surinktas 
tiktai penkiolikoje valstijų. Tiesa, yra ir tokių valstijų, 
kur surinkta net daugiau piliečių parašų, nekaip reika
lauja valstijos taisyklės; bet buržuazijos politikieriai 
juos pakartotinai numetė; išgalvojo prieš juos visokias 
formališkas priekabes. Taip padaryta Californijoj, kaip 
kad sakė drg. Karosienė. Kitose valstijose statoma įvai
rios skerspainės, kad tik neįleist Komunistų Partijos kan
didatų į oficiališkas balsavimų blankas.

Kodėl kapitalistų valdininkai tokias kliūtis komunis
tams daro? —Jie bijo, kad darbininkai šiais krizio lai
kais nepaduotų perdaug balsų už “raudonuosius”. Buržu
azija žino, kad bedarbių kančios stumia juos’kairiojon 
pusėn; buržujai‘supranta, }<ad pusbadis milionų dirban
čiųjų gyvenimas verčia juos j ieškoti išeities. Todėl ka
pitalistai kovoja, kad neužleist Komunistų Partijos visai 
nei “ant mapos;” jie stengiasi paslėpt patį Kom. Parti
jos vardą nuo kamuojamų ir terorizuojamų darbininkų 
įr farmerių.

Taigi kapitalistai, iš priešingos pusės, įvertina svarbą 
Komunistų Partijos kandidatų dalyvavimo šiuose rinki
muose; o darbininkai iš savo pusės ar gana tatai įverti
na? Kol kas nelabai, ypač lietuviai darbininkai. ; j

Kad viešpataujanti klasė vagia komunistinius rinkimų 
balsus, tai tiesa: nenori viešai parodyt augančią Kom. 
Partijos įtaką miniose. Bet kad buržuaziniai valdonai 
patys mūsų balsus labai akylai tėmija, taipgi yra žino-

Kuo didesniame skaičiuje valstijų mes padedame savo 
kandidatus ant rinkimų baloto, kuo daugiau jie balsų su^įįtais^di’augaTs detroitie-

---------

'įt^-nė

CLEVELAND, OHIO
Svarbus Pranešimas Bedarbių 

Organizavimo Klausime
Pėtnyčioje, 2 d. rugsėjo, 

Lietuvių Dar. Svetainėje, 920 
E. 79th St., 2 vai. po pietų, 
įvyks labai svarbus bedarbių 
17 kuopos susirinkimas. Visi 
privalote atsilankyti' į šį susi
rinkimą. Bus svarbūs bedar

biams ir smulkiųjų namų savi
ninkams
Būkite visi 
skaitytojai ir 
atsiveskite.

klausimai rišami.
mūsų spaudos
kartu kaimynus

Komitetas.

Paskutinis Piknikas
Rugsėjo 5 d., “Labor Day”, 

T.U.U.L. rengia šiame sezone 
paskutinį pikniką, Avodale 
Gardens, Kinsman Rd. Va
žiuokite Kinsman Rd. iki pa
sieksite pikniko vietą; Be ma
šinų, imkite Kinsman karą iki 
E. 154 St., nuo čia trokas nu
baigs vežt į vietą.

Visų Clevelando darbinin
kų yra būtiniausia pareiga pa
remti Darbo Unijų Vienybės 
Lyga, atsilankant ant šio pik
niko. Bus geri kalbėtojai, 
įžanga 15c. ypatai.

Komitetas.

> ir kiti miestai turi stoti 
prie darbo. Rytinių valsty- 
jų kolonijos be atodairos tu
ri 'piums padėti.

Mes gynėme d i e n r a š tį 
“Laisvę,” kada vedė bylą 
kunigas Petkus ir norėjo 
dienraštį sunaikinti. Drau
gai rytiečiai turi padėti at
mušti skundikų atakas ant 
“Vilnies.”

Chicagiečiai draugai išaiš
kino, kad teismas daug kai-

Fašistų gauja tarpe Ame-1 nu,” kaipo socialfašistinio 
!rikos lietuvių kas kartas j veidmainių organo. “San- 
i visur jungiasi, kristalizuo- ’ dara” pradėjusi bylinėtis su 
jasi kovai už fašizmą. Pul-1 savo darbininkais ir neatsi- 
damas darbininkišką spau- i laiko prieš “Vilnį”. Tokia- 
dą, fašistinis elementas įro-jme svarbiame krizio mo- 
do, kad su reakcijos pagel- mente jiems “Vilnis” pasi- 
ba norima pastoti kelias darė kaip kaulas gerklėj, 
darbininkiškų organizacijų Nes ar viešai per savo or-| 
nariams ir priėšfašistiniam ganus ar depozitorių mitin- Į > .
veikimui. Užpuolimas, areš- guo'se, fašistai su socialfa- Aa1rp^a,UJ1^L„^S1^'' 
tai ir kratos ant dienraščio šistais visur buvo darbinin- 
“Vilnies,” liudija, kad tie j kų boikotuojami, atakuoja- 
lietuviškos buržuazijos ele- mi ir visai numaskuojami! 
mentai nori sunaikinti dien- Tas “Vilnies” skundikus 

privedė prie galutinos des
peracijos.

Dar Chicagos bedarbiai

Daugelis dar ir protau- “K.” padėjo valdžiai prieš 
jančių darbininkų ko tai i badaujančius veteranus, 
laukia. Nekartą tenka su-!^0^ Jis tą valdžią gynė 
sidurti su tokiais, kurie sim-p1’ sakė, kad ji švelniai el- 
patizuoja komunistams iri^ias1’. Veteranai tapo pa- 
Sovietų Sąjungai, ir kurie i skan^mtl kraujuose, 
pripažįsta, kad šita tvarka' Gį darbininkai, stovėdami 
ilgai gyvuoti negalės, bet jie nuošaliai nuo savo tikrojo 
nestoja į veikimą, kad ją kelio, pagelbsti plėšikams 
nuvertus. Jie mintija: pri- Į pagriebti auką į savo _ran- 
truks kantrybės milionams ikas- Todėl laikas susirūpin-

gauna,—tuo labiau jaučiasi kapitalistai verčiami skaity
tis su revoliucinėmis darbininkų spėkomis ir sulig to 
bent dalinai pildo šiokius bei tokius mūsų reikalavimus.

Sulig ligšiolinio draugų ir pritarėjų veiklumo, atrodo, 
jog Komunistų Partija gali išstatyt savo kandidatus 
34-se valstijose. Bet Partija per savo organą Daily Wor- 
kerį ir per savo partijines kuopeles šaukia draugus ir 
simpatizuoto jus pasispirti ir sukrusti. Prie gero pasi-;*1* kompanijos._ --------- v
stengimo yra užtikrinimas, kad mes galime turėt savo I kambariuos^, būta padaryta i tuvįską buržuaziją pulti ant, 
kandidatus ant baloto visose 48-se valstijose. Itokia krata> kad vi^as 1S", /'f5 “1, f a b F1 k u ? V1

Lietuviai darbininkai ir darbininkės, pasmarkinkite | var.t.Yta- v!sus . kampus, ■ skundas, dėtis prie reakci-j 
rinkimo parašų darbą! Išsijudinkite komunistinių bal-| 
suotojų kliubai, draugijos, kuopos, chorai, žodžiu sakant, 
-visos organizacijos, ir atlikite savo klasinę užduotį. O 
rinkdami parašus, sykiu kalbinkite darbininkus įstot į 
Komunistų Partiją ir platinkite partijinę literatūrą!

čiais dalyvauti “Vilnies” 
masiniam piknike. Kada 
susiėjome su “Vilnies” dar
bininkais ir redakcijos na
riais, kurie buvo areštuoti, 
draugai plačiai nušvietė už
simojimą skundikų Evaldo

nimas bylų turi pilnas ran
kas. Skundikai yra susior
ganizavę. Jie nusprendę 
žūt—būt užsmaugti “Vilnį” 
už teisybės skelbimą, už ve
damas kovais prieš nedarbą, 
skurdą, išnaudojimą. Visos 

, t- • i • • ~4. j i darbininkiškos organizaci-darbininkai n-tą mums de-| dl.augijos> kfiubai ir 
troitieciams pakartojo, kad j ’ turi mobili.
bedarbių tarybose jokio zen-1 zuoti gpgkag b’en.dron kovon 
oio Na 0 Pi-įįsei- prieš užpuolikus ir teikti fi'iko, kad jie pasirengę stoti j kęsdami žiauraus alkio pa-

alkanų ir jie stos į griežtą 
kovą prieš išnaudotojus. Iš 
to matosi, kad jau dauguma 
supranta, kad be kovos dar
bininkai nieko negalės lai
mėti.

Bet, deja, net ir šitaip 
kalbantieji darbininkai ne
priklauso prie darbininkiškų 
organizacijų. Nekurie sa-

ti, kas bus toliau. Ir jeigu 
lauksime susidėję rankas, 
tai valdančioji klasė išžudys 
mus kardais ir nuodingais 
gazais, kaip kad padarė su 
alkanais eks-kareiviais.

Karo veteranai buvo labai 
naudingi kapitalizmui, kuo
met jie savo gyvybę aukojo 
už kapitalistų storus pilyus. 
Bet štai, kada jie nebepa-

sis frontas. Na, o Prūsei-
kos • kompanijos pamočnin- 
kas Strazdas, be jokios ato- lpareiškime; .

1 lietuviški juodieji
! nuo dienraščio “Vilnies”!

Detroitietis

bylos reikale. Vienu balsu ^šitaip manydami, tie darbi- duonas kąsnio (savo duo- 
Redakciios I dairos skatinte skatina lie-1 ’. &a^J] rankas ninkai didžiai klysta. O kas nos), tai pastarieji sušelpė
Kda j. Į. , v ......................lietuviški juodieji varnai gi stos j kovą, jeigu mes vie- jUOg šautuvais ir nuodin-

stalčiuose, kedėse, ir net po j o s, daryti užpuolimus, i 
padais į idant kuogreičiausia sunai-l 

v_____  _______ “aukso”! kinti dienraštį, kuris yra i
Aišku, kad sąmokslas pada- darbininkų kovos įrankis. | 
rytas ta bjauria provokaci- Tik, rodos, “Vilnies” drau- i 
ja, kurią varė per “Naują- gai padarė didelę klaidą,!

* i i i \ y iv bin itAiiio vii <%u&cxiiio i
ją Gadynę” Pruseika; būk kad kaip tik tuos tris drau-! žinomas draugas a. Lopeta, i 
d. Mizara parvežęs iš Mas- gu£ suareštavo • ’
kvos “maišą aukso”. Prie- kr&tą ant dienraščio, kuo-J

I šai siunta ant mūsų spau- greičiausia nestojo prie dar-'

gaiš gazais.
- Mes esame nuskriausti, 

! žudomi, kalėjimuose kanki- 
Tik būdami organizuoti, i narni, daužomi policijos buo- 

darbininkai gali statyti iš-pėmis ir terorizuojami. Ir 
naudotojams griežtus reika-; vien tik už tai, kad mes ne- 
lavimus ir už tuos reikalavi-' norime badu mirti i 
mus kovoti. Kuo didesnės |v Todėl mums reikia garsiai 

• ir stipresnės darbininkų re- i šaukti:
ir padarė mūsų ALDLD7’25-tos kp." na-1 voliucinės organizacijos, tuo ( . “Viso pasaulio proletarai, 

........  '"'rys, patiktas gana .skaudžios:griežtesni būna reikalavi-j vienykitės 1 Jus nieko ne- 
nelaimes, nes jau trys savaitės,, mai, stipresnis frontas pries. pralaimėsite, tik letezius.

—' kapitalizmą.
Kas yra blogiausia, tai ti

kėti kapitalistų pastūmdė- 
kpituvu Bams. Rėmimas tokių šiam- 

dideliame §tų, kaip “Naujienos”, “Kel- 

rasite ir virš minėtą draugą,! nusidėjimas prieš savo kla- 
uolų “Laisvės” skaitytoją ir'sę^ Tie šlamštai pučia dū- 
šiaip darbininkų reikalų rėmė- mus į darbininkų akis, susi- •• i • v • • v • f i w

Kas Sulaikys Bedarbių Mėtymus iš Namų?
(dos. Mūsų dienraščiai “L.” bo, šaukti masinius mitin- kaip 

rių, kuris registruotų bedarbius,' įr “V.” iškelia aikštėn vi- gus, aiškinti lietuviams dar- Chui 
° ir kaipo šokias nedorybes, “gišeftus” biųinkams skundikų darbus dasi ant

savas ir tt. Tiesa, prieš masinį tarpe Fayette ir
(“Vilnies” pikniką įvyko (gatvių. Užvoži—

‘Naujienos” ne-(svarbus viešas protesto mi-!ant 4 augsto, ten u.uę.lal,.v -- - ~ •
ieš dienraštį “Vii- tingas, bet turėjo įvykti nnddėiimat n vieš savo kla-

> randasi ligoninėje 
iškelia aikštėn vi- gu£, aiškinti lietuviams dar- Churęh Home. Ligoninė ran- 

; Broadway gatvės, 
‘ ■ Baltimore 

Užvažiavus
i ant 4 augšto, ten

Didžiajame New Yorke per 
pirmus šešis mėnesius išmesta 
iš namų į gatves 160,t)00 bedar- nuolatinius Bedarbių Tarybos fašistu šmugeliavime 
bių šeimynų. Tiek paskelbė — /ox ~ x"": l'_“ 1
pats miesto teisėjas, kalbėda-'“V “ ‘ 
mas per radio, šiomis gi die- organo, agentas-platintojas. Re-!

f nomis įvyksta po 1,200 išmeti- mėjai moka po keletą centų sa 1
Jnų per dieną, ir ; _
giau, jeigu bedarbiai ir dirban-, reikalų ir dalyvauja, kaipo rė-- .- -v , , . - , - - s
tieji leis kapitalistams tęsti tą'mėjai įvairiuose praktiškuose i tais kalbėtis, užsidarius Eli- sii^S darbiiiinkus gana yra į j 
niekšystę. Bedarbių Tarybos,' žingsniuose, 
kaip žirioma, kovoja prieš be-’ 
darbių mėtymus iš pastogių ir tą darbą mes negalėsime neiįnies,” 
šimtuose atšitikimą sustabdė iš- padaryt galą masiniams bedar-1 
metimus; bet juk išmetimų da- bių mėtymams iš namų, nei iš- 
rosi jau tūkstančiai per dieną, i kovot žmonišką tuojautinę kiek- 
Kas tad daryt, kad atsilaikyt! vienam bedarbiui pašalpą iš vie- 
prieš tokią kapitalistų, jų teis--tinių valdžių iždų, nei priverst 
mų ir policijos sauvalių?—Tu-! Washington© valdonus išleist vi
rime kiekviename bloke organi- j suotiną bedarbių apdraudos 

ir dirbančiųjų įstatymą.

I jošiaus bankui, (depozitoriai i dijęlis. Tai įrodo didžiulis i " žinokite draugai, jogei at-! visa darbininku judėjimą, j 
Be plataus miniųjtraukimo į I spietėsi pne dienraščio Vii-, Vilnies” piknikas 21 d;1 jautimas draugo nelaimėje, jį: ‘ 1

” spjaudė ant “Naujie-' rujgpj? kurianle buvo tarpe tarsi p.ricementuoją prie mu- 
!su draugų, sustiprina jį mū- 
■sų idėjoje, kuomet jis pilnai 

.... ... i žino, kad nėra prašalintas iš
binmkus Masiniai ; draUgų tarpo, su kuriais svei-

Kada lietuviškoji buržu-jh • • 1

kad “valdžia su jais labai ™e pagelbėti mūsų dienraš- 
švelniai elgiasi ir nori ge-Bus _ geri 

kėsinami sunaikinti TaiP Pat> tuomi ka^tu gamta ruoju išprašyti iš Washing-' 
mūsų dienraštį tai šamo- energijos šaltinį darbui ir. ant1 tono” ir t. t. Pirmiausia

• » y . y » • 1 4-/^11 oiiei Ir n n in o n Pci _ ^21 -i
ningi darbininkai turi sto
ti bendron kovon, ginti nuo 
užpuolikų-“Vilnį,” kad ne- 
ddleidus ją užgniaužti. Dėt- 
roitiečiai jau subruzdo gy
vai rengti protesto mitin-

kiekviename didmiesčių bloke gūS ir atėltl ;SU finansine | pėtnyčioje — 
i§i p^gelba.. Vakarinių dalių g valandai.

gaut iš buržuazijos tą, ką jinai miestai ir miesteliai būtinai 
dabar dar nei nesvajoja duo- turi

das, Grand Rapids, Saginaw mes, draugai, atlikti savo pa-

nų gyvastis, kančias ir su- 
y pa

vadina “sugaištu laiku.” Ąn- 
tra, dabar pasirodė, kaip ta

-J. valdžia “švelniai” pasielgė i nelikoT'VugiaT'kvie- 
veteranais. Vadinasi,; gjaį suggię; kaįp salyldas, o 

(vasarojus su žeme sumaišys 
. Ūkininkai tiesiog už 

galvos stveriasi ir nežino ko! 
griebtis.

Todėl laiko yra užtektinai reigas link nelaimės patiktoį tas. 
darbuotis, cievelan- jo lankymui. Tik štengkimės draugo.

Viiico Duktė.
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NARZAN IR BORŽOM
•v *Rašo Dr. J. J. Kaškiaučius

Nesenai, ALDLD II Ap-. v i e n as-kitas patarnautojo 
skričio piknike, buvo smagi prie stalo.
naujiena. Ant ilgo-ilgo, “Katras geresnis? E gi 
stalo, rėčkoje tarp ledo ga- abu geri! Truputį kitokio 
Balų, stūksojo tamsiai-žalio: skonio, kitokesnio sudėjimo, 
stiklo bonkos su skambiais iš skirtingų šaltinių,” no- 
parašais: “Borjom,” “Nar-(riai aiškina glaudžiu veidu 
zan.” D:įgas Bukays, pa-, ir apkarpytais ūsiukais pus- 
sistojęs ant suolo, svetingai, amžis draugas: 
rekomendavo: “Mineialiniai [ ‘ ‘ 
vandenys iš Kaukazo šalti-; kiai
nių, Narzm:. t Borž ?m. at- Da caro laikais, kai tarna- 
gabent’ net iš Sovietų bą- vau kariumenėj ant Kauka- 
jungos ’ Eikite, ragaukite, ■ zo. Gerdavom mes juos, 
taisykite savo sveikatą!”... stačiai iš šaltinių. Narzanas

Jau keletą kartų buvau 1 lai Kislovodske muša iš gel- 
matęs “Laisvėje” skelbimus'1?1^’ 1S kalno sluogsmų. Bū- 
apie tuos pačios gamtos pa-i( avt)’ pi idėjai puodelį, 

gerokai susidomėję. Lau
kiau progos asmeniškai 
persitikrinti apie jų ypatų-1 U
mus. Norėjau ką dasižinot | tvirtas pasidarai.
apie jų sąstatą, jų moksli- va tau tvora ne tvora! Beg

Susidomėję ir, patys jaus- kuopos parengimo. Bendrai, | Sąjungoje gyvenanti draugai, 1 from the Soviet Union, Bor-[forget this Saturday, Sept. 3,
! Lithuanian

And, oh yes, we are [ Workers Progressive Club, 69
■darni kaip tai budriau ir šioje srityje darbas tarpe Mon- kad nesiduotų jų minčių iš-'jom, and the choicest drinks^ p. m., at the
i vikriau, da ko norim išgirs- treaĮo lietuvių darbininkų vir? kraipymui ir geriau visai ne- j of U. S. . ",

x ■-ašytų tokiems gaivalams laiš- j having a. fishing party, maybe South Park St., second flight.
11 • ! ,1, . .. 1 1 — ________________ ! 4 1 • • -I ,1

įte verda.
1 . $ )

Be to, negalima praeiti ne- 
i: paminėjus ir sunkumus gauti

Žinai gi, carų laikais, tai i i

; ti. Klausinėjam to draugo, 
buvusio caro kareivio, o taš 
maloniai pasakoja toliau

“Žinai gi, carų laikais, tai i i chorl merginų, žinoma, 
mužikui, prasčiokui netek-itam Pr>ežasč>U yra gana rim- 
davo tokių gerybių. Ponai, i ‘JĮ- Pavyzdžiui, darbininkės, 
kunigaikščiai^, generolai, vi
sokie didžiūnai turėdavo te
nai viešbučius, gerdavo tų Vi... 1 . . . II įį vi iciaoiuo nviuu vu.ii

j Šaltinių vandenį ir maudy- vauįj chore bei dramos sekci- 
davos jame, gydydavos, ir, joje -...........
sako išsigydydavo įsisenėjų-: ir dirbančios ilgas 
sias ligas, kurių net vaistai Į dirbtuvėse, negali taipgi da- 
negalėdavo įveikti. Vienas jyvauti del stokos laiko ir 
apicierius ilgus metus sir-[ekonominio klausimo. Bet 
go kokiais prancais ar ko- ateityje numatoma tie klausi- 
kiom ten kvarabom. Visur . mai sulig galimybių išspręsti, 
gydės, važinėjo—nepasigy-[ Pas choristus ir choristes 

idė. -O’atvažiavo ant Kap-. matomas pasiryžimas visą nu- 
....„o e - - kllZ0( prie tų šaltinių.salgti: },ž tat b™v“’ (drau‘

gamintus gėrimus ir buvau Ldl 1 puveicia ib veisnies. , vandeni &am ir draugėms, dirbantiems
vandenio, net tau žiežirbos aidU(‘c^ ymucių, sritvie!
muša. Išgėrei vieną puode- uz_kehų menesių kad pa-1

kitą, tai kad smagus, 1S1^aiSe’.-..^ai, J?’ Pastebėjimas S u s i rasinėj an-
Regis

’ j dirbančios pas buožes už tar- į 
naites, nėra išleidžiamos daly- į 
vauti pamokose, nors kartais i 

f ir geriausius norus turi daly-

kų.
K. Koresp.

ELIZABETH, N. J.

Dear Friends and
Workers: '

“Aš šituos gėrimus pui- 
žinau. Jaū senai...

’ 'joje.

tum, šoktum
lyg tas briedis. Kad ir kar-

nę analyzę. Tai, žinoma, 
ilgai nesnopsojęs, paprašiau - 
paragauti ir to ir to. Nar-j^ais privargęs 
zanas. 
kamštis.

peršoktum,

sitaisė, tai nepažintum jo, 
kaip pirma buvo! Tai ge- 

1 nerolas jam ir sako: ‘Ot tai 
I molodec!
j sveikas, 
dukteriai 
tekėti’.”

“Tai gal tik
skeptiškai patėmij 
dalyvių.

(Tąsa bus)

i you’ll be the lucky person 
to get a whale. We also will 

ifurnish snappy dance music, 
I Jazz, and Lithuanian folk 
, dances. Games will be play
ed, prizes awarded. So don’t

Fellow

Lithuanian Bangos 
Kitos, toli gyvenančios younger set invites 

i valandas thru this column, < 
from surrounding cities: New- 
ark, Bayonne, Brooklyn, Hill-1 
side, Linden, and our own 
Elizabeth to our fall dance.

I All of you are aware of the j 
fact how hard it is to main- [ 
tain the workers chorus at the 
present time. Therefore it is 
of 
to 
to

Chorus j 
you all1, 

especially i 
i cs • NT n i r •

Admission only 25c. Don’t 
disappoint us, and we won’t 
disappoint you. See you all 
September 3, at yours and 
our dance. ' k

Margaret Gudaitis.

tnkvizici ja
Keturių Aktu Drama Su Dainomis 

Kaina 50 c.
šitas veikalas labai gerai nušviečia da

bartinės Lietuvos darbininkų gyvenimą, 
kovas ir Smetonos valdžios inkvizicijas, 
kurias ji daro darbininkams, šiuose kan
kinimuose policija ir milicija bado dar
bininkų panages ylomis, degina elektra, 
muša šampolais, lankais varžo galvas ir 
kitokius kankinimus daro darbininkams, 
kurie kovoja prieš fašizmą.

“Inkvizicijoj” šie visi veikimai Lietuvos 
valdžios yra gerai nušviesti. Tad šį vei
kalą' reikia kiekvienam perskaityti. Ne 
tik vaidintojai, bet kiekvienas darbinin
kas turi '“Inkviziciją” perskaityti, šį 
veikalą parašė draugas, kuris pats per
ėjo tas visas inkvizicijas.

“Inkviziciją” parašė d. Palanta. Išlei
do Meno Sąjunga. Kaina 50 c. Kurie 
draugai norite gauti veikalo platinimui 
arba sau, rašykite ir siųskite pinigus Me
no Sąjungos sekretoriui:

V. Bovinas,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

tiems su p. J. Gricium 
Užsienio Draugams

greatest importance for us 
cooperate with each other 
the fullest extent, especial-1 
if it is arranged by the I

working class organizations, ' 
whether it be dances, mee
tings, sports, athletics, or de
monstrations. Since this is 
our season beginning we have 
arranged what promises to be 
one of the liveliest affairs. 
Everybody is requested to 
attend this fall dance, given 
by the younger'people of the 
Bangos Chorus. Bring your 
girl friend, boy friends, and 

iš- i if you don’t have any grab 
Tą them from anybody else and 

dalyką pastebėjo Am. Liet. Dar. come down. Bring your mo- 
Lit. Drg. nariai, kurie matė ir.ther, wife, husband, grand- 

I skaitė to laiško turinį ir ve-, mother, grandfather, and the 
j liaus girdėję darbininkams ne-!rest of the family. We will 

džiamas šaknis kuopoje pru-. teisingus atpasakojimus. [have refreshments of all
seikimų gaivalų. Vėliausiu lai-j Todėl perspėjami Sovietų 1 kinds, mineral water Narzan 
kotarpiu ta kova paaštrėjo ir, 
net prieita prie suspendavimo 
vieno iš Pruseikos kromelio gy
nėjo ir mūsų revoliucinių or
ganizacijų ir spaudos 
jo, p. J. Griciaus. Jis 
spenduotas pereitame 
kime, 26 d. rugpjūčio 
kuopos valdybai pavesta per
statyti Draugijos centrui, kai
po priešdarbininkiškas 
tas.

Paminėta, kad tame 
sirinkime, kada buvo 
nario teisės vienam iš Prusei
kos biznio gynėjų, tai mūsų 
kuopon įstojo trys nauji na
riai, vienas darbininkas ir dvi 
darbininkės.

Dabar 
gražus: 
leisčiau

tu 
aš 
už

toks 
savo 

tavęsalkanas, o, 
Skardžiai iššoko .'tik išgėrei Narzano, tai, 
Paliuosuotas sus- kaip ranka atima tą nuovar- 

paustas butely angliadario ‘ • • kai ištikro stebėtinas
gazas, šnypšdamas, spraksė- i daiktas, kokio jis stiprumo 
damas sidabriniais žiežirbų; priduoda!” 
spinduliais, kilo viršun, mu-1 r ■ ■ --------------- -—

“Š'ŽSJ’ES: MONTREAL© DARBININKŲ VEIKIMAS
TURI PASISEKIMOTaip sklandžiai eina, kad 

ką tu gali gaut! Vat tik 
gerk ir norėk.. . ” gyrė, stik- MONTREAL, Kanada. — 
lūs ištuštinę kelios draugės Nežiūrint leižiamų šmeižtų ir 
ir draugai griovimo mūsų darbininkiškų

l organizacijų iš priešų pusės,
“Nu, bra, davai dabar to kurių tarpe stengiasi dąugiau- 

kito sovietinio šampano.” 
Zzzvokt! išdūmė ilgas kamš
tis, ir, aitriai purkšdamas 
kibirkštis, Boržomas pri-

pas'aka,” 
o vienas

Paskutiniu laiku nuo išvy- 
kusiųjų draugų i Sovietų Są
jungą p. Gricius, gaudamas 
laiškus, juos bjauriai iškraipo. 
Pavyzdžiui, gautas nuo d. D. 

I Tūbelio laiškas iš Leningrado, 
[bjauriai iškraipytoje formoje 
jis atpasakoja nema- etaoin 
jis atpasakoja nemačiusiems 
darbininkams to laiško turinį.

• šmeižia Sovietų Sąjungą, 
kreipdamas laiško .turinį.

9

“Tai gi ir grynumėlis! 
Kaip krikštolas, net va akį 
veria.”

“Oho, čia jau kitokio po- 
ko... ale ir geras! Tai ne 
mūsų kokios sodepalaikės!”.

Da po stiklą, da po antrą, 
ir Narzano ir Boržomo.
4 Smalsumo pagauti, pik- 

nikininkai, išpirmo lyg ne
drįsdami, eina, ragauna, gi
ria, kitus kviečia ir vaiši
nasi importuotais iš Sovie- 
tų skanumynais.

“Puikūs gėrimai... pui
kūs gėrimai!” net galvą 
kripteldami, giria visi ap
linkui.

“Tai kažin, katras čia da
bar iš jų geresnis?” klausia

šiai pakenkti, tai pruseikimo 
kromelio kūrėjai bei apgavin- 
gai suvedžioti darbininkai, vis
gi veikimas eina daugumoje 
ALDLD. kuopų teigiamu maš
tabu.

ALDLD. 137 kuopa pasku
tiniu laiku stoja į daug ge
resnį veikimą, negu kad bu
vo pirmą pusmetį šių metų.1 
Rašant šią korespondenciją, 
dar nepraėjęs visai rugpjūčio 
mėnuo, o jau šio mėnesio lai- 
kotarpyj į mūsų kuopą įsto
jo 11 naujų narių. Keli iš jų 
yra Pruseikos agentų skelbia
mi “kvoteriniai” —bedarbiai,: 
bet tų draugų vieną nei viena; 
darbininkiška organizacija ne-' 
mainytų ant dešimties 
kiaburžuazinių elementų iš 
Pruseikos gengės, nežiūrint, 
kad jie doleriniai, bei šimta- 
doleriniai.

Nuo Amerikos lietuvių dar
bininkų atsidalimmo su opor- visgi mūsų spaudos platintojai i

. . 1 yra šiais metais, sulig minėtos!

šmeižė- 
tapo su- 
susirin- 
mėn. ir

elemen

pat su- 
atimtos

Spaudos Platinimo Darbas
! i

. Kuopos spaudos platinimo 
Tflul- komisijos paskutinis raportas, iš 

rugpjūčio mėn. 20 d., parodo, 
kad darbininkiškos spaudos 
platinimas eina gana gerai. 
Nežiūrint, kad ekonominis kri- 
zis spaudžia darbininkus, bet

tunistais, mūsų kuopoj daugiau
ar mažiau ėjo kova prieš lei- datos, pardavę literatūros jau

VISOMS A.LM.D. KUOPOMS
už 53 dolerius su c.entais. 
Tan darban kasdien daugiau j 
ar mažiau įsitraukia daugiau [ 
naujų, jėgų.

Draugai, nominacijų blankos privalo būti grąžin
tos į centrą ne vėliau 15 d. rugsėjo (Sept.). Kurios 
kuopos dar neturėjote nominacijų, tai atlikite jas. 
' . Kiekvienai ALDLD kuopai yra pasiųsta po tam 
tikrą skaičių Komunistų Partijos Rinkimų Kampani
jos knygelių. Taipgi nuskirtos kvotos. Suprslntama, 
tos kvotos nėra verstinos, bet tik kaipo revoliucinė 
pareiga. Jau yra kuopų, kurios dabar yra sukėlę 
daugiau, negu joms kvota nuskirta, ir toliaus dar
buojasi. Taipgi nesvarbu, kokiais būdais sukelia 
kvotą, aukomis ar parengimais; Į centrą ar ten pat 
ant vietos priduodant K. P., tas viskas yra priskai^o- 
ma ir Centro Komitetas prašo apie tai pranešti, kad 
žinotume, kiek kuopa sukėlė.

Taipgi kartu su kuponų knygelėmis išsiuntinėta 
laiškai, kur buvo sakoma, kad kiekviena knygelė turi 
$30,00 vertės. Pasirodo, kad knygelės ne visos ly
gios. Vienos turi tikietukus po 25c, 50c, $1,00 ir 
$5.00 ir jos turi už $30.00 vertės. O kitos turi tikie
tukus tik po 25c ir 50c ir jos turi tik už $10.00 tų ti- 
kietukų vertės. Del to nesusipratimo nebus, nes 
kiekviena kuopa atsako už knygelių skaičių. Par
duotų knygelių galus, taipgi, po rinkimų, ir- nepar
duotas knygeles kiekviena kuopa turės grąžinti į 
centrą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St.,' 
Brooklyn, N. Y.

paėmė , 
suorganizavo 

gyvuoja, kai-'

mokinimuisi vietos

mokytojaus klausi- i 
tiek apsisprendęs.

Proletarinio Meno Lavinimosi į 
Klausimas (

i Pirmam pusmetyj šių metų, 
i ALDLD. 137 kuopa 
iniciatyvos ir 
chorą. Choras
po narys Proletarinio Meno 

j Sąjungos. Vardas — Jaunimo 
Choras. Bendrai, choras gy- 

|vuoja gana gerai. Nežiūrintį 
[ į tuos sunkumus, kuriuos teko į 
i pergyventi pirmais gyvavimo [ 
! mėnesiais, kaip tai, negavimas 
Į tinkamo mokytojo, neturėjimas 
[ tinkamos 
ir k t.

Dabar 
[ mas šiek
j Mokina finų darbininkiškų or
ganizacijų chorų mokytojas, 

i šiomis dienomis prie choro 
įs’steigė dramos sekcija. Ji 
taipgi darbe paskendus. Iš 

!kart ruošiasi perstatymui net 
du veikalu. Vieną Choro pa
rengimui, antrą ~ Kanados 

j Darb. Apsigynimo Lygai, lie- 
i tuvių skyriui. Jau pradeda- 
I mos organizuoti jėgos pradėti 
ruošti veikalą del ALDLD. 137

/

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

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

Ir žalias tabakas
cigaretuose

■■ 'if;'

f

į*

g

$

►

S

o

Copr., 1981, 1 
Th# American 
Tobacco Co.

Jo nėra Luckies 
, . lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

O
■

t

It’s toasted'
Tas pakelis lengvų Luckies

puikus tabakas, jį tinkamai pa* 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip y 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Litckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

"Je/ žmogus paralytų geresnę knygą, pasakytų geresni pamokslą, ar padarytų tobūlesnius sląstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus mil ko tankmėje, vlstiek pasaulis iki jo durų pramins taką.** 

RALPH WALDO EMERSON 
Ar Iii pareilkimai neganStinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima Lucky Strike?

■įA.

BE PASIGAILĖJIMO 
“Gamta savo Žalumoj” — įkvė
pimu buvo laukinis Siaurumas 
žūtbūt i n o s kovos tarp pikto 
tigro ir kraujo ištroškusios 
Juodosios Panteros — Javos 
džiunglių, teroro.

I.V

neturi vietos

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaitetu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl sis

1 
ti

■.J



Puslapis Ketvirtas
1 .............................................. snarcssr

Verte D. M. šolomskas.

| VARPAMS GAUDŽIANT I
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

9 rugsėjo (Sept.) įvyks A.L.D.L.D, 
6 kuopos mėnesinis susirinkimas to
je pačioje svetainėje, pradžia 7:30 j 

į tas senis IŠ savo kvailumo ir kalbėjosi' SU val- vakare. Visi nariai būkite su- 
I . . J 'sirinkime, nes yra Centro Komiteto

nominavimo blankos,^ turime atlikti 
nominacijas ir sugrąžint blankas.

(208-209)

(Tąsia)
—Ha-ha-ha, bet paklausk, pone atamane, j kuom, o su kuom, matomai, ir patsai gerai 

kur mano mylimoji slėpė tą vyną, kada bol- nežinojo. AT~— —n-i- 1
ševikai pas mus darė kratą, juokėsi kuni- ilgiau laikyti, geidaus paleisti, lai keliauj 

| su dievu,—užbaigė kunigas.
—Taip ir norėjau padaryti, bet atsilan

kymas tos “stebuklingosios” ir kiti reikalai, 
—su pertraukomis kalbėjo atamanas.—O šį 
rytą jau buvau įsakęs žandarų viršininkui 
atvesti pas mane senį, bet viršininkas man 
sako: negalima, senis neišlaikė kvotimo, ir 

i jau mirė. Kaip matai, kunige, peraštrus 
i buvo kvotimas. Reikia pasakyti, kad pas 
i mane žandarais yra ne žmonės, o tikri vel
niai—ingušai. Jie ir savo tikro tėvo nepa
sigailėtų.

—Oh, kokia nuodėmė, nekaltą žmogų nu
žudė. Duok dieve jam dangaus karalystę! 
—suplojo kunigas rankomis.

—Suprantama, kad dangaus karalystę— 
bumbėjo atamanas, pildamas į stiklelį— 

!Tokis jau žmogaus gyvenimas; gyvena—

Nėra reikalo veltui jis kalėjime 
iagas.

—Na, jau nustok, kunige,—paraudona- į 
vus kalbėjo Akulina.—Smagu dabar juokai 
krėsti, o tada ne tokis laikas buvo. Ir pat
sai būtum taip slėpęs. Na, valgykite ir 
gerkite, sveteliai.

—Ak, tu viešpatie!—prabilo atamanas, 
nutverdamas margą bonką ir atstatydamas 
prieš saulę. —Tikrai tyra, kaip ašara! Tik
rai aniuoliškos ašaros!

—Greičiau velniškos ašaros. Oi, smar-1 
ki!—purtėsi, išgėręs kunigas.

—Na, jeigu tai velniška ašara, tad ir su 
velniu būtų, galima sugyventi. Na, kaip 
manai, kunige, ar jis vyras blogas, o kad 
taip jį panaudojus prieš bolševikus?

—Atamanai, velnias yra mūsų geriausias 
talkininkas ir sąjungininkas kovoje prieš 
bolševikus. Matai, moterys yra daugiau 
religinės, labiau jos bijosi velnio ir praga
ro, f 
laukia “stebuklingosios”, vyrai, patsai sa
kai, kad jeigu ne nagaika, tai vargiai pai
sytų “šventųjų”, nes jie mažiau bijosi vel
nio. Velnias—tai mūsų geriausias sąjun
gininkas. Mažai būtų meilės dievo, jeigu 
ne velnias ir pragaras.

Kunigas ir atamanas tuštino vieną po ki
tam stiklelį. Keptas gaidys su krienais vis 
mažėjo, 
trijų skylelių. Kalbos nestokavo.

—Taip, kunige, kada apsidairau, tai ro
dosi, kad mūsų gyvenimas jau nieko never
tas. Šiandien dar esi, o rytoj gal kirminai i jeigu jums norėtųsi, kad visuomenė nežino-

I , i v- "1 i • 1 1 • Jsues.
—Iš kur pas jus, atamane, atsirado to

kios nemalonios mintys?—nustebo kunigas. 
—Oras geras, “stebuklingojo” paveikslo 
kas minutė laukiame, tai didelė mums pa
rama ir .tikintiesiems didelis dalykas. O 
ir abelnai, ačiuojant dievui visagaliui, ga
lima jau, rodosi, vėl gyventi nuo to laiko, 
kaip tapo išblaškytos bolševikų jėgos.

ir jos jau nuo ryto sėdi ant kalnelio iri 1 1 gyvena—
Ju <<0/oh.-.w;„0-A0;A»” oo. I pulkininkas, o kada jau numirė—tai nabas-

ninkas. O kas tas senis buvo, niekis.
—Bet reikėtų krikščioniškai palaidoti,— 

dasikalbinėjo kunigas. Pulkininkas su
traukė kakta, v

—Kažin, kunige, ar verta tas daryti? 
Mano supratimu, iškasti duobę naktį ir vis
kas bus baigta. Dūšia pas dievą nukelia- 

Atamanas jau. atleido diržą ant vo, o mirusį kūną nors po tvora mesk, jam 
vis tiek pat.

—Ką jūs, ką jūs, pone atamane ir pulki
ninke kalbate! — priešinosi kunigas.—Na,

tų, kad tai darbas žandarų, tai padarykite, 
kaip pereitą kartą. Lai jūsų žmonės negy
vėlį išneša už miestelio į krūmus, o paskui 
bėdą galima suversti ant žmogžudžių ir 
bolševikų. Už tokį darbą ir dangaus kara
lius griekus atleidžia.

—Dievas tai dievas,—kalbėjo pulkinin
kas,—jis gal būt atleis. Bet su žmonėmis 
yra blogiau. Pereitą kartą mes bėdą ver- 

—Taip, tai taip. Na, bet štai paimkime tėme ant vagių, o vistiek gyventojai pirš- 
kad ir senelį Ivancevą. Tiesa, tavo, kuni- tais į mane rodo.
ge, buvo tiesa; jis nieko daugiau nežino. | —rpaį reiškia, kad jūs gudriau turite at- 

—Štai matai, pone atamane,—didžiavosi iikti darbą, reikia atsargiau, ir visus slie- 
kunigas.—Aš gi esu kunigas, aš sakiau jus paslėpti.
jums, kad tas senelis daugiau jau nieko ne
žino ir negali pasakyti: juk man, kaipo ku
nigui, labai daugelio sąžinė yra žinoma. 
Kunigas 
dėtas tikinčiųjų gyvenimas.

—Taip, kunige. Daugiau nieko nuo| —Būtinai 
Ivancevo ir neišgavome; kaip nusistatė, tai j pulkininke, 
nei iš vietos. yra vienas

—Ką gi jis galėjo daugiau pasakyti, kadį gyvuosius.
nieko daugiau nežinojo? Suprantama, gal į

MONTELLO, MASS.
rugsėjo (Sept.) Tarpt. Darb.

NEWARK, N. J.
Suvienytomis spėkomis W.I.R., 

T.U.U.L. ir Bedarbių Taryba rengia 
didelį pikniką. Piknikas įvyks 5 d 
rugsėjo, ant Williks Farmos, T 
den, N. J. Tai bus vienas^ 
džiausiu piknikų šį sezoną. . 
ra muzika ir taipgi programa iš 
nų ir prakalbų.

(208-210)

pavažiavus bus

o a. .
Lin- 

iš di- !

vyje. Tad kurios esate skolingos 
nors po vieną mėnesį, pasirūpinkite 
užsimokėti ir gausite knygą. Taipgi 
nepamirškite ir naujų narių atsives-
užsimokėti ir 
nepamirškite 
ti.

O. S. Gimienė. 
(207-208)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62-ros kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį, rugsėjo 1 d. kaip 
vai. vakare, 376 Broadway. <
Visi nariai dalyvaukite. •*

Komitetas.
(207-208)

HARTFORD, CONN.
Pranešimas LDS 79 kp. nariams: 
Narių senai pageidaujama narys- ’. * ‘ s

J" Jau 
siųsta. Visi kuopos naria privalo 
ateiti ant susirinkimo ir atsiimti, 

j nes nariai būtinai tą paliūdijmą turi , 

įvyks f 
_  ____ ______ . . ... . ..... ...rare, 

(John i įvyks ketvirtadienį, 1-mą rugsėjo į Laisves Choro svetainėje, 59 Park 
, Darbininkų svetainėj, j St. Visi nariai ateikite ir nesivė-

7 vai.į vakare. __ ’
dalyvauti susirinkime, nes yra daug į ' 
< 
navimas centro valdybos del 1933 Į St. 
metu, 
i 
mokėti, 
ties 
kite

dai-

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių darbininkų organizacijos 

ALDLD, LDSA, TDA ir LDS. Po 
vadovyste bendro komiteto rengia 
išvažiavimą ant 4 dienos rugsėjo 
(Sept.), 1932. Išvažiavimo vieta 
Hammond’s Park, Naugatuck Ave.; 
Devon, Conn.

Pradžia 12 vai. po pietų..
Širdingai kviečia komisija.

(208-209)

4
Apsigynimo 47 kp. įvyks mėnesinis

■ susirinkmas, Liet. Taut, namo mažo
joje .svetainėje, 10 vai. ryte. Visi 
nariai pribūkite, nes yra daug svar
biu reikalu aptarimui.

(208-209)

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kuopa rengia linksmą 

pikniką, kuris atsibus per dvi die
nas 4 ir 5 rugsėjo 
Atsibus Granelio sodne, 700 Maple 
Ave. uCllw c i, tu xuauu:

Diaugai, ir drauges, vietos ir apie- §ventę QUn’s farmoj, Great Neck, N. 
linkės atsilankykite skaitlingai, šia- -- x. • ■ ■
me piknike bus daug visokių žaist gjį ^ikt 'vėlaf 
lų. Atsiveskite ir savo draugus. 
Taipgi turėsite progą pasimatyti su 

svečių.

—Nieko nebelieka daugiau daryti. Rei
kės taip padaryti, kaip kunigas sakai. 

;-tai kain kokis sandėlis, į kurį su- Nors ^an rodosi, kad nereikalinga tas bū- 
1 tų: Užkasei'naktį ir baigta.

reikia tas padaryti. Žinokite, 
kad krikščioniškas laidojimas 
iš būdų paklusnume palaikyt

(Bus daugiau) .

E LIETUVOS
—?• t i 14 STEBINANČIŲ DIENŲ 14Rokiškis. — V įsoj Lietu-! ~

*voj, o ypatingai Rokiškio 
apielinkėje, rugpjūčio mėne
syje, siautė negirdėtos aud
ros su perkūnijomis. Per-' 
kūnas Sunaikino daug namųI 
ir pridarė valstiečiams daug i 
nuostolių.

Taurage. — Nuo( rugpjū
čio 1 d. čia užsidarė visos 
plytnyčios ir išmetė į bedar
bių armiją šimtą darbįnin-

jų šeimynoms dabar grūmo- j 
ja badas.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE
MATYKITE LAPKRIČIO 7-TOS APVAIKščIOJIMĄ 

PENKIOLIKOS M. SUKAKTUVIŲ 
RUSIJOS REVOLIUCIJOS

$215.00 ir Augščiau
Kaunas. Kauno mąu- Pilnoje W°rld Touv-sts, Ine. vadovybėje, įiinąnt: Leningrad- 

dynėse Šiemet nuo pradžios į Moskow, Ivanovos Vosneęenk ir po kolektyves farmas 
maudymosi sezono iki rugp. j IŠPLAUKIMAS SPALIŲ-OCTOBER 20-tą DIENĄ 
1 nuskendo keturi žmonės, 
o apie 40 tapo išgelbėti nuo 
nuskendimo. i Į šitą tourą įeina moderniška trečios ■ klesos per Atlantiką

-j-------  pasažieriams komfortiškuose kambarėliuose (cabins) su įtai-
Zarasai — Rugp 1 d re- sytu vandeniu, 3 kartai valgio per dieną kelyje ir Sovietų Są- 

voliuciniai darbininkai buvo ^’niraai matomų dalykų ir
surengę prieškarinę demon
straciją. -Buržuazinė spau-1 
da dejuoja, kad Zarasuose j 
“priviso daug komunistų.”

Laivais: BREMEN-STUTTGART

įstaigų ir Sovietų viza ant 30 dienų.
TRUMPESNĖS TįOUROS KAINUOJA TIK

$185.00
WORLD TOURISTS, INC.,

175 Fifth Avenue, New York City.
TEL.: Algonquin 4-6656-7-8

kų. Tiems darbininkams ir NORTH GERMAjN LLOYD
-• ■. z-v. wA.tv. W\ Z. J r, L. ZA «•* ZM«> - a * ’ • * I . t ‘

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir TDA

ten bus iškaba kiek 
vieta išvažiavimo.

(208-209)

HARTFORD, CONN?
Rugsėjo 3 d. kalbės draugas J. J. 

Baliam, žymus revoliucinio judėjimo
■ veikėjas ir geras kalbėtojas, prakal- 
j bos įvyks Lyric svetainėje, 593 Park 
i St. 8 vai. vakare. Klausime prezi-
■ dantinių rinkimų. 
I Lietuvių kalboje prakalbos, klau
sime: Kodėl lietuviška buržuazija, 
valdžia ir pruseikiniai kontr-revoliu- 
cionieriai užpuolė darbininkų 
raštį ?

Ar mūsų dienraštis “Vilnis” 
Amerikos bankų bankrūtavime. Apie 
tuos klausimus bus kalbama penk

iadienio vakare, rugsėjo 2 d., 59 ___ ______ ____ w___  __  _
,Park St., kalbės “Laisves” gaspado- tės paliudijimai "arba ka*ip insurance
> rius, P. Buknys. Visi atsilankykit, j kompanija vadina “Policy” 
, išgirsti žingeidžių dalykų. ' ’------- ------

(208-209)

dien-
kalta

8

MINERSVILLE, PA. 79 kp 5Usirinkimas
; ALDLD 14-tos kuopos susirinkimas i rugsėjo (Sept) 1 d., 7 vai. vak

Z^ntnmhpr'l n.p. u ^uim jvyKS KCLVirU
™ MnnlP Reed) 48 kuopa rengia linksmą iš- | (Sept.), 1932,

apielinkės draugais, nes bus daug žajslai, virves traukimas ir tt.
Visus kviečia Komisija.

(208-209)

NEWARK, N. J.’
LDS 8-ta kuopa turės susirinkimą 

rugsėjo (September) 1 d., ketvirta
dieni, 180-2 Newark Ave. Pradžia 
8-tą vai. vakare.

Visi nariai ir narės dalyvaukite, 
nes yra gana svarbių reikalų.

Sekr. B. Deršanauskas.

važiavimą 4 d. rugsėjo (Sept.), ne
dėlioję, 1932 m., prieš Labor Day

Y. Pradžia 1-mą vai. po pietų ir tę-
Programa: Dainuos Choras Pir

myn; kalbės drg. V. Tauras; bus

Todėl, drauges ir draugai, malo
nėkite atsilankyti kuo skaitlingiau
siai, nes bus muzikantai, bus valgių 
ir gėrimų, žodžiu sakant atsilankę 
busite visi užganėdinti.

Įžanga visiems veltui, užkviečia 
visus -komisija.

KELRODIS: Važiuojant automobi-. 
liais nuo stoties, privažiavę Steam
boat Rd. važiuokite du blokus, pri
važiavę kelią sukitės po dešinei, pa- . . - - . - -
važiavę kiek rasite mažą keliuką, 1 kiekviena narė, esanti gerame sto-

Visi nariai ateikite ir 
Vi^i nariai privalo i luokite.
rt— — į “Vilnies” klausime prakalbos bus

svarbių dalykų aptarti, ir bus nomi- rugs. 2 d. 7:30 vai. vakare, 59 Park 
__ L. ' 2 1 1933 St. Kalbės “Laisvės” gaspadorius, 

Nariai, kurie dar nesate užsi- ' drg. P. Buknys. Visi būkit. a

.1----- ! (207-208) L3t

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kuopos susirinkimas 

ono Jhyks nedėlioj 4 rugsėjo 1 vai. po 
(Z07-Z08) pietų, 33g Central St. Visi dalyvau- 

• kite, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Kurie dar nėra užsi
mokėję duoklių, tai ateikite į susi
rinkimą ir kurie galite užsmokėkite, 
o kurie nedirbate, 
kaipo bedarbiai ir 
veltui.

Sekr.

mokėję į draugiją, tai privalote užsi- .
O jeigu negalite iš priežas- 

bedarbės užsimokėti, tai atei- 
| susirinkimą ir praneškite.

Kuopos Sekr.

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23-čios kuopęs susirinkimas 

įvyks 1 d. rugsėjo/ pas d. Vėžiene, 
164 Crary Ave., Binghamton, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugės, 
šis susirinkimas bus svarbus. Yra 
atėjusi nauja knyga, kurią gaus | - - - - - ■• ętn. I

užsiregistruokite 
gausite knygas
V. Mikalopas.

(207-208)
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L.< I AISVES NAUDAI PIKNIKAS
I dl ......... .............:..  kj

PHILADELPHIJOS APIELINKĖJE

Nedėlioję, 4 Rugsejo=Sept., 1932
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

HULMVILLE PIKE JR GALLOWAY RD., PHILA.

R M

Aido Choro Merginų Sekstetas, Brooklyn, N. Y.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., Yra Pakviestas Dainuoti šiame Piknike
Dainuos Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Vadovaujamas B. šaknaitės, ir Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurč|konio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyno Merginų Sekstetas.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGOČIUS risis su DANY WINERS; 
JACK BROWN kumščiuosis su GEO. 'JANSON.

Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

Visa programa atsibus ant specialiai pastatytos platformos, taip kad visi galėtų matyti 
programos dalyvius ir kad turėtų pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta keletas 
vęžimų, kurie nuo gatvekarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai eis kas 15 minučių.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuveš į parką.•

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli' bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu No, 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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Ketvirtad., Rugsėjo 1, 1932 Puslapis penktas

EASTON, PA
be’; tas

laiku kapitalis-Pastaruoju 
tinęs spauda diena iš dienos, 
bubnija apie grįžimą “prospe

rity”; kasdieną paduoda ži
nias, kad ten ir ten atsida j 
rė dirbtuvė ir tiek šimtų dar-' 
bininkų paima į darbą. Tik
renybėje, tai tik didelis bur
bulas pučiamas, kad nurami
nus 
tai 
tos 
Štai 
kurias šilko dirbtuves-audiny-1 . x m ,¥. .. . . . . .mo sistemos, lo nebus,čias pradeio operuoti biski .. , ,... . ’ . , .. v i šiandien dar to nesupranta,kiek geriau, bet toli gražu ne-i . , ., . H ’_ r .. . j u- i ! ■ i i tai supras ateityj, suėmė tiek darbininkų, kieki
skelbė vietos bosų spauda I Bedarb- Tarybos Veikimo 
Pav., buvo paskelbta, kad į

Standard Silk Co. apie vidų- Jau buvo spaudoj rašyta,, 
rį rugpjūčio mėn. paims dar- kas buvo veikiama, bet nuo 
ban virš 900 darbininkų, r 
faktinai tik paėmė apie ket-' 
virtą dalį to skaitliaus ir kaip 
girdėtis nekurie

bedarbius. Kad taip yra, 
kiekvienas gali spręsti iš' 
vietos, kurioje gyvena. I 
kad ir Eastone. Tiesa, ne- !

■ ---------t—................... ................................................................... - ----------- - ------ --------.............................................................. r?:1—  —------- ----------- ------- ------- . --------------- ■ ■■ ==
■žymiai sumažino darbininkų lkokius žingsnius, kad nenusi-1 tirada nei jų pačių neįtikina.'gatvės, kur kun. N. Thomas ris sveikina darbininkus Tarp- jais kovoti prieš buržuazijos
■ skaitlių, likę darbininkai dir-' maskavus bedarbių akyse. 'Tikrenybėje yra kaip tik at-'kalbėjo ir jiems buvo/Suteikta ' tautinio Apsigynimo, kovojan- į viešpatavimą.
|ba pakaitomis, vieni dirba vie-1 - - — - 1 •- - ............
na savaitę, kiti kitą. Čia su
minėjau tik didžiąsias dirbtu
ves. Kas pasakyta apie šias,

' tas atatinka ir mažesnėms
dirbtuvėms. Bet bosų spauda mesniam darbui. Rugpjūčio, Pruseika, o visa
apie atleidimą darbininkų iš 21 d. Įvykęs piknikas 1

I darbo visai nerašo, tą
tiksliai ir tuomi apgaudinėja
mažiau susipratusius.
ninkus, kad paslėpus dar vis
didėjantį krizį, kuris purto
kapitalistinės sistemos pama- sirinkime,

jtus. Didžiai klysta tie, kuriejsirašė 9 nauji nariai.
dar tiki bosų spaudai ir lau- rodo, kad darbas . ....... , — ( t
kia pagerėjimo prie išnaudoji-j anksčiau ar vėliau darbininkų me tarpe ir J. Bimba.
—_ To nebus. Kas. teisingas žodis pasiekia pla- būdu pernykštis skaitlius ne-!mo

tesnius sluogsnius

maskavus bedarbių akyse. i
Bedarbių Taryba dštfoar vis bulai. Tos jų desperatiškos' pilna kooperacija iš miesto čio už politinių kalinių paliuo-|

daugiau gauna pritarimo pas pastangos nedavė jiems pagei- valdžios. Bet kuomet Komu-' savimą; ir pasižada pats kovo-!
pik- daujamų pasekmių. Tik kele- nistų Partija norėjo gauti lei- ti išvien su T. D. Apsigynimu!

nuo ku- tą nepastovių žmonių,—be po-dimą d. II. Wicks, kandida- ir su Komunistų Partija.
_ . . . . « i. __ • I I • • T T T 1 1 1 1 ~ 1 • I <? 1 * Vi •• J • __ •

J. Saulenas.

darbininkus. Rengiami
nikai būna skaitlingi, nuo ku-.tą nepastovių žmonių,—be po-'dimą d. II. Wicks, kandida- ir su Komunistų Partija. Sa- j ff^ncijoS BlUŽliazija 
rių lieka gražaus pelno toli-, litinio nugarkaulio, nuėjo su, tui į J. V. senatą kalbėti, tal.vo laiške jis taipgi ragina bal-L. . « V ‘1 f

darbui. Rugpjūčio. Pruseika, o visa revoliucinio j ta pati valdžia atsisakė duo-^suoti už Komunistų Partijos Į nCHinSta oHVO Kailyje 
buvo j nusistatymo darbininkija pasi- ti leidimą. Visaip išsisukinę- kandidatus rinkimuose. O kai 

daro' pasekmingas visais atžvilgiais. Į liko su Kominternu. Į ALDLD jo miesto valdininkai; miesto del savo paties pūdymo kalė- 
pradžia šio mene- majoras nuo savęs kratėsi, pa-Įjime, Tom Mooney sako: jei- 

pasimokėjusių Į siųsdamas' atstovus pas polici-i gu aš kaltas^ tai tegul mane 
įjos viršininką, šis vėl pasiuntė ; nužudo, o jei nekaltas, tai turi j Valstijų valdžia ketina sius- 

Paskui pas tuojaus paliuosuoti, bet lai ne-‘ti i Sovietų Sąjungą specia- 
Miesto tary- laiko ilgiau kalėjime.

Šičia reikia priminti, 
j Tom Mooney jau šešiolikti me-! 
tai nekaltai yra pūdomas kalė- , 
jime.

Savo laiške T. Mooney krei-( 
pė domės ir Į kitų salių dar-; vįetų Sąjungos atstovas lan- 
Ia i im* 1 m n U «A i va 4- «A i 1 i nimiAC’ *

i kėši pas Francijos premjerą 
Heriot ir siūlė, kad būtų pa- 

! daryta nepuolimo sutartis 
tarpe Francijos ir SSSR. 
Bet Francijos valdžia neno
ri nė kalbėti apie tokią su
tartį, nes ji rengiasi prie ka
ro prieš darbininkų tėvynę.

PARYŽIUS. — Čia pla
učiai kalbama, kad JungtiniųPelno liko apie $25. Ant su-i kuopą su 

darbi- sirinkimų, kurie laikomi kiek-j šio jau yra 
vieną panedėli vis prisirašo j duokles 32 nariai ir tikimasi 
naujų narių. Paskutiniame su-'kad su pabaiga metų bus dau- atgal pas majorą, 

rugpjūčio 22, pri-jgiau. įteikia imti domėn ir 'miesto tarybą.
Tas pa-1 tai, kad nekurie draugai iš-i bos susirinkime buvo tiksliai 

neveltui, ar Į važinėjo į kitus miestus. Ta-j pašauktas presbitrijonų kuni- 
. Tokiu igas Prentiss, būk tai komuniz-l 

žinovas”. Šis išrėžė pa- 
prikalbėjo visokių 

“baisenybių” apie komunistus i 
ir taip, “pasiremiant” ant ku
nigo kalbos, neduotas leidi
mas.

Čia majoro ir kitų valdinin
kų pavartotas “triksas”. Iš
kišo kunigą priekyn, kad pri- 

kad siuntinėja tą savo gazie-’ dengus save, kad būk neprie-

i lę komisiją politikos ir biz- 
kad • nio reikalais. Tas sukėlė di-

idelio nerimo Francijos bur-
' žuazijoj.

Gi kelios dienos aįgal So-darbininkų atpildytas. Pruseika nusivedė i mokslą, 
ir jie pradeda stoti darbuotis su savim tik aštuonias asabas.

j Tai tokis jų “visas Eastonas”, 
! tačiaus “Klampynėj” pučia 
■burbulą apie tai, kad “masės” 
su jais, kad ir tiek ir tiek 
skaitytojų “Klampynei” ir tt.

už savo reikalus.

Iš ALDLD 13 kp.
Nepersenai Pruseikos suve

džioti būdavo, kur tik nepasi-0. to laiko Bedarbių Taryba jau 
’ i .v j i L- • 'suka,i spėjo pasižymėti konkrečiais • . ’

, , , .v v , . bimnkams• i • ! darbais. Išreikalavo is šelpi-( k-.girdėtis nekurie nebeisdirba . [kaštone tik
pilno laiko, trūksta ataudų bei'1110 įstaigos pašelpą 
kitko. Panašiai is su kitomis bedarbiams, kuriems 
audinyčiomis, paėmė vieną ki- buvo atsakyta pašalpa, tarpe . n as su 
tą į darbą ir paskui spaudoj i kurių buvo ir bedarbis Frear. > 
padaugina keleriopai tą skait-1 Pastarajam taipgi Taryba iš-' 
hų.

Vienok tuo pačiu .. ....
kuomet audinyčios biskutį ge- grasinimas išmesti iš stubos ūžusia demoralizacijos visose or-

ypač kitu kolonijų dar- Bet faktinai, tai daugumai už
tvirtindavo, 

uiiv J. Bimba ir 
keliems pOra pasiliko su Partijos 

pirma j ja ir “Laisve”, o visas Easto- 
i Pruseika. Tiesa, pru- 

! seikimai dėjo visas pastangas 
I Įvairiais prasimanymais, 

j reikalavo gazo ir elektros bi-’ tymu vienų prieš kitus, (
laiku, I la apmokėti. Taipgi buvo! kaip nors pasėti kuodaugiau-1 c^ai bą vai o n 

labai
o ypač ALDLD ninkai jau pažįsta.

Dar ir dabar varo tą šas darbininkų judėjimo 
net ir renegatas j nebesiduoda 

- i------------ savo “Klampynėj”' 
i Taryba i bando drumsti vandenį, šaky-

kų ir tie neišdirba pilno lai-Į nekuriais klausimais, tai, vei-1 damas kad “visas Eastonas” į Buvo jau 
ko. Taipgi Warren foundry kiausia, prisibijo daryti bent jam priklauso. Bet jų toji listai turėjo

tačiausi ganizacijose 
Mat, to kuopoj.

riau pradėji dirbti, tai Chip- nemokėjimą rendos, 
man Knittings Mills paleido nedrįsta to daryti, 
keletą šimtų darbininkų iš namo savininku yra pats mies-įpatį darbą, 
darbo ant neaprubežiuoto lai- to majoras, kuris jau turėjo i Pruseika 
ko, pasiliko tik keletą desėt- j reikalą su Bedarbių 
1 — - - 2 __ 1 * _ _ * X J 2 ^.1. w • 1 1 /S L n Ml .n I r 1 11 n i *aa O i n
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dar 
lini-

tą taip, kaip ir kitose koloni- šingi, bet faktas yra, kad i 
Eastone komunistams niekuo-, 
met nebuvo leistina turėti pra
kalbas gatvėje. Kiekvienas' 
bandymas buvo užgniaužtas 
su areštais. Šį kartą irgi bu-

bininkus, kaip tai, į Chinijos 
darbininkus, kuriuos žudo fa-' 

Išistinė Chinų valdžia; bet, sa-į 
ko, neilgai galės kapitalistai 
žudyti darbininkus, kaip Chi- 
nijoj, taip Vokietijoj, Pietinėj 
Amerikoj ir kt. Mooney svei
kina visus revoliucinius kovo

tojus ir pasižada išvien su
kad tai antras “Keleivis” tik 
be Maikio. Kad ir nepasisekė 
Pruseikai Eastone darbininkų 

kUrs_' judėjimą sugriauti, tačiaus 
kadĮhiski pažeidė ir tą žalingą vo prisirengę prie visko, tad, 
• ;v toliau, tik i atsižvelgiant į praeities paty-

Darbi-' rimus, nuspręsta išvengti kol 
' kas ir tuo pačiu sykiu dirbti 
, daugiau organizacinio darbo, 
| daugiau mobilizacijos kovai 
i prieš terorą, už žodžio ir su
sirinkimų laisvę.

Tai dar vienas įrodymas 
anį! darbininkams, kokia partija 

atstovauja darbininkus. So- 
cialistų partijai visur durys at- 

TI daros, pilna liuosybė. Komu
nistų partija sako, kad socia
listų partija yra trečia partija 

; kapitalistų klasės. Tai gry- 
I na tiesa, faktai patvirtina vie
nas po kitam. Bosai ima ją 
savo globon ,skirtumas tik pa
vadinime. Pruseika, sakyda
mas, kad “visas Eastonas” ei- 

|na su skloka, veikiausiai žino 
ka kalba.

jiems nesiseka.
, kas priė

ji’
save apgauti.

Laisves Nėra

rašyta, kad sočia 
prakalbas L...
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

MWIIW MM MMM.MMM

PIKNIKAS, DAINOS, ŠOKIAI, MUZIKA
" _________________________ ____________________________________ _______________________ _____  - ■ ■ .-L i II - lll_l .IIMIITllf L UIMI HI ■li|l|_fT.IJLLLM I l lliw HIM M WMun570

RENGIA BENDRAI MONTELLO LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS IR 
STOUGHTON LYROS CHORAS

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 

jėgom. Kaina 15 centų už puskvortį.

Rugsėjo-Sept. 3, 4 ir 5, 1932, Labor Day Rep.
Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 

Gauti Sekančiose Vietose:

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE, VIETOS ŽINIOS 62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ

Union Avė. kampas Scholes Street.

ANT KESWICK ROAD PRIE WINTER STREET e
MONTELLO.. MASS.

Uy < r.;

.V £

L X

Aido Choras, Worcester, Mass.

Iš Tarpt Darb. Apsigynimo 
12 Distrikto Išvažiavimo
I  I

I Išvažiavimas Įvyko Pleasant 
’Bay Parke, rugpjūčio 28 d. j 
■Diena buvo gana graži; žmo-j 
nių buvo pilnas parkas, kokie' 

110,000. Du trečdaliu publi
kos sudarė jaunuoliai. Jaunų-, 

'jų Pionierių (vaikučių) buvo, 
suvirš tūkstantis. Jie visą lai-' 
ką demonstravo po parką, va-' 

1 d o v a u j ami savo mokytojų.;
Kiekvienas mokytojas tvarko 

'savo grupę. Tai yra gražu ir 
; pagirtina.

Lietuvių gi beveik nesimatė; 
j lietuviai darbininkai vis dar 
negali prisipratinti prie kitų 
tautų ir kartu dalyvauti to
kiuose parengimuose, kaip kad 
šitas, kuris buvo rengiamas

I protestui prieš valdančiąją’ 
i klasę, kuri terorizuoja ir kan-' 
kiną darbininkus: kapitalistų“ 
klasė nekaltai pūdo ^kalėjime ' 

.Tomą Mooney ir Scottsboro' 
I negrus jaunuolius, kuriuos pir-l 
^miau buvo nusmerkę mirčiai; 
I dabar ant mirties bausmės lis- 
to yra laikomi vietiniai strei-j 
kieriai Weinstein ir Lauber,; 
prieš kuriuos yra padaryta fa-: 
brikantų ir policijos suokalbis,' 
ir 1.1.

Buvo išneštos atatinkamos 
protesto rezoliucijos ir taip 

j pat pasiųsta pasveikinimo re
zoliucija pasauliniam prieška
riniam suvažiavimui Hollandi-I

P. MARčIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St.

GINKUS PALACE' CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, kampas Union Avė.

“LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y,
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JUOZASKAVALIAUSKAS
Laisniuolas Graborius ’

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

Šis piknikas bus vienas iš didžiausių rengiamas Montellos apielinkeje. Prasidės yu šokiais subatos vakare 
nuo 8 iki 12 valandai. Nedėlioję įvyks piknikas su koncertu kurį išpildys atskirai chorai iš Lawrence, Haver
hill, Worcester, Hudson, So. Boston, Norwood, Stoughton ir Montello. Taipgi bus lošiama sportai. Nedėlioję 
kaip 12 valandą naktį prasidės vidų mačio šokiai kurie tęsis iki 4 valandai ryto. Panedėlyje (Labor bay) tu- 
rėylt progą išgirst smagų koncertą kurį išpildys Brockton Cosmopolitan Band kuris susideda iš 25 muzikantų. 
Koncertas prasidės kaip 3 valandą po piet ir tęsis iki 5 valandai. Po koncertui pyasidės šokiai iki vėlumos 
nakties. Per visas tris dienai bus karnivalas. Muzika del šokių grieš amerikoniškai ir lietuviškai—šauni Bert 
Orris and His Musical Reviewers orkestrą.
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joj.
Šiame išvažiavime Pleasant 

Bay buvo ir Tomo Mooney mo
tina, sena, bet dar drūta. Ji
nai savd prakalbėlėj pareiškė, 
kad tik jūs, darbininkai, tega
lite iškovoti paliuosavimą ma
no sūnui, masiniai veikdami 
ir demonstruodami. \

Buvo perskaitytas ilgas lai
kas nuo paties T. Mooney, ku-

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėžlažames, taip pat * N Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios

J ligos Vyrų ir Moterą yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 

UBu Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
K i mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

į naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Į Chemiški Egzaminavimai.

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M., iki 6 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

■■
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VIETINES ŽINIOS
Mas Valdo Darbo Fede- X

racijos Banką
ami; o bosai

f 

) *
I

“Labdarys” Reikalauja P o n ia Reikalauja Iš- 
Išžūdyt ant Vietos draskyt Buvusių Karei- 

Kovingus Vaikus Iviy Šėtras Palei Hudson

Daily Worker ir Bedarbių 
Taryba, kaip jau buvo rašyta, 
sukėlė smarkią kovą prieš va
giškus darbų biurus. Dau
giausia buvo nelaimingų dar- 

aplupta ir prigauta 
taip kadi

veskite ir naujų narių prira
šyti prie pirmos kuopos Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo.

I NEW YORK.—1931 metais 
buvo užsidaręs Amerikos Dar-j 
bo Federacijos Bankas, j bininkų 
Dabhr.Owen D. Young, gal- Efficiency Biure, 

(va General Electric Kompani- net Tammany 
įjos, pasižadėjo įnešti savo mi-(turėjo nuspręst, 

lioną arba pusantro _
i dolerių, idant tas bankas galė-j 

125 ex-ka- tų vėl atsidaryti.
Darbo

J. Kairys, Sekr. 
62-74 Fresh Pond Road,

Hali teisėjas (Daugiau Vietos žinių 5 pusi.) 
kad tas biu- '..... ......-........................................

miliono'ras sugrąžintų jiems pinigus. ;SKAITYKIT lR PLATIN- 
i Bet biuro bosai dabar sura-;
do visų 'savo griekų ožį, antį 

Dabar Darbo Federacijos kurio stengiasi suverst bėdą,! 
vadai vėl ragina darbininkus kad jis jiems pinigų neperda-1 
dėt savo sutaupymus į tą ban- vęs; bet tikraisiais LF.C 

sklypo tarp New York Cent-.M- Federacijai priklausan-j ' 
ral gelžkelio ir Hudson upės. či°s darbininkų unijos bus ver- darbo biurų savininkai. 
Viena milionierė L. Frances čiamos savo fondus jame lai-' ---------------

Streikams, žinoma, ne- o • ,v n 1 gadina tos bus galima gaut tų pinigų iš SvCCIUl IS PciUlSylvaHI]OS

KIT “LAISVĘ”NEW YORK. — “Nesiųskitį NEW YORK.—
tuos benkartus atgal į bolševi- (reiviai, sugrįžę iš Washington 
kų Rusiją, užmuškite juos čia l n0) buvo pasistatę šėtras ir, 
ant vietos!“ rėkė antradienį' apsigyvenę ant tuščios žemės 
Vienas miestinio šelpimo biuro 
viršininkas, kada policija už
puolė kelis šimtus darbininkų 
vaikų prie Vaikų Teismo ant Fitch parašė policijai skundą; ky^i. 
22-ros gatvės. Tie vaikai bu- man, girdi, akis g____
vo susirinkę protestuot prieš bjaurios šėtros; ir policija pa-|^)an^0’ kurį kontroliuoja Wm.j 
teisman statymą Helenos Ma- liepė ex-kareiviams iš ten iš-1 Green su savo leitenantais ir j 
riničaitės, 13 metų, ir Sofijos sinešdinti. i banko board direktoriuose yra . ,
Jacobs, 14 metų. Jodvi buvo! Darbininkų Ex-Kareivių Ly-įbosai septynių kompanijų, ku- si au draugai is J ennsylvam-j 
pirmiau areštuotos už dalyva- ga ragina ex-kareivius kovoti,r'os nepripažįsta jokių darbi- J°s. rg. . mimas is _ i 
F - - - ninku unijų, kaip antai: J nersvilles ir geras Laisves ......................

į Homer Flatten, Westinghouse ,rėmėjas fotografistas Raudu- to^Hanov^ 738
■Electric and Mfg. Co.; Phillip ,vCj iš Pittštono. Smagu buvo .
D. Reed, General Electric Co.; Pamatyti su tais mūsų 

;Allston Sargeant, Campbell; bu°t°jais.
.Metal Window Co.; Charles J. i 
jHardy, American Car and!
i Foundry Co.; Louis A. Zahn, p ji; ; 
General Foods Corp.I; Jere-, “ rOUCISlBI 
miah D. Maguire, Industries 
Development Corp.

vimą vaikų ir suaugusių de-į už teisę ten pasilikti, 
monstracijoj, kur buvo reika-į 
laujama greitos pašalpos be-1 
darbiams ir jų vaikams.

Minėti šimtai vaikų, susirin
kę prie teismo rūmo antradie-( 
nį, reikalavo leist juos vidun. i 
Bet policija ir teismo sargybi-, 
niai neleido net teisiamųjų 
mergaičių advokato, kurį pa-

SUSIRINK!M \l
EAST NEW YORK

LDSA 111-tos kuopos susirinkimas 
‘ , pas drg. Baltru- 

13 Logan St. Prasidės 8 
..J. vakare. Visos draugės būtinai 

I dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus nominacija Į pildomąjį komite
tą ir šiaip yra daug svarbių dalykų 

' aptarti.
“Laisvės“ redakcijoj ir ad-; Sekr. T. Vasikoniutė.

ministracijoj trečiadienį lankė-'  (207-208)

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kuopos, susirinkimas įvyks 

2 d. rugsėjo (September), 8 va], va-

kaltiniu- j 
kais tai yra plėšrūs to ii- kitų j

• 1 jvyks rugsėjo 2 d.,
' šaitienę 
■vai.

Metalistai Laimėjo į 
Vieną Diena Vadovybėj;

Kairiosios Unijos
NEW YORK.—Merchand-

tiekė Tarptautinis Darbininkų ise Kompanijos metai0 darbi-į
Apsigynimas.

Puldama ant vaikų 
gūsių minios, policija 
sužeidė bliakdžekiais 
žėmis; tarp sužeistų 
vienas kolieka darbininkas.; 
Kada pasitaikęs daktaras rei-• 

’ dviem šimtam streikierių, 
; bosas buvo priverstas nusileis- 
|ti.
'šešis darbininkų komiteto na-1 
Irius. Tai del jų pavarymo! 
I tiesioginiai ir kilo streikas.
Dar to negana. Bosas tapo j 
prispirtas pakelt visiems strei
kavusiems algas;.o jie visi nu
sitarė įstot j revoliucinę uniją.

i Čia jums dar vienas pavyz- 
dis, jog ir bedarbės metu dar-' 

'bininkai gali laimėti kovas tin- 
s karnoj vadovybėj.

iki

ir suau- 
daugelį' 
ir buo-;
yra ir j

kalavo pasiųst jį į ligoninę, 
policija ir jam pačiam pagrū
mojo.

Į teismabutį, tačiaus, jauĮ 
buvo nuo pirmiau suėję būre-i 
lis darbininkų ir jų vaikų, i 
Kada jie ėmė protestuot, poli-1 
cija juos teisėjo Levy akyse 
pradėjo mušt. Tarptautinio 
Darb. Aps. advokatas del 
to atsiliepė į teisėją, bet šis, 
tik suniurnėjo, kad “nieko ne-' 
galiu aš čia daryt“, ir viskas.

> Dvi viršminėtos mergaitės 
bus laikomos nuovadoj 
penktadienio. Tuo tarpu po-1 
licija tyrinės jų “kriminalį re
kordą“, kas reiškia jų pirmes-: 
nius dalyvavimus demonstra
cijose ir kituose darbininkų 
išstojimuose. Po to jau bus 
skiriama bausmė.

šeši darbininkai tapo areš- ateinantį 
tuoti už bandymą įeit į teismo vieta—Pleasant Bay 
fūmą. j

Draugai ir draugės, malonėkite vi- 
dar-,sl laiku dalyvauti, nes turėsime daug 

i svarbių reikalų. Bus renkama de- 
I legatai į apskričio konferenciją. Taip- 
! gi bus aptarta kaip geriau prisi- 
1 rengti prie koncerto ir teatro. At- 
I siveskite ir naujų narių.

Prot. Sekretorius A. Bružas.
(208-209)

R.

■ LONG BEACH, L. I.—Poli-1 
cijos seržentai J. Doris ir P. į

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.
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PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau Ardomo Ošiko, pirmiaus 
gyveno apie Bostoną. Turiu svar- 

‘ . Prašau jo paties

malonėkite pranešti. Alekas Cilcius,

ninkai, sustreikavę pirmadie-l ------------------
jnį per vieną dieną laimėjo bt •

streiką. Jiems vadovavo kai-PlUl61S6 LlCtUVlllS
D'irioji Metalistų Industrinė Uni

ja. Užstreikuota. dirbtuvė bu-
jvo kietai pikietuojama. Kiti 
darbininkai išreiškė pritarimo

ir|vieto teisme1 tūlas VaTiliaus-1 sudaužė tą vyrą, kad reikėjo j BIZNIAMS IR ŠEIMYNOMS 
T. .. . . . , .'kas gavo 20 metu kalėjimo už daktariškos pagelbos, bet|
Jis pneme darban atgal gink. “tvarkadanai” atsisakė pa-l

saukti gydytoją arba nuvežt 
ITaniquetą į ligoninę. Rolic- 
------- ------------ ----- > girti, 

juos

[gatvėje labai sumušė
ir • T>1**v*l Haniqueta, skęstančiųjų
IkaipO 1 JCSlkllS gą, kuris yra išgelbėjęs 

_ _ _ _  j prigėrimo 250 žmonių 
BROOKLYN. — Kings pa-!riuose “byliuose”. Jie

i McDermott ir paprastas me-i
lynsiulis be jokios priežasties §ų reikalą prie jo.

Henry atsišaukti arba kas apie jį žinote, 
malonėkite pranešti. /■’-•i-:..-

sar- 290 Suydam St. Brooklyn, N. Y. 
nuo ..

įvai- 
taip! PARDAVIMAI

Labor Day Bokite Visi 
D.U.V. Lygos Piknike

luotame apiplėšime Casa Va
in ity Kliubo 404 Fifth Ave.
i Brooklyne.
i Dviejų civiliai apsirengusių, 
ipolicmanų užtikti, Vasiliaus
kas ir trys jo sėbrai atsišaudė i 
atgal. Kovoje buvo Vasiliaus- Liet Kom. BalSUOtojll

• kui peršauta dešinė akis, o ki
tam plėšikui Edvardui 
liui—koja. Cigalis tuo 
buvo pabėgęs, bet už 17 
liko suimtas.

Antanas Andrews 
Mussavage teisme 
no kaltais. Jiedu

manai veikiausia buvo 
Sumuštasis dabar traukia 
teisman Mineoloj.

NEW

C i ga
le artu 
dienu

John

YORK.—Labor Day, 
pirmadienį visiems 

“ ’ Parke, 
i didžiame piknike Darbo Uni
jos Vienybės Lygos newyorki- gįn0 

Nekalbant apiej 

dai-l , I '

ir 
prisipaži- 
nuteisti į 

pataisos namą neribotam lai
kui. Cigalis nuteis, nuo 4 iki 15 
metų kalėjimam Jis taipgi 
prisipažino bandyme apiplėšt 
todėl mažesnę bausmę gavo 
nekaip Vasiliauskas, kuris mė-: 

išsiteisinti.
1V1 • n L* • i • v • nio skyriaus. Nekalbant apie IIškovojo Darbininkui leisę I revoliuciniai pritaikytus pasi-; .
Pačiam, Kur Nori, Išvažiuot linksminimus (muziką, < 

naš, artistiškus ir masinius šo
kius, darbininkiškus sportus, 
prakalbas ir kt.), šis piknikas 
sykiu bus stambi demonstra
cija už Komunistų Partijos 
kandidatus ir programą šiuo
se rinkimuose.

|ku, suprantama, ir
* D.U.V. Lygai, kurios 
šiais laikais vienos tik ir veda 

i kovas už darbininkų reikalus.
Socialistų ir “federeišių“ uni- 

j’Jjas jų vadai jau senai yra 
pardavę išnaudotojams.

Gaukite išanksto tikietus 
T.U.U.C. ofise, 80 E. 11th St., 
New York. Tikietas išanks
to tik- 25 c., o prie vartų 
35 c.

HOBOKEN, N. J.—Kovin
gas italas darbininkas Mauro 
Laruso kiek pirmiau buvo 
areštuotas ir deportavimui į 
Mussolinio karalystę paskirtas 
būk už tai, kad jis slapta įva
žiavęs į Jungtines Valstijas.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas iškovojo tam darbi
ninkui teisę pasirinkt išva-l 
žiuot į tą šalį, kur jis nori. 
Bet tokiame atsitikime rei
kia pačiam turėt pinigų laiva
kortei. Todėl Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas atsi
šaukia, kad darbininkiškos or
ganizacijos ir pavieniai po 
kiek nors paaukotų, idant ap
mokėti Mauro Laruso kelionę,! 
nes jis pats pinigų neturi.

K. M.

Galime pristatyti jums į biznio vie- 
I tas: grosemes, restauracijas, vaisių 
! krautuves arba šeimynoms tiesiai į 
i namus puikiausių iš savo sodno nu- 
‘ skintų visokios rūšies obuolių, už la
bai žemą kainą. Taip pat ir vyn
uogių turime pakankamai. Obuoliai 
tinkamai sutaiti ii’ pristatomi visiš
kai sveiki ,be jokio sugadinimo. Šei- j 
mynoms tinkami laikyti kad ir per 

-'visą žiemą. Obuolių vardai: Ma- 
kintash, Cortland, Red Dilisz, FaM i 
pippins, R. Island Greenings, North I

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A B O R I U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM įš VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. MIRIM* PRIVAtlŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MOSIĄ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Susirinkimas Pirmadieuj
Lietuvių Vote Communist Western Greenings, Baldwins, Wolff 

Kliubo susirinkimas ir prakal- B^rs. Tuojaus rąžykite šiuo ant- 
, ... . . rašų: F. A. Blozneley, R. F. D. 2,, bos bus laikoma y 

rugsėjo 
“Laisvės 
Lorimer ir 
Brooklype. 
jų. ' i

Visi ir visos sueikite; išgir-i 
. site daug ko naujo irpamo-! 

kinančio.

pirmadienį, Catsl<ill) N< Y. 
d., 8 vai. vakare,! 
svetainėje, kampas! 

Ten Eyck St.,1 
Bus gerų kalbėto-!

Sekr. J. Seeger.

. (203-209)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omlaa Ir chroniška* u<D ir 

moterq Ilga, kraujo Ir adaa.
Padarau Ittyriaa* kraujo ir tlapu**.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 191 

Naw York, N. Y.
Valanda. Pri*nimo> 

Ryta nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo I 
Iki 9 ra) vakar. 

Seknaadleniaia nuo 11 ryto ikt 1 pa platų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

Aiuond pranešu savo koštu (ne
riams, kad perkėliau savo studija 

naujon vieton, 
no numeriu 
P2 Marion SU 
Iramp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telefonas: Stagg 2-910R

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SP1NDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETTKA 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas
Garankščiuotos krau- uAIa 

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai LZffb
ir skausmingi kojų su- TJr/
tinimai, paeinanti nuo - ¥»/.
gyslų įdegimo, yra gy- f/Ų

domi be operacijų ~ y f Ji
DR. O.

Lietuviy Amerikos Piliečiy 
Kliubo i Susirinkimas

Susirinkimas įvvns ponkta-
3 va', va- 

;kare, Kh’.ibo name, 80 Union 
Avė., Br^jklyne.

šiame susirinkime visi na
riai turite dalyvauti ne-; yra 
svarbių dalykų, apkalbėjimui. 

[Taip pat nepamirškite ir nau- 
narbi gauti perstatymui.

Sekr. A. Deikus.
(207-208)

Už Bedarbes Kūdikio dienį, įhigsčjo 2 d

Mirtį Ji Teisiama Kaip
“Žmogžudė”

NEW YORK. — Bedarbė H 
metų '1*1^

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedėldienių

MEYER cŽŽUJ 
\ 208 West 54th SL 

New York City 
2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki «, Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORTUS 
(UNDERTAKER)

Meiliškas Nusižudymas
Darbininkai Nuvijo Buvusių į new york. 
Kareivių Apgaudinėtojus u—

FILURIN 
12{h St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue 
(Azti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki' i

Odos ligos gydomos su X-ray, 
patinusias gyslas jčirškinimais

Tuo pačiu lai- 
parama 

unijos Margaret Rosienė, 27 
amžiaus, atvykus iš New Ro- j 
chelle, yra teisiama, kaipo j
“nužudytoja“ savo 6 mėnesių _ a _
mergaitės. O žiaurūs kapita- Liet. Darb. Susivienųimo 
listiniai “teisingumo” dyyto; Lmos Kp. Susirinkimas 
jai atranda ją “žmogžude ( r
todėl, kadtjinai pati, badauda
ma ir nebegalėdama maitinti 
2-jų mažų kūdikių, paliko juos 
namų priemenėse. Apleista 
mergaitė taip ir mirė. O tik
raisiais žmogžudžiais yra ne 

i nelaiminga darbininkė moti-.
na, bet hooverinė ir walkeri-'

LDS pirma kuopa turės 
sirinkimą rugsėjo (Septem
ber) 1 d., ketvirtadienį, “Lais
vės” svetainėje, kampas Ten; 
Eyck ir Lorimer St., Brookly
ne. Pradžia 8 vai. vakare, 

j Visi nariai ir narės, daly- 
-v- i • u ja. • vaukite susirinkime, nes yra i— Formsiuo- ne valdžia, kuri badu marina ■ , . .. , .— ---- ■ j gana svarbiu reikarų, kuriuos

jau

tame kambaryje, 70 W. 68tb šimtus tūkstančių bedarbių,!
i St., gazu nusižudė John Or- jų moterų ir kūdikių.

BROOKLYN—Keli pasekė- man iš, aBosto"° įr vietin?pm Y i ----- '----------
. . V. , 'gina, 18 metų, Frances Porto. _ , ajai Waterso, kuns Washingto-. * . , , , . ** 1 1J , , , . . 7 • Tai todėl, kad abiejųne pardavė ex-kareivių reika-’ . x. . . , . .' 1 v J- . J- • 1 įbuvo priešingi jųdviejųlūs, bandė antradienio vakarei ,. . .’ ... , . vedimui. Rado vaikinąsurengt sau mitingą ant kam-1 , , .• T.-X1 • A -D va besedmtj ant taipgipo Stone ir Pitkin Avė. Buvo k - iv M . A 1 1U-A • • J vos merginos kelių.pasikvietę kalbėt ir vieną de-

tėvai 
apsi- 

negy- 
negy-

y Darby Agentūros
Sukčiai Teisme'Sn/ii

_
NEW YORK. — Vienas iš 

mokratų kandidatą Noah See- ---- 1 1 . ... ........ -^==Į viršininkėlių Efficiency Em-
dmaną. Waterso paslų tiks- kratas kalbėtojas buvo nu- ployment Biuro yra patrauk
iąs buvo pasirinkt pinigų ir baubtas ir nuvytas nuo plat- tas teisman, kad surinko $506

SU-

turėsime spręsti.
Baigias vasaros laikas; ar-j 

tinasi šaltesni orai; turėsime 
pasmarkinti organizacin įveiki- i 
mą. Todėl visi privalome da- 

šiame susirinkime iri 
; prisirengti prie veikimo delei 
! organizacijos gerovės.

Taipgi yra įvairių klausimų, 
kuriais turėsime šiame susirin
kime tarti savo žodį; o nariai,' 
kurių narinės mokestys už-^[-------------- --------- — ------- v • - -----------------------7----------- ------------ ------------- -r---------; -------------------------------------------- I

traukt ex-kareivius į streiklau-’ formos, o publika toliau aty- iš darbo jieškančių . darbinin- vilktos, pasistengkite užsimo-į 
žiŠką Kaki Shirt organizaciją, džiai klausėsi prakalbos drg. kų ir pasilaikė sau. Tie dar- 
Bet, susirinkus būriui supra- Irving DoNvell’io, I-------
tingesnių darbininkų, demo-! kandidato į valstijos seimą.

keti, kad neliktumėte suspen-1 
komunistų bininkai negavo darbų, buvo, duoti atsitikime nelaimės. Į

jsiunčiami į tuščius lotus ir ki ’ Eidami į susirinkimų, atsi-j

ir

56

ir

Brooklyn, 
“Laisves”

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 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
’ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios

, Architektūros
Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus būdavo jęs, taisęs 

f senu s, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją ’»

ir Medi-

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ."

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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




