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HOOVERIS VĖL GIEDA 
PRIEŠ BONUS

Neturime pamiršti jaunimo. 
Mūsų jaunuolius reikia šaukti į 
susirinkimus. Kur galima, rei
kia statyti Jaunųjų Komunistų 
Lygos kalbėtojus.

WASHINGTON. — Pre
zidentas Hooveris vėl išlei
do pareiškimą prieš bonų at- 
mokėjimą. Kolioja tuos, 
kurie stoja už bonus.

visais būdais ti prieš valdžios pasikėsini
mą ant nekaltų jaunuolių 
gyvybės.

Tauragė, Lietuva.—Ir čia; čionai įvyko labai sekmin- 
atsirado daug bedarbių. O gas Komunistų Partijos rin- 
jų padėtis apverktina. Dau- Rįmų kampanijos susirinki-,

v- i ------V-”-

Kaunas

kuriose gyveno vargdieniai. remti Komunistų Partiją 
Kur dabar dings tie žmo-: šiU0Se prezidento rinkimuo- 
nės, valdžiai nerūpi.

KRISLAI
Rengkimės prie Vajaus. 
Spėkų Mobilizacija. 
Hartfordo Piknikas. 
Užgiria žudymą.

Kaso Komunistas

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

p Dar nesimato pas kolonijų 
' draugus didelio susirūpinimo 

ateinančiu vajum dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” ir 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos. O va
jus berods prasidės su spalių 
15 d. Vadinasi, tik mėnesį lai
ko beturime.

Geras prisirengimas prie va
jaus daug reiškia. Ypatingai 
gerai reikia prisirengti prie 
maršrutų. ALDLD kuopos ir 
apskričiai turi imti ant savęs 
didelę atsakomybę. į prakalbų- 
masinių susirinkimų surengimą 
reikia žiūrėti rimtai, Neužten
ka komisijai viską pavesti. Ne
užtenka gauti kalbėtoją.

Visų pirma, susirinkimas rei
kia plačiai garsinti, čia dar
bas visų revoliucinių darbinin
kų. Su pakilusiu ūpu reikia 
darbuotis. Patys draugai turi 
būti entuziastiški. Tas entu
ziazmas pereis į pašalinius dar
bininkus. Ne vien plakatais, 
bet per spaudą ir žodžiu reikia 
kalbėti į darbininkus apie su
sirinkimą.

Patys susirinkimai turi būti 
gerai organizuoti. Juose turi 
būti įvairios darbininkiškos li
teratūros. Į vakaro programą 
reikia stengtis įdėti kokių nors 
dailės pamarginimų. Kur yra 
chorai, kviest juos dainuot. 
Prašyt pavienius solistus. Dar
bininkiškos deklamacijos — ge
ras daiktas.

Pas mus yra įėjęs į madą pra
stas paprotys vieną kalbėtoją 
kamuoti visą vakarą. Sunku 
kalbėtojui, nusibosta publikai. 
Pasekmės ne tokios geros. Ap
art iš centro atsiųsto kalbėto
jo, reikia statyti trumpai pa
kalbėti daugiau prasilavinusį 
draugą iš vietos. Tegul jis api
būdina vietos darbininkų judė
jimo reikalus ir kovas. O to
kių draugų bei draugių turime 
visur.

Ruoškimės prie vajaus rū
pestingai. Dėkime visas pa
stangas padaryt mūsų masinius 
susirinkimus tikrai masiniais. 

) 

Nepamirškim religiniai nusista- 
čiusių darbininkų. Kvieskime 
juos į mūsų prakalbas. Juos 
gyvenimas taip pat sunkiai 
spaudžia, kaip ir mus. Jie pra
deda įdomautis mūsų masiniais 
susirinkimais.

Ateinantį sekmadienį, rugs. 
18 d., Hartforde įvyksta ko
munistinės spaudos piknikas. 
Jau senai “Laisvėj” jis garsi
namas. Dar kartą reikia pri
minti Connecticut, Massachu
setts ir New Yorko valstijų 
draugams, kad šis piknikas 
svarbu ne tik materialiu atžvil
giu, bet taip pat politiniu. Jis 
turi būt masinis. Lai bus re
voliucinio fronto demonstracija 
už komunistinę spaudą!

Socialistų Partijos vadas ku
nigas Norman Thomas dar kar
tą atvirai pasisakė prieš bonus 
eks-kareiviams. Jis išgyrė ge
nerolą Glassford, Washingtono 
policijos prezidentą, kurio poli- 
cistai nušovė draugus Jušką ir 
Carlsoną.

; Ponas Thomas taip pat “iš
mintingai” nukliedėjo apie nu
teisimą į amžiną kalėjimą pen
kių Vokietijos fašistų, kurie 
brutąliškai nužudė komunistą. 
Jis, tiesa, sako, kad tie fašistai 
kalti, bet kalti tik todėl, kam 
jie atėjo j st ubą ir žmogų už-
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Japonija Pasirašė Sutartį 
Su Mandžurija
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CHANGCHUN, Mandžu
rija.—Rugs. 14 d. oficialiai 
pasirašyta sutartis tarpe 
Japonijos ir Mandžurijos 
naujosios valdžios. Tas reiš
kia, kad Japonija pripažino 
Mandžurija, kaipo “nepri
klausomą” valstybę. Sutar
tyje sakoma, kad Mandžuri
ja bus po Japonijos globa.

Už Bonus, Prieš Val
džią, Prieš Prezidentą 

Hooverį
NEW YORK.—Eks-Kar- 

eivių Darbininkų Lygos 
Centralinis Komitetas išlei
do pareiškimą delei Hoove- 
rio ir prokuroro Mitchell 
užpuolimo ant veteranų. Ly
ga sako, kad veteranai netu
ri pamiršti, jog Amerikos 
Legiono vadai taip pat sto
ja su Hooveriu prieš bonus. 
Pareiškimas sako, kad val
džios užpuolimas neturi iš
mušti mus iš kelio į ginčus 
su politikieriais. Svarbiau
sias klausimas: kova už bo
nus. Tam tikslui reikia or
ganizuotis ir mobilizuotis. 
Kova turi eiti už bonus, 
prieš valdžią, prieš Hooverį.

Atrastas Mergos Lavonas
SACRAMENTO, CAL. — 

Du japonai žuvininkai rado 
lavoną panelėsJMillette, kuri 
buvo slaptai užlaikoma New 
Yorko judžių direktoriaus 
Paul Berno meilužė. Pats 
Bern nesenai nusišovė, pa
likdamas visą turtą naujai 
pačiai, panelei Harlow, su 
kuria jis vedė pora mėnesių 
prieš nusižudymą. Pasiro
do, kad Millette nusižudė 
tuojaus, kuomet išgirdo, 
kad Bern nusišovė.

ŠALIN SU VON PAPENU-ŠAUKIA 
VOKIETIJOS KOMUNISTŲ PARTIJA

......................................................—i

Už Darbininkų Bendrą Frontą Prieš Valdžią, Prieš Fašizmą, 
už Gyvybę Darbininkų Klasės; Vokietijos Proletariatas 
Laimės tik po Komunizmo Vėliava

traukiasi ir jai padeda. Nu
rodoma, kad socialdemokra
tų vadai padėjo ir prirengė 
dirvą del Papeno-Hinden- 
burgo diktatūros. O klerika
lai susivienijo su hitlerinin
kais. Komunistų Partiją 
šaukia visų tų partijų eili
nius darbininkus sudaryti 
bendrą frontą su komunis
tais ir šluoti kruvinąją Pa

valdžią, bet darbais prieš ją peno valdžią laukan.

BERLYN. — Vokietijos 
Komunistų Partija išleido 
manifestą į visus darbinin
kus ir jų organizacijas. K. 
P. nurodo, kad tiktai revo
liucinis proletariato frontas 
nušluos uzurpatorišką Pape- 
no valdžią, kuri nepaiso 
reichstago daugumos reika
lavimo pasitraukti. Mani
feste pasmerkiami fašistai, 
kurie žodžiais neva prieš j

LAIMĖJIMAS TARPT. APSIGYNIMO
OKLAHOMA CITY, Ok- mas. Jis irgi buvo kaltina

mi. — Kriminalis Apeliaci-j mas “užpuolime ant baltvei- 
jų Teismas atmete žemesnio 
teismo nuosprendį, nutei
siantį mirtin Jess Hollins, 
jauną juodveidį darbininką.
Nuteistajam šutei kiamas Ra draugė tūlas laikas atgal 
naujas teismas. (pasmerkė kruviną suokalbį

Hollinsą giną Tarptauti- prieš jos vyrą ir įstojo į 
nįs Darbininkų Apsigyni-j Jaunųjų Komunistų Lygą.

į01 dės merginos.” Bet tai 
i bjaurus suokalbis, panašus 
! suokalbiui prieš Scottsboro 
jaunuolius.

Hollins yra vedęs. Jo jau- •» ' — . _ t i • n , i

Reichstago Komitetas
Šaukia Papeną Aiškintis

Traukinys Užmušė 120 
Francūzy Kareivių

Dūksta Prieš Revoliucinius 
Darbininkus

NEW YORK. — Reakcio
nierius Sheraton reikalauja, 
kad visų revoliucinių dar
bininkų pirštų antspaudos 
būtų nuimtos. Jis skaito 
juos “kriminalistais.” Gir
di, būtų lengviau sekioti 
“valdžios priešus.” Jis sa-1 
ko, kad dabar valdžia turi 
nuėmus pirštų antspaudas 
3,200,000 žmonių. Ji turi su
tartį su 36 šalimis apsimai- 
nymui davinių apie “krimi
nalistus.”

PATERSONO AUDĖJAI IŠĖJO 1STREI 
U PRIEŠ ŽEMAS ALGAS IR UŽ 

ASTUONIAS DARBO VALANDAS
Senoji Jungtinė Audėjų Unija Paskelbė “Stapidžių” tik Au

dėjų; Nacionalė Audėjų Darbininkų Industrinė Unija Šau
kia į Kovų kaip Audėjus, taip Dažų Darbininkus.
PATERSON, N. J. — Pa

gal apskaitliavimą, apie šeši 
tūkstančiai Patersono audė
jų išėjo į streiką. Reikalau
ja “8 valandų darbo dienos, 
44 valandų darbo savaitės ir 
4 centų už jardą 60 “picks”. 
Į streiką išvedė senoji Jung
tinė Audėjų Unija. Vadai 
garsiai kalbėjo apie visuoti
ną streiką, bet dabar paskel
bė tik audėjų. O tūkstan- 

_ čiai dažų darbininkų nelie-
delei prekybinės sutarties.1 čiama. tai yra darbininkų 
Metalo, žemės ūkio mašinų, padalinimas ir kovą bus la- 
audimo ir odos darbdaviai sunku laimėti.
prašo valdžios, kad prie tos Į Nacionalė Audėjų Darbi- 
delegacijos būtų priskirta jų' ninku Unija išleido atsišau- 
atstovai kartu važiuoti ves-; Rimą į visus Patersono au- 
ti derybas.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
RY G A.—Latvi j os valdžia 

siunčia Sovietų Sąjungon 
delegacija vedimui, derybų

dimo pramonės darbininkus, 
kad jie šitą “audėjų stapi- 

Marijampolė, Lietuva. —! džių” paverstų į visuotiną ' 
Keturi šimtai darbininkų ■ . - - ............ - --------

susirašė ir reikalauja mies
to burmistro, kad prie cuk
raus fabriko būtų samdoma Komunistų Susirinkime

streiką audėjų ir dažų dar
bininkų. Naujoji unija šau
kia darbininkus kovoti su
vienytomis spėkomis, neleis
ti senosios unijos vadams ši
tą streiką parduoti bosams. 
Darbininkai raginami kur
ti bendro fronto streiko ko
mitetus.

Naujoji unija pasižada vi
sais būdais remt tikrą strei
ką, tikrą suvienytą kovą 
prieš bosus, už algų pakėli
mą, prieš baisiai ilgas dar
bo valandas.

Mes šaukiame Patersono 
lietuvius audėjus ir dažų 
darbininkus stoti į kovą 
prieš bosus. Suvienykite sa-_ 
vo spėkas. Per kovą laimė
site!

Nacionalė Mainierių Unija 
Už Scottsboro Jaunuolius

BERLYN. — Taip vadi
namas “reichstago teisių gy
nimo .komitetas” šaukia Pa
peną iir kitus kabineto na
rius pasiteisinti, kodėl jie 
uzurpatorišku būdu bando 
palaikyti valdžią savo ran
kose. Vokietijos konstitu
cija suteikia galią tam ko
mitetui bile kada pašaukti 
kabineto narius teisintis. 
Bet Hindenburgas prakeikė 

Į šitą komitetą, paskelbė jį ne
begaliu. Gi Papenas, kaipo 
kabineto galva, atsisako ro-

ORAN, Algerija. — Rug
sėjo 14 d. ties miesteliu Tu- 
renne nuo 'relių nusirito 
traukinys, ‘kuris gabeno 
500 francūzų legionierių. O 
tie legionieriai buvo siunčia
mi į Morocco smaugti pa
vergtus žmones. Traukinys 
nusirito nuo kalno 250 pėdų 
augščio. 120 legionierių 
vietos užmušta, q apie 
sunkiai sužeista. ■ \

PITTSBURGH, Pa. T 
Nacionalės Mainierių Uni
jos taryba oficialiai užgyrė 
spalių 8-tą dieną, kaip tarp- 

gelis priversti prašyti ai- mas; Kalbėjo draugas Wil-j tautinės kovos dieną už pa- 
mužnos 
mirti.

nes nenori badu, ]iam. Dunne, vietoj, d. Fos- liuosavimą Scottsboro jau- 
terio, kuris f- dabar ...serga, nuolių. Unija šaukia visus 
Susirinko apie vienuolika savo narius ir visus mainie- lv'- • 4 »■ i i • •• i • • _ •  _  o JI J ~ X. > a.-r Smetonos valr gimtu plieno darbininkų ir Į rius spalių 8 d. demonstruo 

džia pradėjd griauti lūšnas, pasižadėjo ’

Klaipėda.—Per rugpjūčio 
mėnesį į Klaipėdą įgabenta 
iš SSSR 6,300 tonų popier
medžių, kuriuos pirko Til
žės ir Šilutės celuluzos fab
rikai.

NAUJAS PLANAS DEL 
PREKYBOS SU SSSR

Jungtinės Audėjų Unijos 
konvencijoj kalbėjo John 
Peel, kuris darbavosi pieti
nėse valstijose. Jis pareiškė, 
kad Amerikos Raudonasis 
Kryžius yra darbdavių nau
dojamas streikų laužymui. 
Sako, kad pietuose bosai pa
sikinkę “Kryžių” savo veži
man. Raudonojo Kryžiaus 
ponai pašalpą duoda tik 
tiems, kurie nuolankiai ver
gauja bosams ir priima ba
daujančias algas. Bjauriai 
diskriminuojami tie darbi
ninkai, kurie priešinasi bo
sams ir kovoja už didesnes 
algas.

mušė. Kas kita, girdi, jeigu tas 
būtų atsitikę gatvėje susikirti
me! Tas reiškia, kad Thomas 
pritaria darbininkų žudymui 
gatvėje. Mat, Vokietijos social
demokratai 1919 metais pa
skerdė dešimts tūkstančių ko
munistų. Tą skerdynę užgiria 
visa Amerikos Socialistų Par
tija. Už tokį revoliucinių dar
bininkų skerdimą stoja ponas 
Thomas.

PROVIDENCE, R. I. — 
Čia policija siunta ir dras
ko Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos susirinki
mus. Rugs. 12 d. darbinin
kai išrinko 150 delegatų ir 
pasiuntė pas miesto tarybą

VARŠAVA. —Pilsudskio 
teismas nuteisė keturiems 
metams į sunkių darbų ka- reikalauti' teisės susirinki- 
lėjimą penkis ukrainus ra- mams. Delegacijai vadova- 
šytojus. Jie buvo kaltina- vo Anna Burlak; Taryba 
mi dalyvavime ukrainų kon- atsisakė'delegaciją įsileisti, 
ferencijoj/ kuri įvyko trys policija išvaikė darbininkus 
metai atgal Vienoj, Austri- ir suareštavo draugę Bur- 
joj. • ■ / ,lak..

DRG. FOSTERIO PALIESTA ŠIRDIS
Ilgas maršrutas, nuolati

niai susirinkimai ir prakal
bos nuvargino draugą Fos- 
terį, Komunistų • Partijos 
kandidatą į Jungt. Valstijų 
prezidentus. “Daily Work- 
eris” paskelbė del darbi-

laiko. Griežtai uždraudžia
ma jam dalyvauti susirinki
muose ir sakyti prakalbas.

Surengtuose rinkimų kam
panijos susirinkimuose per 
šitą laiką kalbės d. William

Loveland, Col. — Purvis 
farmoje karvė pagimdė kei
stą veršiuką. Jis turi ketu
rias aids ir visomis gerai 
mato. Turi dvi nosis ir dvi 
gerkles ir abiem gali lygiai 
gerai ėsti.

NEW YORK. — Grupė 
kapitalistų, kurie nori vesti 
biznį su Sovietų Sąjunga, 
planuoja naują skymą. Jie 
laikė susirinkimą ir nutarė 
užvesti prekybą formoj 
produktų apsimainymo. Pla
nas yra toks: Sovietai atga
bena Amerikon žaldaikčių ir 
kitokių dalykų ir čia sude- 

Tai bus už-

Sovietų Vėliava ant 
Salos “Viktorija”

Tallahassee, Fla. — Čia 
sunkių darbų kempėje su- da į sandėlius, 
streikavo 68 kaliniai. Jie statas už Amerikoj perka- 
apsibarikadavo miegamuose mus produktus, mašinas, pa- 
barakuose ir neprisileidžia 
sargų. Sargai svaido gazi- 
nes bombas, kad kalinius iš
vaikius iš barakų.

OSLO, Norvegija. — Čia 
pranešama, kad Sovietų * 
mokslinė ekspedicija į šiau
rių vandenis iškėlė raudoną 
vėliavą ant salos Viktorija.

vyzdžiui. Užstatas turi siek
ti 60 nuoš. perkamų produk
tų vertės. Apdraudos kom
panijos suteikia nuo 15 iki 
20 nuoš; apdraudos. Vadina
si, biznieriai, kurie veda 
prekybą su Sovietais, rizi
kuoja tik apie 20 nuoš., su- begali pastoti kelio reikala- 
teikdami Sovietam. kredito irimui bonų atmokėjimo. To- 
už čia perkamus daiktus.

Legiono Vadų Manevrai

PORTLAND, Ore.
Amerikos Legiono vadai ne-

JAPONIJA TEISINASI

I del rezoliucijų komisija nu
tarė patiekti konvencijai re
zoliuciją už bonus. Bet tie 
patys lyderiai griežtai at-

TOKYO. — Japonijos vai- : metė pasiūlymą priimti re- 
džia tvirtina, kad jinai, su- zoliuciją už pasmerkimą 

, kuris surengė

St Charles, III.—Jau 24 
dienos prabėgo, kaip eina 
kova tarpe gyvatės ir vo
rų. Gyvatė pakliuvo į vorų 
tinklą ir negali pasiliuo- 
suoti. Kaip greit baigia 
praplėšti tinklą, taip greitai 
supuola didžiuliai vorai ir 
vėl užtveria. Daug vorų ne-

ninkų infromacijų raportą Dunne, vietoj d. Fosterio. teko gyvybės kovoj su gy- 
Dr. S. Bernstein, kuris pri- :Mes šaukiame lietuvius dar- vate, bet jie nepasiduoda ir tverdama naują valstybę Hooverio, 
žiūri d. Fosterį. Daktaras bininkus tuos susirinkimus ketina gyvatę nukankinti. Mandžurijoj, nesulaužius jo-, kruviną skerdynę prieš ve- 
sako, kad nuo didelio nuo- lankyti skaitlingai ir visais Miesto majoras įsakė poli- kios sutarties su jokia vai-(teranus Washingtone. Bet 
vargio paliesta yra d. Fos-J būdais remti Komunistų cijai saugoti šitą gyvatės su stybe. Jinai teisina savo manoma, kad šis klausimas 
terio širdis. Jis turi atsar- Partiją šiame rinkimų va- vorais kovą, idant niekas imperialistinius žygius prieš vis tiek iškils pačioj kon 
giai ilsėtis mažiausia mėnesį juje. • ' . fe nekliudytų. i Chinijos liaudį. I vencijoj.
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Lietuvos Social- • 
demokratuose

Kaund smetonlaižių “Ai
das” paduoda pora citatų iicmawiga 
Lie tuvos social-demokratų!padaryti atskiras įstatymas, 
organo ‘'Socialdemoki-atas.” j • Bet kunigai vistiek renka 
Jos parodo, kad ir Lietuvos1 aukas ir sakosi jie turėsią 
social -'demokratu tarpe er-1savo universitetą.i. Ameri- 
na kairėjimo .procesas. Vo- • kos kunigai del to šaukia 
kietijos 'ir 'apskritai pašau- ‘ davatkas protestuoti prieš 
liniai įvykiai ant socialde-. Smetoną. ,
mokratų darbininkų pavei- ■ ■--------
kia taip, kaip ir ant. visos; Melai Apie Sovieiy Sąjungą 
darbininku klases. Viena,. .
citata sako' Šiomis dienomis anglų

Nūnai so čia Idemokratijos 
uždaviniai — cementuoti ak
tingai revoliucinei kovai ma
ses, jas sąmoninti bei auklėti ! 
patvariais tos kovos kareiviais, 

x nuversti buržuazijos priespau
dą ir kapitalistinio ūkio griu
vėsiuose sukurti 
santvarka... Mes

'pabaigoj rugpjūčio mėnesio, 
; liko neatidarytas. ’ Fašistų 
'Švietimo ministeris Šakenis 
pąreiškė, jog tokios mokyk- 

i los atidarymui reikalinga

Viena 
Šiomis dienomis

■ spaudoj pasirodė visa eilė iš 
: Varšavos ir Londono paleis- 
! tų apie Sovietų Sąjungą 
kvailų gandų. Girdi, Voro- 

išiloyas organizuojąs armiją 
i prieš Staliną. Pastarasis 
bus “nuverstas” ir jo sos- 

socialistinę tan atsisėsiąs Vorošilovas, 
socializmą l kuris bus “nauju Rusijos 

įgyvendinsim tik proletariato • diktatorium.” 
diktatūros pagalba, per revo- Atėję iš Maskvos oficia- 
liucinę kovą jos pasiekę. i lįski pranešimai tai užginči- 
Toliau, pasak fašistų “Ai- • pavadindami Varšavos ir 

do,” kalbėdamas apie Vokie- i Londono telegramas _ kvai-
lybėmis. Tos kvailybės, ta- 
•čiaus, leidžiamos tiksliai, 
kad suklaidinus daugiau 
žmonių. Tai sena buržuazi
nio pasaulio pasaka.

Dar daugiau kvailybių 
pritauzija Chicagos “Sanda
ra.” Ji tiesiai rašo, kad 
‘‘Sovietu Sąjungos ūkinin- 

; ‘ .’V Pa-* 
Sak to lapuko, “Stalino pėn-, 
kių metų planas, .hpramsty- 
tas iš visų pusių durtuvais, 
Rusijos gyventojus veda į 
bado nasrus.”

Šitaip gali tauzyti, žino
ma, tik durnelis, kuris nei-

tijos įvykius, to straipsnio 
rašytojas pataria mokytis iš 
jų. Girdi:

Mums, Lietuvos socialde
mokratams pravartu tai atsi
minti ir dabar iš pačių šak
nų išrautu jeigū pas kutiubs 
draugūs; dar jų yra, tuos re- 
formistinius v a p a 1 i o j irųus, 
oportunistin)us žak^ejimlA^ į^ąi kelia reMaliudiją. 
aiškiai užakcentuoti klasinį T8* *“ ’ 
voliucihę kovos taktiką ir nau
ju pasiryžimu dirbti. Buržu
azinė demokratija mums ant ’ 
tiek reikalinga, kiek jinai lei
džia mums organizuoti mases 
revoliucinei kovai, nes mes gy
venimo įvykių pamokyti ži-
nom, jog mūsų laimėjimas tik ma jokios atsakomybės už 

' | revoliucijoj.
Jei Smetonos organas si

s’ ’tas citatas paduoda teisin-' 
s gai, ir jei tai yra ne atski-Į 
i ro asmens, bet redakcinis 
I straipsnis, tai tas parodo, 
I jog Lietuvos socialdemokra
te tų eiliniuose nariuose- dar- 
į bininkuose eina nepapras- 
j tas kairėjimas. Vadai, maty
li darni darbininkų kairėjimą, 
I veidmainingai taikosi prie 
I jų. Reikia žinoti, kad Lie- 
| tuvos social - demokratų ly- 
1 deriai visuomet ėjo pavėjui. 
K Atsimenam tuos laikus, ka- 
11. da, laike Sovietų valdžios 

gyvavimo Lietuvoj, social - 
g demokratų lyderiai buvo nu- 
B tarę pąkeisti savo partiją į 
B “komunistų partiją.” 
|| Iš Lietuvos ir iš kitų, so- 
j| cial-fašištų (lyderių) darbi- 
C ninkai nieko gero nesitiki. 
B Bet kairėjimas social - de
ft mokratų darbininkų yra 

< sveikintinas. Jiems tenka 
| tik tiek pastebėti, kad pro- 
jį. letarinėš revoliucijos jų va
lį dai nesukels. Jie ręvoliuci- 
H .ją slopins. Norint prisidėti 
1 prie revoliucinių kovų, rei- 
B kia eiti su Lietuvos Komu- 
R nistų Partija.

savo žodžius. Bet juk “San
darą“ tokie leidžia.

Atvirai Kalbant

3*
ą); išėiha, *kad narių turi-

Drąsaus riksmo tūkstan
tinė baigiama pripildyk,1 bėt 
faktų kalboj—siekiama ge
ro tūkstantinės trečdalio... 
Aišku, su tokia “krūva” pi
nigų, sklokininkai išleis tiek 
knygų, kiek “išleido” Kazio 
Liutkaus draugija...

Džiaugsmo šūkiai Apie 
ALDLD Puolimą

J. Vilkelis, pasigriebęs 
ALDLD centro sekreto
riaus, Šolomsko, laišką, ra
šytą 12-to Apskričio komite
tui, šūkauja apie didelį nu
puolimą ALDLD kuopų 
12-tame A p s k r i tyje. T 
lomsko laišką, kaipo nepa-1 
prastai svarbų ! dokumentą, : -w -r • 11 1 • . • <. M . •

Prieškarinio Pasaulinio
Kongreso Manifestas

1 Neleido Atidaryti Katalikų
I Universiteto
r-"'. Tas pats Kauno “Aidas” 

praneša; kad kunigų univer
sitetas, kuriam kunigai ir

1 davatkos rink® aukas, ir ku
ris ' turėjo', būt atidarytais

Drąsa Viršija Faktus
Augimas sklokininkų 

LDD jau senai yra bubni- 
jamas. Iš šalies žiūrint ir 
klausant tų drąsių kalbų, 
galėjo kai kam atrodyti, 
kad jų organizacija yra jau 
pusė milžino. Tačiaus jų 
pačių paskelbti faktai už
muša jų drąsius riksmus.

Jie šaukė turį. 500 narių. 
Pastaruoju laiku net 800! 
Rugpjūčio 11 d. “Nauj. Ga
dynes” laidoj sakoma: “šių 
metų mūsų obąlšis turi bū
ti? 1000 narių<į Liet. Darb. 
Dr-ją.” \ Toliaū sakoma: 
“viršuj minėtą skaitlinė bai
giama pripildyti...”

Drą’si sklokininkų; kalba 
sako, jog jau;baigiama da- 
sivaryt iki 1000 narių, bet 
jų atskaita iki 1 :d. rugpjū
čio, paskelbta tame pat “N. 
G.” numeryj, įrodo, kad 
pasimokė jusiu d r a u g i j os 
duokles narių yra tik . apie 
340. Įeigų turėta $439.97. 
Iš tos surhos dar yra skir
ta $21.82 kitiems reikalams. į 
Reiškia, ne narinės duoklės 
draugijai. Išėmus $21.82 iš 
S439.97, lieka $418.15; Isda- 
linus tą sumą pinigų kiek
vienam: nariui po $1.20 (tiek 
nuo nario siunčiamą į cen-

Vilkėlis pasiuntė riet “Nauj. 
Gadynės” redakcijai (gal į 
rėmus įsidėti?).

Laiškas datuotas pradžioj 
liepos. Reikia žinoti, kad 
iki pradžiai liepos ir kiek- 
nais metais būna daug na
rių nepasimokė jusiu duok
les. Panašius faktus būtų 
galima rasti ir nuo tų lai
kų, kada “pats tėtė” Pūsei- 
ka buvo ALDLD pirminin
ku. Tai senas narių papro
tys nesiskubinti duokles mo
kėti. Šiemet gi prie to seno 
įpročio, nerangumo, galima 
dadėti ir darbininku būk
lės pablogėjimą. Sąmonin
gas žmogus, matydamas 
šiuos davinius, neturės nė 
reikalo, nė noro . šūkauti, 
būk organizaciją pametę 176 
nariai 12-tame Apskrityje. 
Jei Vilkelis drąsa neviršytų 
faktų, jis tokių šauksmų ne
leistų į pasaulį. B,et jo drą
sa viršija ’faktus. Jo drą
sus . . šauksmąį yra į lygūs 
šauksmams desperato.

Šolomsko, laiške pasakyta, 
jog Bingham tono kuopa 
pernai turėjo ■ 70 narių, .o 
.^iemėf turį įtik; į J^ąčiąus, 
paskutiniame Binghamtono 
ALDLD 20 kuopos susirin
kime, 8 d. rugsėjo, jau bu
vo paskelbta, kad užsimo
kėjusių narių yra ne 26, bet 
52. Apie kitas kįlančias 
nariais kuopas 12-tame Ap
skrityje jau rašė Šoloms- 
kas “Laisvėje.” Bet ar Vil
keliui bus svarbu šie faktai, 
ir ar jis juos surinkęs para
šys, kad 12-to Apskričio na
rių skaitlius jau yra' ne tas, 
kurį Vilkelis “užtvirtino” 
“Nauj. Gadynėj?” Pažiū
rėsim, pamatysim.

NEW HAVEN, CONN.

Perkūnas Nesiskaito
Su Maldaknygėmis

ELIZABETH, N. J.

valstybės, idant paten-

metų.

Chicago. — Gelžkelių kom
panijų atstovai čia rugsėjo 9 
d. nutarė nukapoti gelžkelių 
darbininkų algas ant 20 nuo- 

. vasario. 1933
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Penktad., Rugsėjo 16, 1932

Lietuvoje- tamsūs kaimo 
_ i žmonelės dar vis tiki kunigų

• ------------------- ; ir davatkų blofinimui apie.
xxcjxjz xvzxxxxv. XXV,,s,Vx Tas sandarbininka-: tai, kad perkūnas yra vel-

prieš imperialistinį karą, vimas su buržuazija vien I ni° darbas ir kad reikia 
Jie parodė pasipriešinimą tiktai stiprina kapitalistinę melstis, kada žaibuoja. Kau- 
savo locnai buržuazijai, dė- sistemą ir parduoda idėją no laikraščiai pąduoda tokį

: “Kongresas kreipiasi p 
nesuskaitomą p r o letariato 
armiją, kuris tegali paimti 
galią į savo rankas tik tuo
met, jeigu bus sąmoningas 
ir organizuotas. Pasirem
damas įgaliojimais, kuriuos 
suteikė kongresui susirinkę^ 
iš visų pasaulio kraštų dele
gatai, visų pakraipų žmo
nės, persiėmę vien tik; nųo- 

| širdžių troškimu t ą i k o s„
nio prispaudimo _ nugalėtų, prįeg ^ara tegalima teisin-

kovo ja
ma,—kongresas šaukia dar
bo minias, kurių vienintelė 
nepergalima spėka yra ne
apykanta prieš dabar vieš
pataujantį surėdymą, de
monstruoti disciplinuotomis 
eilėmis prieš dabartinį cha
osą (betvarkę) ir pakelt sa
vo galingą balsą prieš tokią 

į sistemą.
“Kpngresas mano, kad jo

Pasaulinis p r i e škarinis į vyzdį, kaip reikiakovoti dymo. 
kongresas Amsterdame, Ho- 
landijoj, išleido rugpjūčio 
29 d. šitokį manifestą:

“Dabartiniame-: politikos 
stovyje, su daugiau ar ma
žiau slaptomis kariškomis 
sąjungomis ir sutartimis, 
prieštaraujant ir painiojau
tis reikalams įvairių kapi
talistinių .grupių, bile kokis 
imperialistiniu karas, . sykį 

So- iškilęs, turi apimt visą pa
sauli.' , j ,

“Šis kongresas visu griež
tumu pabrėžia, kaip visame 
pasaulyje auga ginkląvima- 
sis, kuris š i u r k š čiausiai 
prieštarauja filosofavimam, 
gudrybėm ir teatrališkiems 
pareiškimas taip vadinamos 
“visuomeniškos nuomonės.” 
Kongresas kleimuoja gėdos 
ženklu kapitalizmo politiką, 
kuri užpuolimo veiksmais 
skiria šalis vieną nuo kitos 
tuo tikslu, kad galėtų la
biau pralobti nepasotinamo
ji mažuma. Kiekviena im
perialistinė valdžia siekia 
to, kad kiek tik galint api
plėšt silpnesnių valstybių 
žemes ir gyventojus ir už
grobt jų turtus; taipgi sie
kia visais būdais užtikrinti 
sau rinkas, kur galėtų iškišt 
savo tavorus.

“Tie žingsniai yra vykdo
mi pagal spaudimą, daro
mą ekonominio krizio, kuris 
yra vaisius dabartinės šei
mininkavimo tvarkos ir ku
ris i tegali pranykti tik per 
pranykimą šios sistemos; ir 
tie žingsniai juo labiau aš
trina krizį ir daro neišven
giamu dalyku pavirtimą 
ekonominio krizio į impe
rialistinį karą. Vienintelį 
'sau Išganymą Idapitalistinės 
valdžios temato tame, kad 
su pagelba rupios prievar
tos laikinai patenkint inte
resus stipresnės ir labiau 
apsiginklavusios tautos. Ka
pitalizmas gimdo krizį, o 
krizis gimdo karą.

“Kongresas a t ž y m i tą 
faktą, jog visos kapitalisti
nės valstybės žiūri į Sovie
tų Sąjungą, kaip į bendrą 
savo priešą, kurį jos nori 
sunaikinti. Po ilgos eilės 
imperialistinių karų, bloka
dų, apsiautimų, ginkluotų i 
užpuolimų, kuriuos darė I 
imperialistinių šalių samdi
niai,—prasidėjo baltagvar
diečių ginklavimas Europoj 
ir Amerikoj, statybos ga
dinimas (Sovietų šalyj iš 
vidaus), sabotažo veiksmai, 
šmeižtų kampanijos, tai yra 
visa tai, kas dėjosi ir deda
si už diplomatinių santikių 
sęenerijų ir ką diktuoja 
buržuazijos biznio reikalai, 
—po visa to yra ruošiamas

Jie parodė 
j 
darni visas pastangas, kadįkovos prieš karą, 
užkirsti kelią karo medžią-/, 
gų gaminimui ir vežimui, ir/ 
stengėsi atidaryti akis. Ja-f 
ponijos kareiviams, idant 
šie pamatytų šio karo gro
bikišką pobūdį.

“Kongresas pažymi, kad 
palaikymas, dirbtinai suda
rytų rubežių, nustatytų būk 
tai per “taikęs'’ sutartis, 
kurios yra tiktai, vienpusis-uu 
kais veiksmais delei politi-, dietai įsitikinę, kad kova 
nio prispaudimo _ nuga etų, prįeg kara tegalima teisin- 
salių naudai laimėjusių ka-[gaį vesįį tada, kada bus 
rą ir kurios aitimoj ateityj veiksmais* prieš ji kovoja- 

O IMI 11 O IZ1 n Y\nXTAlllYVl _ -L v v _ . dgręsia milžinišku pavojum, 
—sutveria tarp atskirų ša
lių gilią pragarmę, kuri ga
li visur pasidaryti karo šal
tiniu. Tų sutarčių pagrin
das yra tas Versalės sutar
ties paragrafas, kuris išim
tinai sukrauna ant Vokieti
jos atsakomybę už pradėji
mą karo veiksmų 1914 me-j 
tais. Tatai yra aiškus me-! 
las, kurio demogagiškas iš-1 
naudojimas iš dalies prisi- sukurti komitetai kovai' 
dėjo ir prie atsiradimo ir prieš imperialistinį karą tu- 
sustiprėjimo fašistinės rea- ri ir toliaus dirbti tąja 
kcijos Vokietijoj. kryptim, tai yra tverti vie-

j .v. . . iningą proletarini frontą iš-
Kongresas pareiškia jog.Į tisame pasaulyje, 

nepaisant tų bei kitų tai-'
kininkiškų” manevrų," visos!: “Kiekvienas čia męs pri- 
imperialistinės šalys—Ame! siekiame ir .'visi sykid daro-. 

me prisma, kad niekad at
eityje neatsisakinėsime nuo 
pavojingos mūsų priešams 
vienybės, kuri pasirodė ši
čia tarp prispaustų, ir iš
naudojamų minių atstovų 
ir kurios sąmonė gyvuoja 
tose ipasese. \
/ “Mes prisiekiame visbmis^ 
pajėgomis ir visomis gali
momis mums priemonėmis 
kovoti prieš kapitalizmą. 
Mes prisiekiame pasišvęsti 
vykdymui stovinčių ■ mums 
uždavinių kovoj prieš gink
lavimąsi ir prieš rengimą
si karui, ir tuo patim ko-

atsitikimą Jeznoje:
“Praėjusią savaitę šioje 

apielinkėje siautė griausti
nis su dideliu lietumi ir pri
darė daug nuostolių. Kiš- 
keliškių kaime užmušė ant 
krosnies gulintį vaiką ir su- 
paraližavo rankas ten pat' 
ant krosnies buvusiai to vai
ko senutei, kai kur įtrenkė 
į medžius.

“Būdos kaime užėjus per
kūnijai pil. R. nuėjo iš pir
kios į, seklyčią paimti mal
daknygių ir paprašyti pas 
dievą, kad nustotų perkūno 
siautimas. Pil. R. beimant 
nuo stalo maldaknyges, žai
bas kirto į trobą ir sudras
kė seklyčios dūmtraukį, su
skaldė lubų balkius ir užde
gė trobą. Subėgus pavyko 
trobą apgesinti. R. trenks
mas apkvaišino.”

> dirbti tąja 
kryptim, tai yra tverti vie- 

įningą proletarini frontą iš-

rikos Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Franci j a, Italija— 
rengiasi karui.

“Kongresas atžymi vado
vaujančią rolę • Francijos 
imperializmo, kuris,1 . besi
ruošdamas karui, stengiasi 
savo vadovybėje . sutelkti 
Europos- šalis ir tuo būdu 
sudaryti imperialistinių pa
jėgų susigrupavimą (Du
nojaus Federacija, 
nos sutartis).

“Kongresas yra 
pasiryžęs visomis 
mis dirbti prieš tuos jų pa
siūloj imus. Kongresas ma

siniuose išstojimuose darbi
ninkų, valstiečių, inteligen
tijos ir visų išnaudojamųjų 
ir prispaustųjų visame pa
saulyje. Nėra kitos, geres
nės priemonės kovai prieš 
karą! Kongresas atranda, 
kad tūlų asmenų peršami 
pasiūlymai padaryt,- atsiti
kime karo, “žmonių balsavi
mą,” nebus gana pasekmin
ga priemonė, todėl kad bal
savimas nieko negalės per
mainyti po jau įvykusio fak
to.

Lozan-

tvirtai 
pajėgo

to išsivadavimą tiktai ma-:voi prieš viešpataujančias
klases, prieš šovinizmą, 
prieš karo biudžetus, kurių 
užgyrimas yra didžiausia 
gėda; prieš paskolas ir mo
kesčius, kuriais yra apkrau
namos darbo masės delei ap
mokėjimo ginklavimosi kaš
tų.

“Mes prisiekiame kovoti 
prieš šmeižtų kampanijas, 
nukreiptas prieš Sovietų 
Sąjungą, kuri būdavo ja so
cialistinę visuomenę ir ant 
kurios mes neleisime jiems 
pasikėsinti.

“Mes prisiekiame kovoti 
“Kongresas pirmučiausia j prieš Chinijos suskaldymą 

persergsti viešumos nuomo-! ir pasidalinimą, kaip kad 
nę prieš įvairius oficialius nori padaryti imperialisti- 
(valdiškus) tvirtinimus, nes valstybės, idant paten- 
ypač prieš Tautų Lygą, ku- kint ąavo grobikiškus ape- 
rį yra tiesioginis ginklas 1 1 • • —
rankose imperialistinių val
stybių ir kuri, naudodama 
išdidžias ceremonijas, žo
džiais skelbia taikininkystę 
(pacifizmą )tuo tiksliu >kad 
tikrumoje įvykdyt, militari- 
nius savo planus.;

“Kongresas jaukia visus 
teisingus žmones panaudoti 
visas savo spėkas, kad nu- 
maskuoti veidmaįnystę, ku
ri randasi- žodyje “pacifiz; 
mas” (taikininkystę), — d 

i tai yra žodis, kuris tegali 
tiktai užmigdyti miniu bu
dėjimą, taip kad jos vėl bū
tų nejučiomis užkluptos im
perialistiniu karu.'

“Kongresas perspėja vi
sus .tikrus: karo priešūs nuo 

L, ” " \ ' j
įyinąęžygį del grobio pasida- (kompromisų), kuriuos da- 

kiap kad Japonijos darbinin- ’•I • “I M • IV,

Atsiprašau, draugai, už klai 
dą, kuri buvo padaryta 12 
dieną šio mėnesio “Laisvėje,” 
kur buvo rašyta apie prisiren
gimą spaudos piknikai!. Ten 
buvo parašyta ir suminėta Į Tolimuose Rytuos kryžiaus 
draugai, kurie nebuvo oficia
liai paskirti busus organizuo
ti, bet veikė taip .sau susita
rę. ALDLD. kuopos' susirin
kimas, įkuris įvyko 6 d. šio 
mėnesio, išrinko' draugus tam 
darbui atlikt?. Paskirti drau
gai yra j. Petkus ir A. Vait
kevičiūtė.

Draugai kai kurie nepasi
tenkinę; kad aš parašiau tą viešpątauja “raudonasis im 
korespondenciją. Todėl ašiperializmas,” kaipo pasaką, 
pasiaiškinu, kad tą žinutę ra- i kurios tikslas yrą pateisint 
šiau dar prieš kuopos- susi-rin-j užpųęlimą ant ŠIOS darbi- 
kimą. Aš maniau, kad ne- ninku ir valstiečių respubli- 
bus išrinkta komisija, tai tik 
taip sau draugai pasitarę or
ganizuojasi važiuoti į spaudos 
pikniką. / ’ '

Draugai, kurie dar neužsi- 
regištravo, tai ’ greitai1; tai1 pa
darykite šiomis dienomis, nes bikų žygi©', ves tokį jau kvu- tų įpblitinių susiderėjinųų

karas prieš šią socialistinę 
valstybę.

“Tuo pačiu laiku šis kon
gresas' pažymi, jog Sovietų 
Sąjungū veda neatlaidų, sis- 
tematišką. darbį, idant su- 
drūtinti taiką, ‘ Kongresas 
atmęta imperialistų tvirti
nimą, būk Sąjungoj Socia
listinių Sovietų Respublikų

bitus;—prieš koloninių tau
tų iąnaudojimą ir priespau
dą, už davimą veiklios pa
ramos Europos darbinin
kam, pakėlusiems kovos vė
liavą prieš imperialistines 
valdžias.
f “Mes prisiekiame viso' 

mis priemonėmis kovoti 
prieš bęsiartinančią katas
trofą ir atsišaukiame į vi
sus . darbo žmones: Mes

ninku ir valstiečių respubli-i 
kos.4

“Kongresas pareiškia, 
kad didžiosios valstybes 
yra Japonijos sandarbinįn- 
kės užpuolime ant Chinijos 
ir kad jos, po šio didžio gro- Ltolri- 1....

jau laikas baigiasi. Paduoki- ‘
te savo vardus drawgams J. IliniipO-. Kongresas pareiš
Petkui ir A. Vitkevičiūtei.

. , J. $ų^aitis>

ro kai .kurie'v vadai ^darbi
ninkų organizacijų .sų ats- 

kąi parodė didvyrišką pa* tėvais viešpataujančio sure-
*■9
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Visiems Darbininkams ir Ją 
Organizacijoms

Brangūs Draugai:
Mes, darbininkai, šio Union 

pavieto dabartiniu laiku esa
me kritiškoj padėtyj. Bedar
bė didėja, algos kapojamos, 
šelpimo biuras beveik nekrei
pia jokios ątydos į ‘bedar
bius, kasdieninės bedarbid 
evikcijoš ir abelnas pablogėji
mas gyvenimo sąlygų.

Tiktai, viena Korauą. Parti
ja, kuri yra tikra vadovė dar
bo klasės, organizuoja darbi
ninkus kovai už geresnes są
lygas.

Geres niam organizavimui 
darbininkų, tapo suorganizuo
tas Darbininką Centras, kuris 
oficialiai atidaromas 16 die
ną rugsėjo, 426 Court St.

Tai svarbus įvykis visiems 
darbininkams, gyve nantiems 
Union County. Tai žingsnis 
pirmyn kovai- prieš kapitalis
tinę sistemą ir bado šmėklą..

Vietinė Komunistų Partijos 
sekcija atsišaukia į darbinin
kus ir organizacijas, masiniai 
dalyvauti rengiamam pokilyj, 
šį penktadienį, 16 d. rugsėjo, 
8 vai. vakare, naujam Darbi
ninkų Centre, 426 Court St. 
Dalyvaus įvairių tautų darbi
ninkiški chorai, šokiai prie ge
ros muzikos ir įvairūs žaislai. 
Įžanga 25c.

Sekc. Org. R. Edwards.

Maskva. — Paruoštas ant
ras penkių metų planas del 
Sovietų orlaivystės. 1937 
metais orlaivių, linijos sieks 
200,000 kilometrų ir bus pa- 
budavota su moderniškais 
įtaisymais 5,0Q0 orlaiviams 
stočių. • •.

kreipiamės i visu šalių dar- i to
• • 1 V i • v • • • OllllVzlU O vi A vi •

bininkus. valstiečius ir in
teligentiją, į išnaudojamus 
ir slegiamus ant viso žėmės 
kamuolio, šaukdami juos: 
dėkitės prie mūsų; susirin
kimuose ir mitinguose užsi
dėkite sau tas pačias parei
gas, kurias mes čia iškil
mingai sau užsidedame./ 
Vykdykite tas pareigas dar
bais!’/ f-

Pjįį'imąnt šį mąnifęstą,

tas pasirašė speciali pareiš
kimą, kur sakoma: “Že- 
miau pasirašantis ima kai
po savo pareigą darbuotis 
tekioj dvasioj, kaip išreikš
ta šiame, manifeste, ir dėt 
visas savo pajėgas ir visą 
energiją mobilizavimui mi- 

xi>w^*^v«e,.nių delei kovos prieš impe- 
kiękvienas kongreso delega- Nvialistinį karą.



f

i

' Penktad., Rugsėjo 16, 1932

i

Mirtis ir Laidotuvės Ryan Walkerio. Žy
maus Amerikos Komunistinio Kartūnisto

Maskvoje mirė amerikonas 
Ryąn Walker, žymus revo- 
liu^nis kartunistas, kuris 
b e n d r ad a r b iavo “Daily 
Workeriui” ir buvo įstojęs 
į Amerikos Komunistų Par
tiją. Jis buvo nuvykęs į 
Sovietų Sąjungą pernai kar
tu su darbininkų delegaci
ja dalyvauti 14 metų revo
liucijos sukaktuvių apvaikš- 
$i o j i m e. Dabar sugrįžo 
Amerikon jo žmona, Marjo
rie E. Smith, laikraštininke 
ir autore. Ji labai dėkinga 

j ' Sovietų valdžiai ir drau
gams, kurie dėjo visas pas
tangas, kad išgelbėti d. Wal
kerio gyvybę.

Smitu pasakoja:
“Walkeris buvo daktarų 

priežiūroj aštuonis mėne
sius, iš kurių keturis mėne
sius praleido Botinsky ligo
ninėj. Jis turėjo privati- 

} nį kambarį, dvi slauges, vie- j 
na angliškai kalbančia, kitą 
rusiškai. O kiek specialis
tų jį lankė, tai ir atsiminti 
nebegaliu.

w “Tai ka reiškia socialė 
apdrauda. Ta apdrauda 
įvesta delei aprūpinimo dar
bininkų Sovietų Sąjungoje, 
kuomet jie suserga. Mums, 
kurie esame augę Ameriko
je, sunku persistatyti be 
atlyginimo ligoninė.”
Walker Troško Pamatyti 

Darbininkų Tėvynę
“Walker buvo linksmas, 

kaip dešimties metų kūdi
kis,” sako Smith, “kuomet 

•$s buvo išrinktas važiuoti 
į Sovietų Sąjungą su lap- 

/ kričio 7 d. delegacija. Jis 
‘•turėjo gerą priežastį. Per 

32 metu jis buvo revoliuci
nis artistas, piešdamas pa
veikslus tikros socialistinės 
valstybės, kurioj darbinin
kai viešpataus... bet ši bu
vo pirmutinė proga jam pa- 

, matyti savo akimis socialis-!
tinę šalį, kurią jis persta
tė savo piešiniuose...

"Kuomet mes pasiekėme 
Leningradą, Walkerio en
tuziazmas neturėjo ribų. 
Jis matė seną Rusijos gy
venimą formoje jvairių caro 
palocių, o naują Rusiją su 
jos fabrikais, jos darbinin
kų namais, darbininkų kliu- 
bais ir tt. Šaltį jis pagavo 

.^Leningrade ir negalėjo nuo 
iujo lengvai atsikratyti.

“Pasiekus Maskvą, jis bu
vo pas gydytoją ir šaltis 
truputį atslūgo. Jis buvo 
su delegacija Raudonojoj 
Aikštėje lapkričio 7 d. ry
te ir matė raudonosios ar
mijos parodą ir darbininkų 
demonstraciją. štai čia, 
prieš jo akis maršavo per- 
galingas proletariatas! 
Skersai aikštę laimėjusių 
darbininkų raudonosios vė-

u 
i
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1932 m., Į ir gydytis.
betnebuvo tikrai ligonis, 

tik labai pavargęs.
“Walkeris nusprendė 

žinoti toliau kartu su dele
gacija. Jis norėjo matyti 
viską.

“Delegacija išbuvo kelio
nėje visą mėnesį. Walkeris’ 
sugrįžo į Maskvą su dideliu 
šalčiu. Tas išsivystė į plau
čių įdegimą ir vasario 22 d. 
buvo urnai nugabentas į 
Botinsko ligoninę. Paskui 
i š s i v ystė kitokios ligos, 
prieš kurias kovot jis ne
beturėjo spėkų...

“Walkerio laidotuves bu
vo tokios įspūdingos, kokių 
aš nesu savo gyvenime ma
čius. Kadangi jis priklau
sė prie Komunistij Partijos, 
tai jo lavonas buvo paguldy
tas į raudoną karstą. Kars
tas buvo pastatytas prie 
svetainės durų ir jauni ko- 

! munistai uniformose stovė
jo sargyboje. Amerikos 
Komunistų Partijos ir įvai
rių Sovietų Sąjungos orga
nizacijų atstovai sakė pra
kalbas apie Walkerio ilgą

va-

jime. * Buvo perskaitytos ALDLD Worcesterio Kuopa Kelia Aikštėn 
apgailestavimo kablegra-I n •ir 0 1 r£ !♦ T\ I
mos nuo Anglijos ir Vo BUVUSIO KOOOOS Mf. ZallBO 9311)3 

į kietijos komunistiniu parti- a v c
! j«.

WORCESTER, Mass. -Su-] ne. Minėta komisija nuėjo į 
Šalę karsto buvo pade- ’sirinkimas ALDLD. 11 kp. Įvy-jbanką kartu su Karazija, kur

rožiųtas didelis raudonų 
vainikas. Pasibaigus pra
kalboms, karstas buvo ileis- Z V
tas į pečių del sudeginimo. 
Staiga užgriovė vargonai 
“Internacionalą:” v

“Tai jau bus paskutine 
mūs kova prieš skriaudas, 

“Internacionalas žmoni
jos atgaiva...”

“Walkeris atsiskyrė su 
mumis. I Is ė k is, drauge 
Walker!

“Čia nebuvo liūdesio są- 
jausmo... to beviltingumo, 
paprastai surišto su mirčia. 
Žmogus jautei tik tą, kad 
štai buvo žmogus, kuris dir
bo del idealo... kaip kad 
šimtai 
draugų 
užgeso, 
tikrenybe.

“Del manes Ryan Wal
kerio mirtis buvo laiminga. 
Štai kodėl jo pelenus aš pa
likau Sovietų Sąjungoje. 
Walkeris nepriklausė man. 
Jis p r i k 1 a tise darbinin
kams.”

ir tūkstančiai jojo 
dirba. Jo gyvybė 
bet idealas virto

Pasitikėjimas Daktarais ir 
Nepasitikėjimas

Kai kurie perdaug tiki į Į tokį užsišokimą atsaky- 
daktarų žinojimui; mano, i damas, šis daktaras prime- 
kad geras daktaras gali vis-1 na tūlus dalykus iš medici- 
ką išgydyti arba nuo bile 
ligos apsaugot. Antroj pu
sėj yra žmonių, kurie ne
pripažįsta medicinos dakta
rams jokios vertės. Dau
giau išmananti gi žmonės 
supranta, kad medicinos 
mokslas ir profesija yra 
daug naudingų dalykų pa
darę, nors daugybėje ligų 

idaktarai der tebėra bespė- 
į kiai.

Vienas daktaras “For
um” žurnale (birž. 1932 
m.) guodžiasi, kad jo paties 
tėvas, taipgi daktaras, ken
čia nuo peraugšto kraujo 
spaudimo; “aš gi turiu skau
džius galvos gėlimus;išpjau
tas man apendikas; esu sir
gęs influenza,užausinio kau
lo įdegimu,. reumatizmu ir 
keliais kitais dalykais... Ko
dėl aš del to nekeikiu dakta
rišką profesiją? Todėl, kad 
aš žinau rubežius daktarų 
žinojimo, ir aš žinau, kad jie 
daro geriausia, ką gali,” at
sako tas gydytojas rašyto
jas, ir nurodo įvairias ligas, 
kurios dar mažai tėra su
prantamos.

Sako jis, kad niekas dar nus ir 
tikrai nesupranta vėžio Ii- žmogaus kūno niekas tada 
gos, chroniško inkstų įdegi- nebuvo girdėjęs.

i na tūlus dalykus iš medici
nos progreso. Sako, kad jo 
tėvukas buvo baigęs pirmos 

| rūšies medicinos mokyklą 
1857 m., ir tada visiškai nie- Į 
ko dar nebuvo žinoma apie 
bakterijas, kaipo ligų perus. 
Jei žmogus mirdavo nuo su
gedusio apendiko, tai būda
vo sakoma, kad mirė nuo1 
“prietvariaus” (arba “prie- 
tvirtinės”), o kad ne, tai nuo 
“mėšlungiško vidurių sukie
tėjimo.” Jis nežinojo, kad 
džiova yra limpama liga. 
Nebuvo dar tada naudoja
ma nei termometras, kūno 
karščiui ištirti.

Difterija ir šiltinės mir
tinai siautė, o čiepų tam ne
buvo. Kraujo įleidimas iš 
sveiko žmogaus mažakrau- 
jui nebuvo žinomas. Nie
kas dar nebuvo atradęs 
X-spindulių nei radiumo.

'Nebuvo anesthetinių vais
tų, kuriais būtų “apmigdo- 
ma” atskiros kūno vietos, 
kur tenka daryt nedidelė 
operacija; nebuvo žinoma, 
kad geltonąjį drugį perlei
džia žmonėms uodai; apie 

j vadinamus kablinius kirmi
ju prašalinimą iš

Puslapis trečias

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

tus mokesčius už 15 narių
Viso nepasiųsta duoklių su

moj $22.50.
11 Kp. Koresp. J. M. Lukas.
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Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į

* LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės:
57 BROADWAY, NEW YORK

NORTH GERMAN

SKAITYK LAISVE

IR KITIEMS UŽRAŠYK

ko 28 d. rugpjūčio, 
sirinkime įsirašė vienas nau
jas narys. Patėmijau “kris
luose,” kur rašo drg. Šoloms- 
kas, kad draugai 
diečiai 
naujų 
smagu 
bščių 
draugai, kad mes gaunam kas 
susirinkimas naujų narių ir 
kol kas dar esame čampionai, 
nes jau turime 14 naujų narių. 
Draugės ir draugai, clevelan- 
diečiai, laikykitės, o, draugės! 
ir draugai, worcesterieciai 
darbą!

“Laisvės” agentas raportą-' 
vo, kad atnaujino vienuolika1 
“Laisvės” skaitytojų.

žiburėlio Draugijėlės atsto
vai pranešė, kad jų susirinki
mas įvyks 9 d. rugsėjo.

T. D. Apsigynimo centrali- 
nio miesto komiteto atstovas 
raportavo, kad 12 d. rugsėjo 
pribus j Worcester! Tom Moo
ney motina, kur įvyks masinis 
mitingas.

Taipgi išdavė raportą iš ma
sinio mitingo, kuris buvo Com- 
mone, paminėjimui Sacco ir 
Vanzetti.

Pikniko komisija raportavo, 
kad piknikas įvyko 14 d. rug
pjūčio. Pasekmės neblogos. 
Reikia minėti, kad mūsų darb
ščios draugės visada aukoja 
namie gamintų valgių darbi
ninkiškiem parengimam. Taip
gi ir šiam piknikui aukojo 
daug gardžių namie gamintų 
valgymų. Šios draugės auko
jo:

Navikienė, Zalimienė, Jels- 
kienė, Valantukevičienė, D. 
Lukienė, Kanapkienė, Siupė- 
nienė, Deksnienė, M. Lukienė.

Išklausytas raportas nuo 
lietuvių darbininkų,, už Komu
nistus Balsuotojų Kliubo, kur 
paaiškėjo, kad Įvyksta deba
tai 9 dieną spalio ir masinis 
mitingas 16 d. rugsėjo.

Priimtas laiškas nuo ALDL 
D. Centro ir kartu 9 knygutės 
kiuponų platinimui, kad sukė
lus finansų del Kompartijos 
rinkimų kampanijos. Mūsų 
kolonijai sukelti skirta $25. 
Todėl, draugai ir draugės, visi 
Kompartijos rėmėjai ir sim- 
patikai, pasispirkite šiuos kiu- 
ponus platinti, kad mes galė
tume savo kvotą išpildyti.

Nutarta pasiųsti protesto re
zoliucijos prieš terorizavimą 
streikuojančių mainierių Illi
nois valstijoj ir prieš užpuoli
mą ant dienraščio “Vilnies.”

Nutarta paskelbti spaudoj, 
kad buvęs ALDLD. 11 kp. fi
nansų raštininkas, J. K. Ka
razija, nėra pasiuntęs į Cen
trą $22.50 iškolektuotų iš 15 
narių (1930m.) metinių duok
lių. Ant ALDLD. 11 kp. me? 
tinio susirinkimo buvo paste
bėta, kad ALDLD. Centro ra
porte yra klaida apie 11 kp., 
tuomet likos nutarta užklaust' 
Centro sekretoriaus, kodėl 
klaida Įvyko ir kad klaida bū
tų pataisyta. Tuomet Centro 
sekretorius davė atsakymą ir 
surašė 15 narių vardus ir pa
vardes, už kuriuos metines 
duokles, 1930 m., J. K. Ka
razija neprisiuntė. Todėl ra
porte klaidos nebuvo. Tuo
met sekančiame susirinkime J. 
K. Karazija pareiškė, kad jis 
yra tikras, kad pinigai yra pa
siųsti per jo paties “checking
account.” Bet banko čekiai 
sugrįžę iš banko, yra visi žu
vę. Tas bankas yra užsida- i 
ręs, todėl jau negalima surasti 
del priparodymo. Tuomet 
kuopa išrinko komisiją ištyri- į 
mui ar pinigai yra pasiųsti, ar =

4

clevelan- 
žada mus pralenkti 

narių gavime. Labai 
žinoti, kad ten yra dar- 
draugų, bet žinokite,

Šiame su-1 buvo peržiūrėta visi 
kur jis yra siuntęs 
“checking account.” 
sirodė, kad pinigai 
siųsti.

Vėliau Karazija sako, 
jis dabar nepamena, gal 
per nekurtuos biznierius 

I siunčiau, kur vėliaus jis pats 
Ijieškojo irgi nesurado, kad! 
'būtų pasiųsta. Tuomet Kara-' 
zija pradėjo nesilankyti į su-| 
sirinkimus. Praleidus porą 
susirinkimų, likos nutarta laiš
ku pakviesti, kad jis pasiaiš
kintų. Bet jis tik laišku at

isakė, kad nesijaučia kaltu. 
(Tuomet buvo nutarta sekan
čiame susirinkime parašyti dar 
vieną laišką, kad jis ateitų į 
susirinkimą ir įrodytų, kad jis 
yra nekaltas, o jeigu negali 
įrodyti, tai turi atsiteisti. Bet 
ant šio laiško nei atsakymo 
davė, nei pats atsilankė.

Todėl susirinkimas ir nuta
rė paskelbti spaudoj, kad J. 
K. Karazija nuskriaudė mūs 
kuopą nepasiusdamas surink-

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva

lo skaityti ir platinti jį.
KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ

Turiningas raštais ir ilustraeijomis iš klasių kovų lau
ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną.

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St. New York

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vieninteli lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

PRIEKALE telpa eiles, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarines literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas" turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, "Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina: Siaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rub. metams—2 doler.
6 mėn.—1 rub. 50 kp. 6 mėn.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 dol., 6 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikola- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Paraše Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS į

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kad mokėti nors dalinai apsiginti.

Žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlaoligė, mažakraujingumas. • 

| žolinė sloga, dusulys, kosulys.
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas. nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Riktšašiai, šunvotės, votys pakunės. .. 
Garankščiuotos gyslos'— jų pasireiški

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

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus BU

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saules nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežaščių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. 
Kada žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas. 
Gazų ir garų pavojingumas. 
Pagalba gazu pritroškusiems. 
Elektros užgavimas žmogaus. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

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

mo, širdies raumenų išsigi-1 Dar 1920 metais baigusie- 
................. ................... ji mediciną daktarai nieko 

nebuvo mokykloj girdėję 
apie insuliną gydymui nuo 
cukraligės, nei apie kepenų 
syvus gydymui pavojingos 
mažakraujystės, nei apie 
čiepus nuo škarletinos, nei 
apie desėtkus įvairių gydy
mo priemonių, kurios šian
die jau sėkmingai naudoja- 

i mos.
Negalima taipgi pamiršt 

masinių marų, choleros epi
demijų ir kitų panašių “plė- 
gų,” kurios tapo nugalėtos 
su medicinos mokslo pagel- 
ba.

Viską suėmus krūvon, 
medicinos mokslas yra , pa
daręs didžiulį progresą, atsi
menant, kad dar tik 300 me

f , .v-. v. . _ .mimo ir kitų tokių “mirties
liavos išdidžiai . plevėsavo 'laivų kapitonų. Niekas ne- 
ore. Tūkstančiai ir šimtai' turi tinkamo įrodymo, iš ko-

! Pūkštančių darbininkų pra-.kios priežasties atsiranda 
į Jg&aršavo pro estradą... i reumatiškas drugys, influ-

“Už kelių dienų delegaci- enza, tymai arba net pa- 
ja išvažiavo apžiūrėti kitas prastos slogos.” Visi liaukų 

■ i vietas Sovietų Sąjungoje, (gliandsų) nesveiki veiki- 
| Walkens aplankė Stalingra- . mai, tik su keliomis išimti- 
i dą, Dnieprostrojų... visus j mis, yra permenkai žinomi.

Penkių Metų Plano milži-; Tą patį galimą pasakyt apie i 
nnA /J n.. -.U, i U, ...U__  HA*'DUS, nuo užšalusių šiaurių I nervų ir proto ligas. “Aš 

galėčiau užpildyt ištisą pus
lapį vien tik surašymui to
kių atsitikimų, prieš ku
riuos mes (daktarai) 
me bespėkiai.”

—Nagi, ar mes nesakėme, 
kad daktarai nieko nežino! 
—gali čia sušukti tūli as
menys.

iki pusiautropiškų pietų. 
Laike turo kiekviena dele- 
ga<ja turi savo medikališ- 
ką štabą. Walkeris buvo 
rūpestingai dabojamas. Kis- 
slovodske jis buvo kvies
tas pasilikti mėnesiui laiko 
sanatorijoj, nes draugai 
manė, kad jam reikia ilsėtis

esa-

tų atgal nebuvo žinoma nei 
to, kad kraujas kūne cirku
liuoja (aplink teka).
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(Tąsa)
Pavakariu kunigo nervus visai suardė at

bėgęs patsai atamanas, kuris be galo buvo 
nusiminęs, ir pradėjo:

—Ar žinai ką: kunige,—taip suriko pul
kininkas, kad kunigas, dar nežinodamas, 
kame dalykas, jau visas drebėjo:—Tris ka
zokus užmušė!

—O, viešpatie dieve, šventasis Dovydai,
—bumbėjo- nusigandęs kunigas.

—Tai kas gi tokio darosi?
—Klausi kas? Atrodo, kad juos nudėję

tas senis negyvėlis, kurį rengeisi su pamal
domis palaidoti. Del tų pamaldų tas viskas
ir atsitiko.

—Persižegnok, persižegnok, pone pulki-!
ninke. Ką tu kalbi? Ką kalbi? Kaip ne-L _v . . - . . .
gyvėlis gali juos užmušti?—drebėdamas £as- Aš net nežinau, kame Andrius, prasi- 
kalbėjo kunigas. i kalto. Atamanas tokius dalykus geriau už

—Suprantama, kad gyvieji už jį atliko į mane žino. Gal būt, visai menkos vertės 
tą darbą.' Ar tu supranti? Kas nors at-I dalykas;.areštavo, palaikys ir paleis.
keršijo,—paaiškino atamanas. j Kunigėli, nepaleis, nepaleis,—duris pa-

—Kaip gi tas atsitiko? Kur tas įvyko? |ti atsidariusir puldama Pelagija kunigui 
—Krūmuose, balose, ten pat, kur buvome1 P° kojų kalbėjo.—Jau jeigu pateko į jų na- 

sutarę negyvėlį nunešti. Supranti, kazokai (gus,, tai nepaleis, prakeiktieji geruoju ne- 
naktį nunešė jį ten,—na, suprantama, pri- paleis! Pagelbėk man, kunigėli, pagelbėk! 
silakę buvo, na, taip ir negrįžo. Koman-

jai

—Ko jai reikia?
—Sakė, kad jos vyrą areštavo, kada ji 

buvo palydėti “stebuklingąją.” Tuom kartu 
atėjo kazokai'ir senį .išsivarė. Tik kaimy
nai jai apie tai pranešė.

—Na, tai kas. Kas‘gi kunigui prie to? 
ir nieko aš negaliu pagelbėti. Lai ji ėina 
pas atamaną, o ne pas mane. Eik ir 
pasakyk. <■ :•4 ►

Bet. kunigo žmoria užjautė' senukei ii’ ne
patenkintai subumbėjo::

—JAU ji buvo pas atamaną, bet jis neno
ri jos nei matyti'. Tu žinai, koki archan

gelai saugoja jo vartus, kuriuos tik pama- 
i čius gali nusigąsti. Nenori įleisti ją sargai.

—Na, tai ką gi aš galiu padaryti? pati 
įgali suprasti,—kalbėjo nepatenkintai kuni-

Pelagija buvo tais pat drabužiais apsi-
dierius tik nesenai pasigedo jų, bet jų nėra ^ng.us, kuriais, pasipuošė palydėjimui “ste- 
ir nėra. <
po vakarykščio, bet paoficierius pranešė,’ 
kad jie iš krūmų neparėjo. Tada pasiun
tėme ten jieškoti ir atradome juos su ne
gyvėliu klonyje. Ar dabar supranti, kame 
dalykas? Mano kazokai vos nepakėlė su
kilimo prieš mane; jie sako: mus visus taip 
išžudys. O čia dar atėjo žinios iš kasyklų, 
kad ten prasideda sukilimas, šiandien 
mainieriai jau neatėjo į darbą. Jėzaus Kristaus, užtark už mus žodelį,—-

Kunigas klausydamas drebėjo ir tankiai; ir atsisukusi į nustebusį savo ^kvailą sūnų, 
žegnojosi, kartodamas: j Pelagija pridėjo.—Prašyk kunigėlio ir tu,

—Oh, viešpatie, Jezau-Marija. Aš tau J°neii- 
sakiau, kad ne veltui tie bolševikų atsišau-; 
kimai. Antikristo vaikai jau vėl pradėjo.

—Taip, blogai, dabar ir kazokus baisu; tu su motina atbėgo, dar labiau burną ati- 
pargabenti. Sužinos tie niekšai miestely-1 darė ir nustebusiai dairėsi po kambarį. Iš- 
je, tai visai prieš mus įdūks, nes ir čionai girdęs jis motinos žodžius, atkreiptus į jį, 
kurstytojų yra tiek ir tiek. O kada suži- nustojo glamžęs marškinius ir pakėlė augš- 
nos Novočerkaske apie tai, tai bus didžiau- tai skruostus. Atydžiai jis žiūrėjo tai į sa- 
sias skandalas. Kur tai matyta, kad po pat vo motiną, šliaužiojančią po grindis, tai į 
nosia apskrities atamano ir seno pulkinin
ko toki dalykai įvyksta i

—Paslėpti, paslėpti nuo jų tą reikia,— 
patarė kunigas.—O sukilimui reikia pastoti 
kelias.

—Pastoti kelias, tai menkniekis. Vado
vaujančius reikia sugriebti ir nuplakti. 
Taip nuplakti, kad oda gyviems nusimau-l 
tų, tada ir kiti nusiramins. Bet kaip tai 
padaryti, kad būtų mažiausia skandalo? Aš j 
jau buvau pasiuntęs kazokus pas Kuzminą; 
jau senai jį seku. Bet nerado jo namie, 
tartum tas niekšas žinojo, kad pas jį ateis 
kazokai. Sako, būk vakar išvažiavęs į Mi- 
lerovą. Kazokai, suprantama, nepatikėjo 
ir pagriebė jo moterį, o toji kaip pradės 
rėkti, išbėgo ant gatvės ir pakėlė didžiausį 
skandalą. Kas jos paisytų riksmo, bet čia 
tie viršininkai iš Novočerkasko ir “stebuk
lingosios” palydovai. Blogai su ta “ste
buklingąja”, geriau, kad ji greičiau iš čio
nai iškeliautų. Taigi ir atėjau pas tave apie 
tai pasitarti.

—Kaip tą pakeisti, nežinau; abelnai “ste
buklingoji” vienoje vietoje būna septynias 
dienas, taip jau nuo senai įvesta.

—Žinau, žinau, kad taip yra nuo senai, 
bet mums reikia, kad ji iš čionai kuo grei
čiausia iškeliautų. Pagalvok ką nors, tu 
turi gerą galvą. Pasakyk, kad rytoj Tara
sov koje yra šventė ir pasiūlyk, kad ten ją 
nuneštų.

Kunigas vis dar drebėjo ir nerviškai 
vaikštinėjo po kambarį.

Niekšiškas Darbas
Palydėjo “stebuklingąją” taip jau iškil

mingai, kaip ir pasitiko. Atamanas, apsi
rengęs į pilną pulkininko uniformą, džiau
gėsi, kad ji jau iškeliauja.

—Nuslinko, pagaliaus, išsibodėjau jąja, 
—tarė jis, kada procesija atsitolino nuo 
miestelio. Ją pastatė ant tam tyčia įrengto 
vežimo, sukeldami dulkių stulpą.

Dar nespėjo varpai nustoti gaudę, o ku
nigui jau Akulina pranešė, kad verkdama 
pas jį atbėgo Pelagija Zernova. *

Jis manė, kad jie kur nors miega būklingosios”, ir dabar begailestingai juos 
valkiojo po grindis. Jos veidas išbalęs ir 
ašaros riedėjo per senus veidus, ir ji kietai 
įsikabino į kunigo ilguosius drabužius.

—Nukankins tiė nevidonai senelį, nukan
kins! Ar mažai žmonių jie jau pražudė? 
Kuo daugiau pas jį prašai pasigailėjimo, to 
atamanas darosi žiauresnis. Tik tu vienas, 
kunigėli, gali jį perkalbėti; vardan dievo ir

Senelė tvirtai laikėsi kunigui-už drabužių 
ir galva mušė į jo kelius. Jonas, kuris kar-

kunigą, ir jo veidas reiškė, kad jis pradėjo 
mastvti. V </

Z —Aš nieko negaliu pagelbėti, nieko,— 
kalbėjo kunigas, norėdamas išliuosuoti iš 
moters rankų savo drabužius.—Pati tu ži
nai, kad į svietiškus reikalus kunigas negali 
kištis.

—Pas ką gi man daugiau ir kreiptis, jei
gu ne pas tave, kunigėli? 'Tik vienas tu 
esi mūsų užtarėjas. Tu ir su atamanu ge
rai sugyveni. Joneli, oi, Joneli; prašyk ku
nigėlio !

—Kunige, paleisk mano tėvą!—tarė Jo
nas, vis dar kietai suraukęs kaktą.

—Štai dar vienas juokdarys,—piktai tarė 
kunigas, smarkiai patraukdamas savo dra
bužius iš senelės rankų.Ką, argi aš tavo 
tėvą paėmiau, ar ką? Kas paėmė, to ir

—Tik žodelį užtark, kunigėli, tik žodelį, 
ir jis tavęs paklausys,—per ašaras kalbėjo 
senelė.—Iki mirties jie jį užkamuos. O ką 
gi jis kaltas? Tik liežuvį jis nesuvaldė. O 
gal kas jį apkalbėjo, įskundė, o patsai ži
nai, kad daug netiesos pasako. Mūsų na
mas iš krašto, ar gi mažai pašalinių žmo
nių sustoja? Kitą kartą ir nežinai, kas jie 
per vieni yra, o pulkininkas, matomai, juos 
žino. Ir todėl jis mano, dievas žino, ką 
mano... ^

—O kas gi pas jus buvo užėjęs?—perkir
to ją kunigas, šį tą suprasdamas iš senelės 
kalbos.—Visokį gali užeiti, bet gali užeiti 
ir toki...

—Ką tu, ką tu, kunigėli!—dar garsiau 
verkė senelė, bet kunigas suprato, kad ji 
jau išsiplepėjo, ir dabar nori tą užrėkti,— 
kam senelis gali būti reikalingas...

—Sene, kaip gi tu nori, kad aš užtarčiau 
Andrių, nieko nežinodamas?—ir kunigas 
arti jos priėjo ir padėjo ranką ant peties.

—Aš nueisiu prašyti pas atamaną, o jis 
man pasakys: štai toki ir toki žmonės pas 
Andrių užeina. O ką gi aš jam galėsiu pa
sakyti? Nusiramink, sene, ir viską papa
sakok.

♦

Dr-go J. Balsio mašiną pa- kūnės stiklais supjaustytos, 
Baltimo- kūnas mėlynas,—ligonis tapo 
lauktoji, perkeltas į Franklin Square 

Hospital, Fayette ir Calhoun 
Street. Kambarys 118 Annex 
Edw. Mattheus; lankymui va
landos dienomis nuo 2 iki 4; 
vakarais nuo 7 iki 8

Todėl, draugai ir

tiko didelė nelaimė, 
j piečiams ta didžiai 
(diena, 4 d. rugsėjo, jau buvo 
čia pat. Rytą oras tarsi-pa
rinktas, gražus, šiltas. Būrys 
mašinų, iš viso septynetas, 
traukiame per laukus, kalnus, 
Philadelphijos link, kur nei 
vieną iš mūsų nesuvylė.

Taip daug žadėta programa 
“Laisvės“ piknike. Ypatingai 
draugės B. šalinaitės vadovai 
jami 'Aido ir Sietyno chorai, 
su revoliuciniais dainų aidais 
ilgai, ilgai .skambės mūsų min
tyse. Laikas tarsi lig sniegas, 
karštos saulės šildomas, tirpsta, 
nyksta. Oi, kaip dar ne vienam 
iš mūsų būtų malonu, linksma 
pasilikti ant ilgiau taip linksmų 
linksmučių draugų philadel- 
phiečių tarpe. Bet laiko vėlu
mas kiekvienam sako ruoštis į 
namus.

Bet ir nelaimė!
Draugo J. Balsio mašina, 

kurioje radosi J. Balsys, jo 
žmona, Elena, duktė Adeliukė 
(9 metų), draug. S. Meškys ir 
Ed. Matusevičia, — sugenda! 
Mašina bėgdama iš kelio, 
atstum 22 mylias nuo Balti- 
morės, suvisu apsiverčia kai-1 jis, kaipo tos rūšies darbinin- 
riąja savo puse, trenkdama kas, turėjo prisidėjęs jų ne- 
į netoli esančią mūrinę tilte-j mažai, išvogti. Mašina į dū
lio sieną. Smarkiai sužeidžia-j mus paversta. Todėl, vieto je 
ma jaunuolįs E. Matusevičia; j iš Baltimorės ryte išvažiavu- 
lehgviau kiek—dukrelę Ade-Įsios gražios mašinos, rasta 
linkę. Draugą S. Meškį su- į vien apdegę gelžgaliai, griau- 
trenkė, bet jokios žalos orga-ičiai. 
nizme nepaliko. J. Balsiui irj 
jo žmonai Elenai, kurie prieša
kyje radosi, taip pat daug ne-(darbo žmonių buvo malonus, 
užgauta. ' j bet negali sužavėti, padengti

Nuvežus jaunuolį Ed. Matu-'to gailesčio ir skriaudos, kuri 
sevičią į Edwood Arsonal Ii-'pasidarė šioje nelaimėje, 
goninę, Aberdeen, Md., dak-i Visi draugai ir draugės, lin- 
tarai surado kairėje pusėje 4 kime jaunuoliui Ed. Matusevi- 
ar 5 šonkauliai įlaužta ir sun-j-čiui greito pasveikimo.
kiai plaučiai sužalota. , O mes, kaipo užuojautą

Po trijų dienų didelių kan- teikdami jam, privalome nuo- 
kynių, kur, išskiriant virš mi-'latos atlankyti.
nėtas žaizdas, rankos apie ai-!. i Vinco Duktė.

vai.
drauges, 

kam leidžia laikas, malonėki-
■te atlankyti nelaimėje patiktą 

Edvardą.
Kaip minėjau, dukrelei 

Adeliukei smarkiai galva su
žeista, reikėjo 30 dirksnių 
(stitches) sudėti. Laimei, kau
kolė nepaliesta. Adeliukė ran
dasi namuose, 1207 W. Lexing
ton St.

Lengviausia, tai draugas S. 
Meškys, kuriam paviršių rau
menų supjaustė sudužę maši
nos stiklai.

Ligoninėje stiklai tapo išim
ti, aptaisytos žaizdos, sveiksta. 
Gal jis pirmiausiai pasveiks.

Bet iš nelaimės kaip kas ir 
pasinaudoja. Kuomet, pirma
dienio ryte, draugas J. Balsys 
grįžo prie apvirtosios mašinos, 
rado visai kitokį vaizdą. 
Įrankiai taisymui mašinos, o

a —

HARTFORD, CONN.

šeštadienį ir sekmadienį (17 ir 18 
d. Sept.); įvyks USD ’ konferencija, 
1208 Tasker St. prasidės 8' vai. va
karę. šeštadienio vakare bus ir ban- 
kietas delegatų priėmimui, jame ga
le.^ ir pašaliniai dalyvauti.

šioj konferencijoj ir bankiete vi- 
delegatų ir susipratusių darbinin- 
užduotis būtinai dalyvauti.

(221-222)
A. Ramanauskas.

su 
kų

NEWARK, N. J.
LDSA 4, 10 ir 129 kuopos rengia 

pikniką naudai LDSA Pirmam Aps
kričiui. Piknikas jvyks nędėlioj, 18 
d. 'rugsėjo 1932; , Meadow Grove 
Park, Division Ąve. Cranfdrd, N. J. 
Pradžia 11 valandą ryte; įžanga 
ypatai 15c. Jei tą dieną lytų, tai 
piknikas įvyks pas A. Lutviną sve
tainėje, 69 S. Park St. Elizabeth, 
N.j. • ;? <;

Bus puiki programa, dainuos Eli- 
zabetho Bangos Ghoraš, po vadovys
te V. Žuko ir Sietino'.'Choras, iš 
Newark, N. J., po vadovybe B. šali- 
naitės. Newarkieciams, kas mylėsite 
važiuot į pikniką, tai busas išeis nuo 
Jurginės ‘ svetainės, 180 New York 
Avė., pirmą valandą po pietų. Ma
lonėkite kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti piknike. .

Širdingai visus kviečia rengėjai.
KELRODIS: Nors pikniko vieta 

randasi Cranfordė, bet ji geriausiai 
pasiekiami- per Garwoodą. Iš New 
Yorko į Garwood, N. J., reikią va
žiuoti Central Railroad of N. J.'gelž-

Todėl piknikas, nors ir tu
rininga programa tūkstančiams!

Į darbo žmonių buvo 
i bet negali

liaudį ir kaip galima p.rašąlin- 
į ti šią bedarbę. Kunigams, yra 
i baisu, kad parapijonai nesu- j 

Lietuviškas prabaščius nusi-'žinotų tuos dalykus.
gando, kad parapijonai darbi- ( 
įlinkai nenueitų 
nikam

Reikia priminti ir tai, kad 
Laisvės pik- žmonių iš bažnyčios išėjo la- 

negalėjo būt nei 
Todėl Ambutai 

komisijos (ir jo vikarui pasidarė nuosta- 
lietuvišką bažnyčią, (bu, kad jo nesiklausę atėjo ir 

žmonės iš bąžny-1 skleidžia lapelius, kviečiant į 
čios, paskleisti pikniko plaka-1 darbininkiškos, revoliucinės 

Baigiant dalinti, pate- spaudos pikniką. Parapijonai į 
, nusigandęs at- darbininkai atsilankę gali gir-1 

Na,

Rugsėjo 
2 d-gai iš 
nuėjo pas 
kada eina

z i bai mažai,
11 d. 2 draugės ir dviejų šimtų, 
rengimo

katų.
mijo kunigas
bėgo prie šaligatvio, ties kam- dėti d. Bimbos prakalbą, 

klebonijos, I ir tie keli parapijonai darb-.
lapelius, I gali “suklysti“, ( pažinti, kas 
tau Čia (darb. draugai ir kas mulkinto- 

popie-|jai, išnaudotojai. Bet daug 
’į parapijonų rengiasi 

į nedėldienį, 
rugsėjo, Charter 

Oak Park, čia bus svieto iš

pu bažnyčios ir 
kur draugė dalino 
pribėgęs sako: “Kas 
pavėlino dalinti tuos 
rius, ar turi leidimą
kur gavai tuos lapelius.

gavus, Į lietuvių
Aš ateiti į pikniką 

pašauksiu policiją ir areštuo- 18 dieną 
siu tave“. Draugė jam atsa-' 
kė, kad nežino t 
leidimas ir kur jis gauti.

Kunigas sako: “Žiūrėk,, 
kad čia daugiau neateitum“.

Kun. Ambutas ir jo jauna
sis vikaras nusigandę, kad 
spaudos piknike, kuris įvyks 
rugsėjo 18 d., Charter Oak 
Park, Hartford, Conn., bus ge
ri kalbėtojai, kaip kad drau
gas A. Bimba ir gera progra
ma. Tai kunigai daro viską, 
kad tik parapijonus neprileis
ti. Net sumanė kokį ten savo 
jomarkėlį jo paties 20 m. bu
vimo Hartforde rengti sukak
tuves.

O ką gi jis gero lietuviams 
darbininkams padaru čia gy- 
vendamas? Daug parapijonų 
darbininkų bp* darbo, badau
ja, kunigas rengiasi sa*. 
vo ypatos pasigerbimui “pa- 
rę“ ir vilioja iš dirbančių ir 
bedarbių parapijonų dolerius.

“Laisvės“ skaitytojai privaT 
lo, susiėjus su parapi jonais 
darbininkais, jiems aiškinti jų 
reikalus. Sykiu garsinkite šį 
spaudos pikniką, čia atsilam 
kę, sužinos ir apie £į kyjzį— 
bedarbę, kas privedė prie >to- 

(Bus daugiaū) • kio bado1; skurdo' dirbančią

ar reikalingas visų dalių Naujos Anglijo;
• • . • xr:_______ i* v________Vienas Iš Komisijos

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Penktadienį, 16 d. Sept., 8 vai. va
kare. 1331 N. Franklin St. įvyks la
bai svarbus visų darb. org. sekreto
rių susirinkimas, W. Z. Fosterio pra
kalbų klausimu.

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

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” 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:
- Męta^ns ^ .... . $1.50

šešiems menesiams . . .80
? Pąvieiūo jĮu&IgkMria : . \05'

>7 
b

t

SB ■•OMU

keliu. Iš Newarko, Ėlzabetho ir ki
tur tą vietą (Garwood) galima labii 
getai pasiekti. busąiš if gatve karį ai s.. 
Nuo Garwoodo gelžkelro stoties treika 
eiti iki North Ąvę.j, North AvenUe 
eiti vieną “bloką” po dešinei iki Ce-i 
dar St.; Cedar Streetu eiti iki 

lace’u 
jo de- 

A venue, 
apie

Brookside Place; Brookside. Fl 
eiti iki Division Ave. Paėjils p< 
šinei gerą bloką Division 
rasis ir pikniko vieta. Tai bus 
15 minučių-kelionė.' '

(220-222)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tos kuopos suslrin^ 

mas įvyks 18 dieną 'rugsėjo, ant UP 
W. Market St.',*’9:30 vai. ryte. Dran
gai, dalyvaukite • visi paskirtu laiku, 
ir atsiveskįtę naujus narius J orga
nizaciją

Org. A. RusCCkas. 
(220-2210

DETROIT^ .MlCIL q
Draugiškai išvažiavimas • ;r jgf?" 

kalbos,. įvyks rugsėjo 18 d., 2 vai. . 
lio' pifetų, "River Rogue Parke,hht ' 
Lietuvių- Kalnelio, prie Drive,*, arti 
Joy Road..tilto—tčmykitę* ženkįtiA •

Kalbės “Vilnies” redaktorius, drg.
F. Abekas. " , . .

Pastaba: Jeigu tą dieną būtų lie
tus, tai prakalbos bus Lietuvjųvsve- 
tainėje, 25th W. Vernor Highway, 
7 vai. vakare. • • ' r

. , K..P. L. E.^. .
/22Q-221) M

Brooklyn© Aido Choro Merginų Sekstetas

’ e

CONNECTICUT LIETUVIŲ DARBININKŲ 
KOMUNISTINĖS SPAUDOS NAUDAI

IŠVAŽIAVIMAS?
RENGIA DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KETURI,, 

APSKRIČIAI CONNECTICUT VALSTIJOJ ’

CHARTER OĄK PARK,
WEST HARTFORD, CONN.

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

PROGRAMA ĮVAIRI, DIDELĖ
; 1. šokiai tęsis per dieną, šokiams grieš Symphony
; Orchestra.

2. KALBĖTOJAI: A. Tutenis, jaunuolis. Išgirsite; 
kaip jaunas pionierius energingai ir gabiai kalba. Tėvai 
turėtų imti pavyzdį, kaip vaikus išauklėti. Atsiveskite sa- 

! vo vaikus, lai mato ir išgirsta jie.
; 3. A. Bimba, kalbės apie darbininkų spaudą, apie se-
! Rančius prezidentinius rinkimus, apie ex-kareivių kovas, 
; apie sekantį bedarbių ir ex-kareivių maršavimą į Wash- 
; ingtoną gruodžio mėnesį ir apie tai, ko gali sulaukti dar- 
į bininkai sekančią žiemą.
; 4. Chorų dainos su orchestrų griežimais.

5. Rusų Jaunų darbininkų Stygų Orchestra iš Water- 
; bury, Conn., iš apie 20 ypatų, skambins, ant stygų rusiš- 
! kus melodingus kavalkus ir po tam sykiu skambins ant 
; stygų ir dainuos, kas padarys klausytojams malonų įspūdį.
i 6. Bitininkas, L. Končius, iš Abington, Mass., demon- 
; struos su bitėmis; jis jas išleisdamas iš bičių avilio ir vėl 
; sušaukdamas, kaip jos laipioja po kūną,' bet aiiekam ne- 
• gilia. Jis yra gavęs pirmas dovanas bičių kontestuose.

7. TĖMYKITE: šis svarbiausias visiems dalykas: Bus 
; iš Sovietų Sąjungos, Kaukazo šaltinių, mineraliniai vande- 
: nys, vadinami: Borjom ir Narzan, 'čia tų gamtinių, mine- 
; ralinių ir garsių po visą pasaulį ir sveikatai taip brangių

vandenų, galės gauti kas tik paiiorėš, už-labai prieinamą 
kainą. Pirmiau tik turčiai galėjo jais naudotis.

8. Aido Choro garsusis Merginų Sekstetas iš Brook
lyn©, dainuos revoliucines dainas.

Gali kas tikėti, ar netikėti, bet šiame piknike tūkstan
čiai svieto bus. Turime žinių, kad iš’ visos Naujosios 
Anglijos mūsų spaudos rėmėjai bus. Visi iš Brooklyn/
N. Y. “laisviečiai” žada būti. Iš New Jersey valstijos . 
svečių organizuojasi būti mašinomis ir busais iš Mass.

■' valstijos.
Bukit ir jūs, ir kitam pasakykite. Jum už tai bus dė

kingi, kad sueisite daug metų nematytų draugų, giminių.'
Dar pirmas toks parengimas šioje Connecticut valstijos 

sostinės apielinkėje.
> Nepaisant lietus, sniegas ar pagada—išvažiavimas 
įvyks. Čia yra daug pastogių del tūkstančių žmonių; o 
šokiams svetainė didelė.

PIKNIKO KOMISIJA. z.

a!

KAIP SURASTI CHARTER OAK PARKĄ: Atvažiavę iš kitų 
valstjjų ir miestų į Hartford, Conn., paklauskite bile žmogaus, kur 
Charter1 Oak Pąrkas. Vs> tą parką žino. ► šis parkas yra gana gar
sus. čia būna valstijų fėrai ir kitoki dideli visokį parengimai.

—i ■ ....  «



Penjktad., Rugsėjo

T1-" . .

Puslapis penktas

< Pasikalbėjimas su Sklo- VIETINES ŽINIOS 
kos Kuodžiu Apie

“Klampynės”* Biznį PIKNIKAS — NEPAMIRŠKI
ME VISI IR VISOS!

bininkus sueiti ir suvažiuoti j 
tą mitingą. Tai bus vienas iš

* BROOKLYN. — Pareinant 
vieną vakarą iš darbo Lorimer 
Sfetve, užtinku Kuodį, “Klam- 

ynės” manadžerį betaisant 
savo Fordą, netoli “Laisvės” 
svetainės, skersai gatvės.

—Alio, alio,—ir norėjau
pro šalį praeiti.

Bet pamislijau, kad reikia 
pagelbėti senam buvusiam 
draugui mašiną pataisyti; juk 

t ir aš pats kadaise turėjau 
Fordą ir biskį nusimanau apie 
jį. Taigi prieinu arčiau* ir 
klausiu, kas pasidarė maši
nai.

, Kuodis, įtraukdamas savo 
• galvą į automobilio tarpdurį, 

susiraukęs ir nieko nesako; 
paskui stvėrė jis šmotą popie- 
ros nuo šaligatvio ir pradėjo 
greitai šluostyti Forduko grin- 
aia. 4 :t. i IBIXJ9KK* 

Aš ir vėl klausiu, kas pa
gedo; žiūriu, kitas vyras lai
kosi abiem rankom įsikibęs į 
automobilį, su nudribusia tarp 
rankų galva. Klausiu, gal 
tas sulūžo ar ką, kad šis 
ras taip laiko tavo Fordą, 
girdęs gi mane, tas vyras
kelia galvą, pažiūri į mane, ir 
vėl jo galva nudrimba žemyn, 
šį sykį jau į šalį, žiūriu ir 
klausiu Kuodžio, ar čia tik 
ne Butkus?

(Tąsa nuo 6-to pusi.)
Nors pikniko vieta randasi 

Cranforde, bet ji geriausiai 
pasiekiama per Garwooda: iš 
New Yorko i Garwood, N. J., 
reikia važiuoti Central Rail
road of N. J. gelžkeliu; iš 
Newarko, Elizabetho bei kitur 
galima labai gerai pasiekti 
Garwooda busais ir gatveka- 
riais. Nuo Garwoodo gelžke- 
lio stoties reikia eiti iki North 
Ave., o North Avenue eiti vie
ną bloką po dešinei iki Cedar 
St., eiti iki Brookside Place; 
Brookside Place eiti iki Divi
sion Ave; paėjus po dešinei 
gerą bloką Division Ave., ra
site pikniko vietą; ir ten visi 
linksmai laiką leisime.

Rengėjos.

tingų.
Kuopos organizatorius ža

dėjo plačiau parašyt apie per
eito sekmadienio išvažiavimą; 
tikimasi, kad ką nors pridurs 
ir apie patį kuopos susirinki
mą.

Susirinkimui pirmininkavo 
drg. Kazokytė.

Po kuopos susirinkimo toj 
pačioj salėj atlaikyta trumpas 
su$irŲ^k-im^Ūs Komunistu Bal
suotojų rinkimų kam
panijos ypač deiei
mob$jzą#ij!0$ į viršminėtą mi
tingą rytoj vąkąre.

gal ir ALDLDd 77 kuopa su
rengė pikniką išleidimui drau
go Larusso į Sovietų Sąjun
gą. šitas draugas b.ivo nu
teistas deportacijai į Italiją, 
bet TDA. jam išreikalavo lei
dimą važiuoti į Sovietų Sąjun
gą.

š’ame piknike buvo vienas 
sklokimnkas, kuris jau skai
to “Keleivį,” “Vienybę” ir 
“Klampynę.” Mat, greitai 
“progresuoja.”

Apiplėšė Bostono Stotį

Rep.
. __ ,...............

NEWAMK. K J.

EMIGRACIJA Iš 
LIETUVOS .

KAUNAS. — Per pirmą 
šių metų pusmetį iš Lietu
vos išvažiavo 553 žjnončs— 
170 vyrų ir 383 moterys.
c ■ ...............' ,į a.i  

Draugiją Adresai, Kurios
Turi ‘‘Laisvę” už Organą

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

. Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Vice-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St. 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
M. Naktinis, 42 Putnam St.

W. Hartford, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St.
J. Vasiliauskas, 70 Ward PI., 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas,

31 Amity St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dienį kiekvieną mėnesio. Laisvės Choro Sve
tainėje, Č9 Park St., pradžia 7:30 vai. va-

Ligonių Lankytojai
M. Varnienė, 

1326 McReynold* Avė.
J. Andruška, '

1351 Broadway Ave.
Iždo Globėjai:

T. Grušiūtė, 
1307 Davis Avenue

A. Kaupas, •
1108 Elizabeth Ave.

Trustisai:
J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Rasikas, J. 
Korsikas, J. Rusockas,

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave. ,

Areštavo Aštuonis Maliavo- 
toju Pikietus

ra-
vy-
Iš-

pa-

palietų,
“frank- 
šluostū

NEW YORK.—Trečiadienį 
policija areštavo aštuonis pi- 
kietininkus maliavotojų strei
ko Skaler Construction Co., 
167 St. ir Anderson Ave. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas veda areštuotų bylą.

Bosas bandė darbą varyt su 
pagelba streiklaužių; bet dau
gelis jų metė darbą, nenorė
dami skebauti. Bosas pasam
dė du ginkluotus gengsterius 
prieš streiko pikietus. Strei- 
kieriai juos apkūlė ir šalin nu
vijo. Tada boso pašaukta po
licija ir areštavo pikietinin-1 
kus, būk tai kaip * “užpuoli-1 
kus”. Bet po tų areštų strei-' 
kieriai dar skaitlingiau pikie-1 
tųoja. Streiką veda Altera- i 
tion Painters Unija, su komu
nistiniais darbininkais prieky
je.

LĮ)SA 4, ĮG ir 129 kuopos 
rengia pikniką nąudai UDS 
Pirmam Apskričiui. Piknikas 
įvyks nedėlioję, 18 d. rugsėjo, 
1932,. Mjeadow Grove Park. 
Division Ave., Cranford, N. J. 
Pradžia 11 valandą ryte; 
įžanga ypatai 15c. Jei tą die
ną lytų, tai piknikas įvyks pas 
A. Lutviną svetainėje, 69 S. 
Park St. Elizabeth, N. J.

Bus puiki programa, dai
nuos Elizabetho Bangos Cho
ras, po vadovyste V. Žuko ir 
Sietyno Choras, iš Newark, 
N. J., po vadovyste B. Šaknai
tės.
site važiuot į pikniką, tai bu- 
sas išeis
nės, 180 New York Avė., pir-

Malo;
da-

Newarkieciai, kas myle-

nuo Jurginis svetai-

:mą valandą po pietų.
, nėkite kuoskaitlingiausiai
| lyvauti piknike.

BOSTON. Mass. —’ Rugs, 
d. čia plėšikai pavogė iš 

$19,000 
Jie 
uo

geležinkelio stoties 
ir sėkmingai paspruko. 
Įėjo į kasieriaus būde';.t 
laiku, kuomet jis buvo 
ėjęs į toile tą.

Australijos Mainieriai

Veiklus Susirinkimas TDA

Kuodis vėl sumurmėjo; o aš, 
negirdėdamas, ką Kuodis sa
ko, įkišau savo galvą į Fordą, 
ir kad jau duos man į nosį 
koktus kvapas nuo 
stambiai sukramtytų 
fortų,” kuriuos Kuodis
nuo mašinos grindų su ta pa
čia popiera.

r Aš sakau, tavo Fordas suge
dęs, bet frankfortai atrodo 
sveiki, tik kad jie stambiai 
sukramtyti. Kuodis, dabar jau ,
lyg nusišypsodamas, sako: 17-tOS KllOpOS 
“mat, alkoholyje frankfortai 
nesugenda.”

Aš gi sau manau: kad 
“Klampynei” biznis neina, tai 
susėdę į Fordą ir važinėjate iŠ 
vienos spykyzės į kitą, kolek- 
tuodami sau paramą iš mun- 
šainierių, tai todėl šita jums ne- 
ifcimė.

—Na, tuščia jų, tų frank-1 
fortų, kaip pas jus biznis ei
na?—Kuodis atsistoja.

Aš, lodydamas skersai gat
vės į “Laisvės” įstaigą, ir sa
kau :—Politikieriai jūs, politi
kieriai. Ar jums nereikia laz
dų, kad išbėgote iš tokios gra
žios įstaigos ir dabar stengia
tės ją sugriauti ? Tai įstaiga, 
kuri visą apielinkę dabina; 
žiūrėkite, kaip gražiai raudo
nuoja.

Kuodis čia pradėjo man pa
sakoti, būk jiems “Kalmpynė- 
je” biznis gerai eina; 
mašinas, kur buvome 
ant skolos, pradedame 
keti; piknikai gerai 
pynei” sekas1, 
toliaus,—ir gyvuojame gerai.

Taip jam besigiriant, vėjas 
vėl papūtė tą bjaurią atmosfe
rą iš Kuodžio Fordo. Kuodis 
tada paėmė Butkų iš užpaka
lio, įgrūdo jį apleipusį J J?or- 
duką ir nuvažiavo.

Aš gi eidamas namo, ir mis- 
liju sau: katram iš mudviejų 
Kuodis melavo, ar man ar 
4‘aptiekoriui” B., kuris iš Bos
tono buvo atsilankęs “Klam
pynėj.” Aš abejojau: gal 
Kuodis norėjo daugiau pinigų 
išgauti iš “profesoriaus” B. 
ant Šnapso savo lyderiams, to
dėl jam perdaug nusiskundė. 
ABet mano buvo apsiriktai 
As tą pamačiau, kada išėjo 
paskutinis “Klampynės” nu
meris; iš sklokos vadų nusi
skundimų jame persitikrinau, 
kad, teisybę sakė man “aptie- 
korius,” kad “Klampynėje”

tęsia

sako, 
paėmę 

atsimo- 
“Klam-| 
Kuodis

CLIFFSIDE, N. J.

--------- rinkimą atsilankė
Tarptautinio Darbininkų riai- 

Apsigynimo 17-ta kuopa turė
jo gana skaitlingą nariais su
sirinkimą trečiadienio vakare. 
Prisirašė 14 naujų bei atnau
jino savo narystę keli seniau 
buvę nariais.

Išduota raportas iš TDA 
I apskričio konferencijos; iš
rinkta delegatas į Bedarbių 
Tarybos šaukiamą kaip vakar 
konferenciją ir nuolatinis de
legatas į TDA apskritį. Pa
imta pardavinėjimui pora 
Kom. Partijos rinkimų kampa
nijos kuponų knygučių. Drg. 
Viltrakis raportavo, kad ' jis 
jau yra išpardavęs virš $4 ver
tės tų kuponų, ir čia jau pri
davė pinigus.

“Laisvės” paramai paskirta 
penkinė.

Raportuota, jog išvažiavi
mas pereitą sekmadienį Fo
rest Parke buvo sėkmingas ir 

i padaryta kiek pelno.-
Drg. Levanienė vėl uždirbo 

virš $3 į kuopos iždą.
Buvo ir daugiau kas tvars

toma ir žingsniai daroma nau
dai darbininkiško 
pav., išrinkta komisija, prisi
dedant kuopai prie rinkimų 
kampanijos mitingo surengi
mo šį šeštadienį 7:30 vai. va
kare, ant kampo Grand St. ir 
Union Avė., atvirame ore.

šis mitingas ruošiamas Ko
munistinių Balsuotojų Kliubo, 
bendromis spėkomis dviejų 
Kom. Partijos kuopelių, LDS 
1 kp. ir LDSA 1 kp. Prakal
bas sakys bent du geri kalbė
tojai. TDA 17 kuopąiyatsišau- 
kia j visus narius ir k’tus dar-

Mūsų Klampyniečiai Jau Visai 
Smunka į Balą jI

Pasirodo iš pereito LDS. 115 
kuopos susirinkimo. Kuopoje 
yra apie 27 nariai, o į susi

tik 7 na-
Kame priežastis, kad jie 

' nesilanko į susirinkimus ? Tai 
labai aišku, kaip diena. Biz
nierius pirmininkas kitaip na
rius, kurie nėra jo pakraipos, 
nevadina, kaip “bimbiniais.” 
Iždininkas jau antras susirin- 
kifLas neatsilankė. Jisai veda 
“progresą” ‘ savo įstaigoje. 
Organizacijos, kad gauti dau
giau narių, reikalai jiems nerū
pi. Bet pliaukšti visokių ne
sąmonių, tai jie gali.

Bukaveckas įnešė protesto 
rezoliuciją prieš Centro Val
dybą, kam jinai siuntė F. Abe- 
ką į 120 kuopos susirinkimą 
padaryti tvarką, čia buvo 
duotas atsakymas, kaip tos 
kuopos valdybos nariai šaukė 
policiją ir išvaikė susirinkimą, 
šios kuopos valdyba pasielgė 
taip, kaip kad Gegužis Chica- 
gos seime. Bet tie žmonės ne
paiso faktų. Du balsavo prieš 
tą rezoliuciją, o 5 balsavo už 
rezoliuciją. Vadinasi penki 
nariai nubalsavo už policiją. 
Bet kur kiti nariai, dar 20 
narių ?

Mes 
judėjimo;' dybai, 

tinka 
“Laisvei.”

Tas pats Bukaveckas pa
smerkė ir draugės Karosienės 
siuntimą 
sa. Tai 
jo mūsų 
r i karo, 
prieš karą.

patartume Centro Val- 
kad ta jų rezoliucija 
“Klampynei,” o

į prieškarinį kongre- 
mat, kur nu klam po- 

sklokininkai. Jie no
nes priešingi kovai

paminėjimą 
ir Vanzetti 
Buvo daug 
tautų. Bet

viskas “ratin, ratin,” ir “Klam 
pynė” gali neužilgo žūti. Pasi
rodo, kad tai man Kuodis me
lavo, besigirdamas apie jąją.

Daugiausia čia veikia, tai 
rusų-ukrainų TDA. 300 kuopa. 
Ši kuopa surengė 
nužudymo Sacco 
rugpjūčio 28 d. 
darbininkų iš visų
reikia pasakyti-)- kad nei vie
nas ne pasirodei iš “extra* bol
ševikų.’1’ Jie laiką praleidžia 
su “mašėrhis.”

Rugs j; 11 dieną nišai drau-
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228

255

aUSROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

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

Clark- PI.
Iždininkas V. Paulauskas, 

.Clark PI.
Nut. Sekr. B. Barkauskas, 

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

i Ave., Linden, N. J.
jas D. Grigutis, 30

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

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra-

Į Duoklių Rinkėj 
I Dayton St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL

1932 METŲ YRA SĘKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis,

1323 Muskegon Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

730 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Kari Rasikas,

R. JL No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas,

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas Ant. Daukša,
1131 Walker Ave.

LIGONIŲ ŲAN.sshrdetaocm

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

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

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt.* Ona GyviutS, 7148 

Mackenzie Ave.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantington St.
Visi Montell. Mau.

1IIQIIIQIIIQIIISIIISIIIQIIII IIIŪJ

MELBOURNE, Australi- džia 8-ta vai. vakare. / Sovietų Kaukazo Šaltinių
s re 
2

ja.—Mainierių Federacijos - 
Federalė Taryba nutarė 
šaukti mainierius į visuoti- j 
na streiką prieš algų kapo
jimą. Mainieriai laiko ma
sinius susirinkimus ir ver
čia vadus pasisakyti už ko
vą prieš algų kapojimą.

SMETONOS VALDŽIA 
DUODA 409,000 LITŲ 
KAPITALISTAMS

su-ŠIAULIAI. — Čionai 
bankrutavo kapitalistai bro
liai Nurokai, tai yra, jie pu

6V. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. GeluRevrCinSį frl Glendale St.Pir»n.

Pirm, pagęlb M. Miškini*. 9 Burton St.
Užrašų rašt. J. Stonkus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinia, 49 Sawteil Ave. 
Iždininkas Tg. Petrauskas, 22 Blerton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusovičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.: S. 
Petravičia, 70? N. Kfontcllų St.; Maršalką 
P. Krušas, 141 Sawteil Ave.
Visi Montello, blnss.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare. Lietuviu 
Tautiškam Wme.

APIELINKĖS 
, 1931:

354 Marguerite 
Pa.
L Kairys,

Broadway, Pitcairn, Pa.

PITTSBURGH) IRi r i i ! odų huh v i iv. h i i m 
PRIEŠFAŠISTINTS k-tas,

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Piriįi. pagelb. W. 414

siskelbė, kad nebegali išsi- Prot. sekr. A. k. Sliekienė. 3121 
roy_Ave„ Pittsburgh, Pa.versti. Tai yra savininkai 

odų fabriko. Smetonos val
džia pasiūlė tiems kapitalis
tams keturis šimtus tūks- 
eių litų, kaipo dovaną, idant 
jie toliau varytų biznį.

BALSAI NUTEISTŲ 
AMŽINAI KALĖTI

Ki

st.,Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carhegie, Pa.

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

JOS VALDYBA MONTELLO, 
Šv. Roko Pasalpinės Draugijos 

dyba, Montello, Mass.

A. Kriūkonis, 32 Banks St.
M. Meškinis, 9

K. Venslauskas, 
rast. ____ _

Ig. Petrauskas,
t. A.

Pirm, 
, pngoįb. 
i .šų rašt. 
' Finansų .. 
; Iždininkas, Ig. Petrauskas, 22 

Ligonių rašt. A. Baronas, 20 
'iždo globėjai: S. Mačiulaitis, 57

MAS
Val-

Pirm.
Uz r'a-

St.
Št.'
St.

Burton St
»vua,nu"iui9, 12 Andover Lv, 
A.. Jakavonis, 991 Arthur St.

Merton 
Fascon 

r^TT ? TimTT at -x t j • j • ■ lzuo giuoejai: o. iviueiuiaitis, oi Arthur St.;SHANGHAI.   Nuteisti Į S^Potrnvičius^ 702 No Montello St.; J. Jo- 

visam amžiui kalėti draugai: 
Gertrude ir Paul RueggS' iš- 
leido atsišaukimą į pasaulio i 
darbininkus. Ragina jie 
proletarus suglausti savo ei
les ir kovoti prieš kruviną 
kapitalizmą.

o. i otri
j kubavičius, 162 Melrose St.

Maršalka P. Krušas, 141 Soutcll Avo.

CHINIJOS LIAUDIES
KERŠTAS AUGA

Moterų
Pašelpinė Draugyste Birute 

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI: ‘

Pirm. E. Beniulienę. 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė,
V. Baronienė, 
r:. 7
V. Bąrtkįenė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. PotMis, 184 Amei St.
Maršalka J. Siman«kienė, 88 Vine St.

Viaoa gyvena Montello, Masa. 
kare.

---- — viuięiiė, 31 Clarence St.
Kasoš Globėjos:

V. Baronienė, 9 Broad St..
M. Duobienė, 221 Ames St.

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjtfhgos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidų 
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 

jėgoa Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVE 

Union Avė. kampas Scholes Street

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

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

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

191 Morgan Avė. Kampas Stagg St.
Telefonas Stagg 2-2452

“LAISVE”
427 Lorimer St.,- . Brooklyn, N. Y

SHANGHAI. — Sukili
mas 19-toj armijoj prieš 
Nankingo valdžią ir ener
ginga kova partizanų Man- 
džurijoj prieš, janponus, iš
judino liaudį visoj Chinijoj. 
Miestuose darbininkai eina 
į g'atves ir skelbia kovą 
Chiang Kai-sheko kruvinai 
valdžiai.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

VaI<Ty»n 1931 metam:
W. Gelusevičia. 51 Glendale St. 
pneglb. A. Sauka,

iiioiiiBiiiaiiismsiiioiiiaiiioiiisiii aiiioiiiSMia inainanra»iaiiianiaiHainaniauiaiiisiii5i

i am amamamama įmainau imai

Pirm.
Pirm. . ..

266 Amen St.
Nuturimų rašt. J. Stripinia,

49 Sawtelje Ave,
Turto rnŠt. K. Venilauaki*.

12 Andover St.
Ligonių ra At. M. Jazukevičia.

163 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavičių, 11 Glendale St., J. Bale- 
vfčia, 86 Webster St.
Mąršąlkn A. Barkauukaa.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

amam man amen

SUBSCRIBE TO THE

(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

ANTI4VAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac
count of the 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; Fird 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;
Cartoons by Burck, Klein, Soglov, Quirt, Kruckman 

and others. Book reviews and other features.
WORKER’S STRUGGLES.

THEOR

A WRITER’S NOTES”

MARXIST LITERARY
AND ANALYSIS

THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US
15 c. a copy, $1.50 a year^ Special rates on bundles 

of 5 or more
6. «. ' ' -■/. / Y

NEW MASSES, 63 West 15th Street, New Yofk .City

Laisniuoias Graborius
Pennsylvania ir New Jer- įj/

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

1439 South 2nd Street
I HILADEL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 51Z6
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
vjSfc Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės, taip pat 

Ų Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios
p. 1 ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis

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

'''' I mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. GydymeI naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
/ Chemiški-^Ęgzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai I

OR. ZI N S 110 EAST 16th & N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba' Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 M. įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Socialistų Norman Thomas 
Garbina Ex-Kareivių 
Budelį Glassfordą

davusi stipendiją, kuomet Kat
kauskaite mokinosi Italijoj.

žodžiu, visa eilė Kauno dai
nininkų dabar Amerikoj 
darbių eilėse.

be-

Federacinė Audėjų Uni- Brooklynas Ruošiasi, Žmonės
ja Stoja už Sovietų 

Pripažinimą
Kalba Apie Spalių 2-rą

Iš toli ir arti žmonės Įdo
maudami, klausia: “Kada gi 

.išgirsim dainuojant mūsų drg.
NEW YORK.—United Tex-; K. Menkeliūniūtę. Kada bus 

tile Workers Unijos suvažiavi- koncertas?” Tikrai, draugė 
me Woodstock viešbutyje ti e-i Menkeliūniūtė sugrįžo po 
čiadienį buvo priimta rezoliu-j dviejų metų mokymosi Mila- 
cija—kovot prieš imperialist!- ne jau apie pora mėnesių, ta- 
nį karą ir apgint Sovietų Są- čiaus dar ji viešai niekur ne- 
jungą ir Chinijos liaudį nuo dainavo. Vasara, mat, karš- 
imperialistų. Kita rezoliucija, j 
priimta 30 balsų prieš 18, rei-. 
kalauja, kad Amerika pripa-l 
žintų Sovietų valdžią ir už-1 
mėgstu diplomatijos ryšius su! 
ja.

United Textile (audėjų) 
unija priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos. O Fede
racijos vadai yra karčiai prie
šingi Sovietų Sąjungai. Fede
raciniai vadai ir vadukai, to
dėl, dvi ištisas valandas spy
rėsi pfieš rezoliuciją, reika-l 
laujančią Sovietus pripažinti.! 
Bet eiliniai nariai delegatai‘ 
paėmė viršų. Tas parodo, kad . 
ir Amerikos Darbo 
cijoj skleidžiasi klasinis susi-j šmotų. 
— ----- narių, ’.....--------- y—

liuosuojasi 
vadovybės reakcio-

Vasara,
ta. Ne koncertų sezonas. Ne
veltui, todėl, masės 
n iečių susidomėjusiai 
dauja ir klausinėja.

Metalistų Laimėjimas
YORK.—Metalo
Steinman Kompanijoj
streiką; pripažinta

d ar

daug teks mums sueiti pikni
kuose ir pasikalbėti vieniems 
su kitais atvirame ore, žaliuo
jančioje gamtoje, ir pasidalin
ti mintimis apie darbininkų 
reikalus ir kovas tokiuose pa
rengimuose. Todėl pasinau
dokite šiąja proga.

Nors pikniko vieta daugu
mui yra žinoma, 
kurie dar nežino, 
šičia kelrodį. .

(Tąsa 5-tam

bet tiems, 
paduodame

Bet socialis- 
begirdamas 
užmiršta tą 

Glassford o 
nušovė vie-

Socialistų- kandidatas į 'pre
zidentus, Norman Thomas 
kaip buvo, taip tebėra priešin
gas išmokėjimui bonų ex-ka- 
reiviams. Tą jis pasakė ir an
tradienį, laike savo prakalbos 
Hempstead e, Long Islande. 
Thomas, beje, vėl pagyrė ge
nerolą Glassfordą, Washing- 
tono policijos viršininką. Mat, 
Glassford as nesutinką su pre
zidento Hooverio valdžios pa
reiškimu, kad buvęs tūkstantis 
suvirs kriminalistų iš ex-karei- 
vių, atvykusių į Washingtona 

. reikalaut bonų.
brookly- ■ tų kandidatas, 

ž i n ge i-1 gen. G1 assf o rd ą, 
i “mažmožį”, kad 

Dabai- galima pasakyt:, ka-jpOp;cįja pirmutinė 
da draugė Menkeliūniūtė I na ex-kareivį. 
brooklyniečiams dainuos. Tai ~ ‘ ■
bus spalių menesio 2-rą dieną, rinkimuose remti tik Komunis- 
Dainininkė su Aido Choru ruo- tų Partija, 
šia bendrą didžiulį koncertą 
lietuvių darbininkų visuome
nei Brooklyne. Čia bus Kons
tancijos pirmas pasirodymas. 
Pirmas—po virš dviejų metų 
lavinimosi užrubežyj, dainos 
šalyj.

Greta 
Federa-jsa eilė

NEW 
bininkai 
laimėjo 
Metalistų Industrinė Unija ir
darbininkai gaus apmokėt už 
legales šventes.

Tęsiasi metalistų streikas 
Rex Products Kompanijoj; 
policija blaško pilnėtus, bet 
pikietavimas nesiliauja. Strei- 
kieriai aplankė įvairias kitas 
metalo šapas; atsišaukė į dar
bininkus, kad jie negamintų 
medžiagų, skiriamų Rex Kom
panijai, kol tęsis šis streikas. 
Darbininkai sutiko su tuo rei
kalavimu.

pus].)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Ex-kareiviai privalo šiuose

Jinai viena teveda 
kqvą už tuoj autinį bonų 
kėjimą ex-kareiviams.

Daug Streikų

išmo- Piknikas-Nepamirškite 
Visi ir Visos! ! NOTARY

! PUBLIC

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

TEL. STAGG 
2-5043

dainininkės, bus dar vi- 
gerų muzikos ir dainų 

Bet apie tai dabar 
pratimas tarp narių, kurie | nerašysiu. Bus proga kitą 
laipsniškai liuosuojasi iš j kartą tuo reikalu pakalbėti, 
“dvasinės” vadovybės reakcio-į Dabar tik sakau: Brookly- 
nierių Greenų, Wollų ir Lewi- no ir apielinkės lietuviai dar

bininkai, ruoškitės! Pažymė- 
i kit kalendoriuj spalių 2-rą. 
Koncertas bus Labor Lyceum 
Svetainėj, gerai žinomoj vie
toj. Tikietus patarčiau įsigyti 
išanksto (pardavinėja aidie- 
čiai ir pati draugė Menkeliū- 
niūtė), kad tuo būdu užtikri
nus šaunią vietą.

Stebėtojas.

sų .

Italy Draugu Didelis 
Piknikas Sekmadienį

Visi darbininkai yra kvie
čiami į italų darbininkų vieny
bės pikniką šį sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., Ulmer Parke, 
Brooklyne. Suvažiuokite pa
rodyt solidarumą su draugais 
italais tame jų spaudos pikni
ke.

Pernai valdžia ir paštas už
darė jų laikraštį “II Lavorato- 
re;” tuomet jie paradėjo leis
ti savo organą nauju vardu 
“Ordine Nuovo;” tas irgi bu
vo uždarytas; paskui jie išlei
do darbininkų žurnalą “L’Uni- 1V<€11
ta;” bet jam paštas atsisako ;Ųor Workers 
duoti antros klasės persiunti- 
nėjimo teises.

Prisidėkime prie draugų 
italų spaudos sudrūtinimo, da
lyvaudami jų piknike, kur bus 
gera progarama; o tikieto 
kaina išanksto tik 25 centai, 
bet perkant tą pačią < 
prie parko durų jau bus

Lovestoniečiai Su 
Bažnytiniais

Besišiūlinėjant Brooklyno 
gatvėmis, matai daug streikų 
prie mažų bizniškų įstaigų, 
žiūrėk tai prie teatruko arba 
restoranuko ir vaikšto vienas 
ar pora pikietuojančių darbi
ninkų. Vaikšto per dienas, 
nešini iškabas ant pečių, kur 
užrašyta: “šios vietos darbi
ninkai streikuoja”, arba “čia 
bosai atsisako pripažinti dar
bininkų uniją”. Bet publika 
mažai kreipia domės: eina į 
tuos biznius, perkasi. Mat, 
paprastai ten esti pigiau.

Ar šitaip streikuoją darbi
ninkai gali ką laimėti? Var
giai. Norint laimėti, reikia 
suruošti masinis pikietas, kaip 
daro revoliucinės 
gos. Tuomet būt
Tuomet darbininkai ir 
tai pašaliečiai matytų, 
geriau paveiktų ir tas 
stų darbdavius n u s

dieną 
> 3oc.

Vinies Vaikščiojimas
Mergaitės Viduriuose

JAMAICA.—19 mėnesių
mergaitė, Patricia Clarke be- 
žaizdama prarijo trumpą ga
na smailą vinį su plačia gal
vute. Dabar mergaitė randa
si Mary Immaculate ligoninėj, 
kur daktarai su X-spindulių 
pagelba tėmija vinies vaikš- 

Kol kas 
m e r-

Amerikoniški lovestoniečiai 
elgiasi panašiai, kaip ir lietu
viški Pruseikos-Butkaus loves
toniečiai, arba sklokininkai, 
kaip matysite iš sekamo atsi
tikimo.

: American Seamen ir Har- 
j Kliubo nariai 

reikalavo, kad lovestonietis 
Andersonas ir kiti viršininkai 
išduotų atskaitą, kur jie padė
jo keturis šimtus dolerių. Iždų 
grobimas pas juos lygiai ma
doj, kaip ir pas lietuviškus lo- 
vestoniečius. Bet, kad už
čiaupi burnas reikalaujan
tiems atskaitos nariams, savai-

1 tė atgal lovestoniečiai pasi- 
|šaukė policiją, o ir patys, pasi- 
I griebę pagalius, daužė 
biečius, tik kurie statė bent 
kokį apie tai klausimą.

Dabar gi antrasis direkto
rius Union Dvasiškos Semina
rijos paskyrė lovestoniečius J. 
Andersoną 
dą rinkti 
giau aukų, 
nytininkai 
prie iždų ir

profsąjun- 
įspūdis. 
apskri- 
ant jų 
priver- 

i I eisti. 
Andai klausiu vieno tokio ma
žo teatrėlio pikietuotojo:

—Ar neatsibosta, ar nepa
vargsti per dieną vaikščioda
mas ?

—Tai ką darysi ?—jis man 
nė tai atsako, nei tai klausia. 
—Už tai gaunu iš unijos už
mokėti...

Reikia naujų kovos metodų, 
naujų būdų. Seni reformis- 
tinių unijų metodai pikictui 
netikę. Naujus metodus te
gali duoti tik revoliucinės 
profsąjungoj susirišę su Dar
bo Unijų Vienybės Lyga.

Stebėtojas

Pikniką rengia LDSA d, 10 
ir 129 kuopos naudai Pirmo 
Apskričio. Piknikas bus ne
dėlioję, rugsėjo (September) 
18 d., Meadow Grove Parke, 
Division Ave., Cranford, N. 
J. Įžanga tik 15 centų. Pra
džia 11 vai.

Piknike dainuos Sietyno 
Choras, vadovaujamas drg. 
Šalinaitės. O visi gerai žino
me, kad Sietyno Choras visuo
met smagiai palinksmina atsi
lankančius į mūSjiĮ pramogas. 
Taipgi manome, kad piknike 
dainuos ir Bangos Choras iš 
Elizabeth, N. J., vadovauja
mas V. Žuko. Banga nenorė
sianti pasiduoti newarkiečių 
Sietynui.

Turėsime piknike ir kitų 
įvairumų, taip kad atsilankiu
sieji gana smagiai laiką pra

sieis.
Komisija rengiasi kuo ge

riausiai patenkinti 
dalyvius, kaip "su 
taip su sveikiausiais 
užkandžiais ir gėrimais, 
žinoma, ir žaislų.

Draugai ir draugės, 
manome, kad šiemet jau

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

kliu-
Babravičius Sugrįžo Nusimi
nęs ir Nusivylęs

INC

Čiojimą viduriuose, 
vinis dar nepadarė žalos 
gaitei.

Iš Hooverio Sodžiaus 
Brooklyne

pikniko 
programa, 

skaniais 
Bus,

mes 
nebe

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

377,Ant South 3rd Street, N.
3-jų agštų su skiepu mūrinis namas, 
3-jų šeimynų, kiekvienai šeimynai 
maudynė. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

Ant South 4th Stree, N. 94, 3-jų 
augštų su skiepu namas, dviem šei
mynom su trim maudynėm. Nori
me jūsų pasiūlymą kainos.

Union Avenue, dviejų šeimynų 
murins namas, 12 kambarių, dvi 
maudynės. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

Scholes Street, N.72, 4rių augštų, 
8 šeimynų, 5 kambariai kiekvienai 
šeimynai.
kainos.

Thos.
629

ir H. J. Somerfel- 
tam kliubui dau-

Taip ženijasi baž- 
su lovestoniniais 
prieš darbininkus.

Laivakrovis.

i Tik Dvi Savaitės Beliko
Piliečių Parašams Rinkti

I

Komunistinis Bendro Fron
to Rinkimų Komitetas ragina 
į greitą darbą visus, rinkti pi
liečių parašus komunistų kan-' 
didatui į New Yorko majorus, 
drg. Wm. L. Pattersonui. Lai
ko tėra tik dvi savaitės. Broo- 
klyniečiai, vakarais nueikite į 
vietinį Workers Centrą, 61 
Graham Ave.: gaukite reika
lingas blankas ir leiskitės rin
kti parašų Kom Partijos kan
didatui į majorus. Matote, 
kaip McKee atsiliepia į bedar-

Sugrįžo iš Lietuvos Juozas 
Babravičius, dainininkas. Grį
žo pats trečias: su žmona ir 
vaiku. Jis, kaip žinia, buvo 
kviestas ir tūlą laiką dainavo 
KaunO operoj. Bet iš ten jį 
kas tai išėdė. Oficialiai, žino
ma, to neskelbdama, bet ištik- 
rųjų taip yra. Oficialiai, be
je, sakoma, kad tai del taupy- 
bos Babravičius paleistas. Jei
gu del taupybos, tai kam jis 
ten buvo kviestas? Kodėl 
sikviesti ir paskui išėsti ?

Ką 
rys? 
kurie 
koja,
siminęs ir nusivylęs.

Be to, tenka dažnai matyti 
besišvaistantį Brooklyne ir 
Kriaučiūną, taipgi dainavusį 
Kauno operoj. Kodėl jis 
Stagg Streetą šviečia savo bal
tom kelinėm, bet nekelia kul
tūros Kaune, taip jau nesu
prantama. Byra taipgi norė
tų čia gyventi ir gyventi. Kau
no opera nevilioja. Tas pats 
su Katkauskaite. Pastaroji 
Conn, valstijoj gyvena; bet į 
Kauną nesistengia sugrįžti. 
Sakoma, Kauno valdžia jai

par-

da- 
Tie,

Babravičius dabar 
Dar pats nežino, 
su juo kalbėjosi, pasa- 
kad Juozas smarkiai nu-

BROOKLYN. — Daugiau 
kaip 400 bedarbių yra pasis
tatę būdas ant sąšlavyno Red 
Hook sekcijoj, ties Robins 
Dry Docks. Ten gyvena ir 15 
benamių šeimynų. Miesto lab
darybės komisionierius Taylor 
liepia jiems iš to “Hooverio 
sodžiaus” išeiti. Bet jo gy
ventojai išrinko delegaciją ir 
pasiuntė pas komisionierių 
Taylorį, reikalaudami juos ten
palikti ir duoti maisto; taip- bių reikalavimus; iš esmės jis 
gi stato reikalavimą, kad būtų Į pasirodė nei kiek negeresnis 
unijinėmis algomis, o miesto i už ex-majorą Walkerj. Mūsų 
kaštais apvalytas šiukšlynas,! veiklumas politinėj kovoj 
ir kad nebūtų ten leidžiama! daug prisidės prie išgavimo 
nei policija, nei pamokslinin- bedarbiams reikiamos pašal- 
kai. pos.

Norime jūsų pasiūlymą

E. Rogers,
Grand St., Brokklyn, N. Y. 

Stagg 2-3947.

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai gero

je ii’ puikioje vietoje, dabartiniame 
laike biznis labai geras ir galima 
puikų gyvenimą daryti, kuris su- 
nrąnta biznį. Yra vėliausios mados 
jtaisymhi. Taigi kam toks biznis 
būtų reikalingas, kreipkitės po šiuo 
antrašu:

853 3rd Ave. So. Brooklyn, N. Y. 
kampas 31 Gatvės. Telefonas South 
8-8719.

(221-226) .

PARSIDUODA j
Parsiduoda grosernė arba reikalin

gas pusininkas (partneris). Gerai 
išdirbta biznio vieta per daugelį me
tų. Kaina žema. Taipgi pusininkui 
lengvos sąlygos. Atsišaukite: 171 
Perry St., arti West St. New York 
City.

(221-226)

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami j 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jufevich ir K. Galiūnas

Pareigas po

Rugsėjo (Sept.) 15-tos
Lekcijas Duoda Sdvo Studijose 

ir Mokinių Namuose
Jam pagelbsti Miss Ruth

Antpusat

STUDIJŲ ANTRAŠAI

1763 Cropsey Avenue
Tel. Bensonhurst 6-6631

929 Broadway
Tel. Pulasky 5-1538

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Jefferson 3-6993

Telefonas! Stagg 2-tltB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS)

Nuo 9 vai. ryte iki B vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisves” 

ofise 1

Stato Naujus Mūrinius ir -Medi
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavoto ją

MATHEW P. BALLAS
(BIEL AU SKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIŲ, 

p KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
' PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVQ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
* VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I„ MUS, O MES 

KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.
MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MUSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
VV VVVV V W VKZVW K/** WWW V1

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Dalias ir chroniškas vyrę Ir 

moterį] ligas kraujo ir odas. 
Padarau ištyrini* kraujo ir šlapimo.

DR. MEER
116 W. 44th St., Room SB1 

Now Turk, N. T.
Valandos Priimimei 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietį) nuo a 
Ik! 9 vai. vakar* 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 pa pietį) 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas f*])l
Garankščiuotos krau- kSįA

jagysles, niežinti ęk- P/įg
žyma, kojų skauduliai L/Um
ir skausmingi kojų su- 
tinimai, paeinanti nuo Vm J
gyslų įdegimo, yra gy- yhj

domi be operacijų _ yfll
DR

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

_ naujon vieton,
po numeriu 
612 Marion St., 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stoti* 

—— ■ Brooklyn, N. Y. 
BU Naujoj vietoj

studija daug 
*?eriau irer>Ktaz 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

112
JONAS STOKES

Marion St., kampas Broad way 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedčldienių

MEYER CŽO 
208 West 54th 8t.

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

Telephone, Evergreen 6-6810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėji mare s.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
ų “LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
u 
f 
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Telefonas; Midwood 8-6261




