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KRISLAI 
“Galutinas Tikslas.” 
Papus Poteriai ir 

Bedarbe.
Chicagos Konvencija.

Rašo Komzinistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

“Galutinas socialistų tikslas 
yra socializmo įsteigimas,” ra-
šo socialfašistų “Naujienos.” 
Bet gi ten, kur socialistai įsiga
li, užmiršta savo “galutiną tik-
slą“ ir sušilę smaugia darbinin
kus vardan stiprinimo kapita
lizmo. Tą matėme Vokietijoj i)- 
Anglijoj.

“Socializmas yra augštesnė, 
tobulesnė ekonominė sistema, 
todėl jisai gali ateiti tiktai kai
po rezultatas tolimesnio kapita
lizmo vystymosi, o ne jo smuki
mo,’’ toliau filozofuoja nelai
mingas Grigaitis.

Bet kapitalizmas smunka. To
dėl, pagal virš išdėtą “filozofi- 
ją,” reikia kapitalizmo smuki
mą sulaikyti, reikia kapitaliz
mą pataisyti ir sustiprinti. Aku- 
rat taip dabar pasaulio socialis
tai daro. Todėl jie yra kapita
listų draugai, o darbininkams 
neprieteliai. Savo “galutiną tik-
slą’’ jie pasideda po sėdyne ir 
darbuotojai kapitalizmo nau
dai.

Komunistai, kaip tik priešin
gai, kovoja prieš kapitalizmą, 
organizuoja darbininkus nuver
timui šios kruvinos sistemos. 
Tik nuvertus kapitalizmą gali
ma bus budavoti socializmą. 
Apgaudinėja darbininkus tie, 
kurie sako, kad socializmą gali
ma pabudavoti, palaikant ir 
stiprinant kapitalizmą.

Pijus XI iškepė naują encik
liką. Romos papa vėl keikia 
komunistus, apsiginklavęs “kris- 
taus meile.“

Jis giriasi, kad pirmesnėj sa
vo enciklikoj “kvietė visus ge
ros valios žmones stoti į šventos 
meilės ir pagalbos karą, kad 
nors kiek palengvintume baisias 
ekonominio krizio pasėkas, prieš 
kurį visa žmonija dabar kovo
ja.“ Ir, girdi, viernieji “stebė
tinai” entuziastiškai atsiliepė į 
jo pakvietimą. Bet kokia buvo 
iš to nauda? štai paties papos 
žodžiai: “Bet nelaimė padidėjo, 
bedarbiu skaičius užaugo beveik 
visose šalyse.”

Taigi, pats papa pripažįsta, 
kad maldos nieko nereiškia. 
Priešingai, juo daugiau viernie
ji meldžiasi, tuo didėja jų ne
laimės. Ištiesų taip yra. Mal
dos didina nelaimes, nes jos su
laiko darbininkus nuo kovos. 
Jos apnuodija darbininkų pro
tą.

Nežiūrint to atviro popiežiaus 
prisipažinimo, Bostono špitol- 
ninkų organas “Darbininkas“ 
drįsta reikalauti nuo katalikų, 
kad jie toliau “išvystytų šias tris 
dorybes: maldą, pasninką ir iš
maldas.” • Vadinasi, melskitės, 
alkani badaukite, o kurie dar 
turite centą kitą, atiduokite ku
nigams!

Komunistų Partijos nacionalė 
nominacijų konvencija įvyks 
ateinantį šeštadienį Chicagoje. 
Suvažiuos šimtai delegatų nuo 
darbininkiškų o r g a n i z a cijų. 
Konvencija priims rinkimų 
platformą ir nominuos kandida
tus į šalies prezidentus ir vice
prezidentus. Tai bus darbinin
kų klasės platforma ir kandi
datai.

Revoliuciniai darbininkai ir 
organizacijos privalo siųsti savo 
pasveikinimus šiai konvencijai.
Tegul suvažiavę delegatai jau
sis, kad jie kalba varde plačios 
darbininką ir bedarbių masės.

Chicagos Konvencijos 
Delegatų Atydai

New Yorko ir New Jer
sey delegatai j Komunistų 
Partijos nacionalę nomina
cijų konvenciją, kurie va
žiuos traukiniu, turi būti 
Erie stotyje, Jersey City, 
lybiai 8:30 vai. ryte, penkta
dienį, geg. 27 d.. Iš New 
Yorko delegatai gali paimti 
Hudson Tubes traukinį ir iš
lipti Erie stotyje.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

Vokietijos Valdžia 
Persergsti Lenkiją

BERLYN. — Vokietijos 
reichstago užsienio reikalų 
komisija nutarė pareikšti, ( 
kad bile kokie Lenkijos žy
giai prieš Danzigo miestą 
bus skaitomi žygiais prieš 
Vokietiją. Kiek žinoma, 
Pilsudskis rengiasi Danzigą 
užgrobti, kaip kad padarė 
Smetona su Klaipėda.

KAPITALISTAI GELBĖS
FEDERACIJOS BANKĄ

NEW YORK. — Čia gy
vuojantis Amerikos Darbo 
Federacijos unijų bankas 
uždarė duris pereitą spalių 
mėn. Dabar susidarė grupė 
bankierių, kurie nutarė ban
kui paskolinti $2,000,000 ir 
jį atidaryti. Bet ir pats 
bankas patenka bankie- 
riams. lą siūlomų direkto
rių septyni bus bankieriai ir 
septyni reakciniai Federaci
jos vadai.

Komunistai Šaukė:
“Šalin Generolus”

BERLYN. — Geg. 24 d. 
prasidėjo sesijos Prūsijos 
seimo. Seimą atidarė hitle
rinių fašistų seniausias at
stovas generolas Kari Litz- 
mann. Jam pasirodžius ant 
estrados, komunistų frakci
ja švilpė ir šaukė: “Šalin 
generolus!” Gi socialdemo
kratai ramiai sėdėjo ir leido 
juodiesiems fašistams tęsti 
savo darbą užgrobimo Prū
sijos valdžios.

Iš Naujo Suareštavo
Tryliką Komunistų

MANILA, Phillipinai. — 
Tūlas laikas teismas nuteisė 
kalėjiman trylika komunis
tų. Apeliacija buvo paduo
ta į augštesnį teismą ir ko
votojai buvo išimti po kau
cija. Bet dabar policija vėl 
suareštavo visą grupę, at
šaukė kauciją ir pasodino į 
kalėjimą. Kaltina juos “iš
davystėj” šalies.

Philippinai yra Jungtinių 
Valstijų kolonija.

Dinamito Eksplozija
PEEKSKILL, N. Y. — 

Geg. 24 d. čionai Ditmar 
Powder kompanijos pilnas
dinamito vežimas eskploda- 
bo su baisiausiu trenksmu. 
Namų langai išbyrėjo. Ve
žikas Cooley pabėgo, bet ta
po smarkiai apdegintas.

Dinamitas buvo gabena- 
’mas j Rockefellerio “far- 
mą.” Tas plutokratas vei
kiausia pirko dinamitą ap
sisaugojimui nuo revoliuci
jos!

Žuvo 52 Žmonės
PARYŽIUS. — Pereitą, 

savaitę Arabijos jūroje su
degė laivas “Georges Phil- 
lippar.” Laivo savininkai 
paskelbė, kad kartu sudegė 
52 pasažieriai.

70,966 Žmonės Pasiąsta 
Kalėjiman 1931 Metais

WASHINGTON. — Vai- 
džios raportas parodo, kad 
1931 metais visose Jungti
nėse Valstijose už įvairius 
prasižengimus pasiųsta į ka
lėjimą 70,966 žmonių, arba 
7.50 nuoš. daugiau, negu 
1930 m. Iš jų buvo 68,091 
vyras ir 2,875 moterys. Pa
stebėtina tas, kad įkalinimai 
moterų sumažėjo, o vyrų 
paaugo.

JAPONIJOS IMPERIALISTINĖ ARMIJA 
VERŽIASI LINKUI SOVIETU SĄUNGOS
Generolo Nakamuro Kariuomenė Paėmė Miestą Fuchin, ku

ris Randasi tik už 50 Mylią Nuo Sovietą Sibiro; Rytinio 
Gelžkelio Bėgiai Atsukti ir Nelaimėje Žuvo 40 Darbininką, 
Kurie Didžiumoje Yra Sovietą Sąjungos Piliečiai >

PRUSHKA IR JO PASEKĖJAI BANDĖ 
APGAUTI KOMUNISTŲ PARTIJA, 

BET JIEMS NEPAVYKO
Komunistą Partija Sugrąžino Sklokai Pinigus ir dar 

Kartą Pasmerkė Ją Kontr-revoliucinius Darbus, Skal
dančius Lietuvią Darbininką Judėjimo Eiles

Dar viena renegatų šunybė neišdegė. ALDLD 6- 
to Apskričio iždo užgrobėjai bandė Komunistų Par
tiją apgauti, pasiųsdami jai $15 ir manydami, kad 
mūsų partija tuos pinigus priims ir paskui jie turės 
progą svietui skelbtis, jog jie remia Komunistų Par
tiją ir juodinti partiją, būk ją galima papirkti už 
pinigus. Pinigus pasiuntė ne savo sklokos bei savo 
naujos partijos (“Lietuvių Donoščikh Draugijos”) 
vardu, bet ALDLD 6-to Apskričio, nors jau senai jie 
nieko bendro su tuo apskričiu neturi.

Užgrobė Apskričio iždą su virš $150 ir manė, kad 
Komunistu Partijai numes kelis dolerius ir nusipirks 
jos loj'ališkumą bei gaus argumentą prieš partiją. 
Tačiaus Komunistu Partijos sekretariatas tos jų 
“malonės” nepriėmė, pinigus sugrąžino. Sekretaria- 
to laiškas skamba taip:.

t

Gegužės 24, 1932.
Antanui Laurinavičiui,

7929 Eastwick Avenue, 
Philadelphia, Pa.

Šičia mes jums sugrąžiname jūsų čeki iš gegužės 
2-ros dienos. Mes negalime priimti tokiu aukų, nes 
mums yra pranešta, kad jūsų grupė atskilo nuo ori- 
rinalės lietuvių organizacijos ir užgrobė jos iždą. 
Kad padengus savo šitą aktą, jūs dabar bandote tų 
pmm'U rna^as daleles padalinti tarpe įvairių gyvuo
jančiu komunistų bei komunistams simpatizuojančių 
organizacijų, tuomi bandvdami atsispirt prieš lietu
vius darbininkus, kurie pilnai teisingai pasmerkė jū
sų darbus.
._Mes neturime jokio palinkimo jums padėt šitose 
jūsų pastangose ir todėl sugrąžiname jums jūsų čekį.

Sekretariatas.

CHICAGOS ŠIMTAPROCENTINIAI 
KELIA TERMĄ PRIEŠ KOMUNISTŲ 

KONVENCIJĄ
Pranešama iš Chicagos, 

kad ten šimtaprocentiniai 
patriotai pradėjo bjaurią 
bataliją prieš' Komunistų 
Partijos nacionalę nomina
cijų konvenciją, kuri ten 
įvyks gegužės 28 ir 29 dd. 
Taip vadinami “Amerikos 
Apgynėjai” šaukias teismo- 
pagelbos, kad neleisti kon
vencijai susirinkti. Bando
mas panaudoti reakcinis 
įstatymas, kuris komunizmą 
skaito šalies išdavyste.

Tuo tarpu visų Amerikos 
revoliucinių darbininkų aty- 
da nukreipta link Chicagos 
komunistų konvencijos. Tai

bus vienatine darbininkų 
klasės konvencija, kuri pri
ims kovingą platformą ir 
nominuos d a r b i n inkiškus 
kandidatus. Drgg. Fosteris 
ir James Ford bus darbinin
kų klasės kandidatai šiuose 
prezidento rinkimuose.
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GELEŽINKELIŲ ĮPLAU
KOS SUMAŽĖJĘ

WASHINGTON. — Vienuo
likos didžiųjų geležinkelių 
raportai už balandį parodo, 
kad jų įplaukos sumažėjo 18 
nuošimčių.

KULKASVAIDŽIAI
PRIEŠ MAINIERIUS

URICHSVILLE, -Ohio. — 
Welford kasyklos bosai ban-

HARBIN. — Japonijos 
generolo Honjo armija su
mušė keturis tūkstančius 
chiniečių, kurie bandė prie
šintis Japonijos žygiams 
Mandžurijoje. Chinai bėga 
į šiaurius sumišime, palik
dami japonams penkis šim
tus nelaisvių. Gen. Honjo
užėmė miestą Hulan, kuris j
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dė pradėti darbą pagelba ; randasi už keturių mylių uz ;
Harbino į šiaurius.skebų. Mainieriai surengė | 

1 masinį pikietą. Kompanijos j 
! razbainininkai atidarė ugnįi 
iš kulkasvaidžių. Sakoma, 

, kad mainieriai gynėsi. Apie 
sužeidimus žinių nėra.

Tuo tarpu generolo Naka-; 
muro kariuomenė toliau į 
šiaurius skina Japonijos plė
šikams kelią upės Sungari 
klonyje ir jau užgrobė mies-

Brazilija Naikina Kavą
ta Fuchin, kuris randasi tikU 7

už 50 mylių nuo Sovietų Są
jungos rubežiaus. Vadina
si, Japonijos imperialistinė

armija baigia dasigrūst prie 
pat Sovietų teritorijos.

Naujo karo pavojus auga. 
Japonijos plėšikai stovi 
priešakyje pasaulio imperi
alistų užmačių prieš Sovie
tų Sąjungą ir prieš Chinijos 
liaudį.

Gautos infromacijos sako, 
kad ant Sovietų-Chinų Ryti
nio gelžkelio du traukiniai 
susikūlė ir nelaimėj užmuš
ta geležinkelio 40 darbinin
kų, o iki šimto sužeista. O 
traukiniai susikūlė todėl, 
kad bėgiai buvo atsukti. Tai 
veikiausiai bus Japonijos 
agentų darbas, kad žudyti 
geležinkelio d a r b i n inkus, 
kurių didelė dalis yra Sovie
tų Sąjungos piliečiai.

RIO DE JANEIRO.— 
Geg. 24 Brazilijos valdžia 
sunaikino dar 320,744 mai
šus kavos. Iki šiol bus su
naikinta 6,565,641 maišas. 
Tai daroma, kad palaikius 
augštą kavos kainą. Kavos 
savininkams valdžia užmo
ka ir paskui vietoj duoti 
darbininkams kavą veltui, 
ją sunaikina.

100,000 Jaunuolių 
Fizinės Kultūros

Parodoj Maskvoje
MASKVA. — Sportas yra 

svarbus Sovietų jaunuome
nės užsiėmimas. Geg. 24 d. 
Maskvoje ant Raudonosios 
Aikštės buvo fizinių kultu- 
ristų paroda. Ją sudarė jau
nuoliai — vaikinai ir mer
ginos, tarpe 15 ir 25 metų 
amžiaus. Dalyvavo apie 
šimtas tūkstančių jaunuolių 
ir maršavimas tęsėsi ištisas 
tris valandas. Ant estrados 
buvo suėję ir žiūrėjo į mar- 
šuojančius jaunuolius So v. 
valdžios ir Komunistų Par
tijos vadai, užsienio diplo
matai ir laikraščių kores
pondentai.

Bostono Lietuviam Dar
bininkams Užkvietimas

Lietuva Paskandinta Užsienio Skolose; Našta 
Gula Ant Darbininkų ir Valstiečių Pečių

Kauno spauda paduoda 
sekamus davinius apie Lie
tuvos skolas:

“Šių metų pradžioj Lietu
vos valstybės iždas turėjo 
124,5 mil. litų skolų, iš kurių 
tik 0,8. ml. tenka vidaus sko
loms, o likusieji 123,7 mil.— 
užsieniui. Daugiausia Lie
tuva skolos turi Amerikai 
—62 mil. litu, toliau Šve- 
dams—49 mil. litų (degtukų 
monopolio paskola), laisvės 
paskola Amerikos lietu
viams—18,5 mil. lit., Angli- 

I jai—1,2 mil. ir Klaipėdos 
krašto signaritarinėms val-

Gegužės 30 d. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas rengia didelį pikniką, 
kuris įvyks Caledonian 
Grove parke, Spring Street, 
West Roxbury, Mass. Da- 
važiavimas į parką tik de
šimts centų iš visų Bostono 
miesto dalių. Lietuviai dar
bininkai, paremkite šitą 
Tarptautinio Darbiu inkų 
A p s i g y n imo parengimą! 
Tuom prisidėsite prie gyni
mo! politinių kalinių ir su
stiprinimo tos brangios dar
bininkų klasės organizaci
jos. i i

stybėms už krašto valdymą 
iki sąjungos su Lietuva 2 
mil. litų. Pereitais metais 
valdybos iždo skola padidė
jo, gauta iš švedų degtukų 
monopolio dalimi 20 mil. li
tų ir sumažėjo del išmokėtos 
skolų amortizacijos pus
penkto mil. litų sumos. Tuo 
būdu pereitais metais skolos 
padidėjo 15,5 mil. litų.”

Vadinas, Lietuvos skolos 
daug perviršija valiutos ir 
aukso fondą. Ir tos skolos 
auga, kuomet pats tvirtos 
valiutos ir aukso fondas 
tirpsta.

Literatūra Apie Provokacijas ir Provokatorius
Tilžės “Balsas” praneša:
“Neužilgo išeis dvi labai 

įdomios knygutės: Jochano 
Biuchnerio 'Kova su provo
kacija ir šnipavimu’ (verti
mas iš vokiečių kalbos) ir 
'Lietuvos Žvalgyba’. Su to
mis knygutėmis turi susipa
žinti ne tik visi komunistai 
ir komjaunuoliai, bet ir ap
lamai darbininkai ir valstie
čiai. Tose knygutėse bus 
aprašyta, Jkaip dirba žvalgy
ba įvairiose šalyse ir Lietu
voj, kaip žvalgyba verbuoja 
žvalgybos, agentus, kaip jų

reikia saugotis ir aplamai 
kaip reikia kovot su provo
kacija ir šnipavimu.

“Ruošiama taipogi knygu
tė, kur tilps vardai įvairių 
žvalgybininkų, slaptų žval
gybos agentų, provokatorių, 
žvalgybos šnipų, išdavikų ir 
visokių niekšų. Tai bus la
bai naudinga knygutė. Ji 
padės rast judošius,įsiskver
busius į darbininkų ir darbo 
valstiečių eiles.”

Šias knygutes bus galima 
plačiai paskleisti Ameriko
je tarpe lietuvių darbininkų.

Gimdymo Kontrolės 
Bilius Palaidotas

WASHINGTON. — Kon-

Chinijos Pašto 
Darbininkų Streikas

greso komitetas 20 balsų SHANGHAI. — Čia pra- 
prieš 4 nutarė neraportuoti sidėjęs pašto darbininkų 
svarstymui Hancocko bi- streikas plečiasi į kitus mie- 
liaus, kuriame leidžiama su-| stus. 'Streikas jau pasiekė 
teikti moterims informaci- Peipingo ir Tientsino paštų
jos apie gimdymo kontrolę, darbininkus. Nankingo val- 
Ponai nutarė darbininkes džia įsakė tų miestų val-
moteris palaikyti tamsybė
je tuo svarbiu klausimu, o 
poniutės gauna tas informa
cijas už pinigus.

džioms streiką numalšinti, 
bet niekas iš to neišėjo, nes 
streikas turi masinę para- . 
mą visų darbininkų.
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KUNIGAI IR KAPITALIZMAS
Klerikalų “Draugas” (No.'giau darbininkai pradeda 

121) rašo, kad Sovietų Są- j pamatyti, kad bolševizmas 
jungos bjaurus šmeižikas,: reiškia jiems laimingesnį 
kunigas E. A. Walsh, Geor-!?yvenim?- ir Jie stoJa i bo1-

* ; sevizmo pusę.
Tas, žinoma, labai nepa-getown universitete laikė 

paskaitą temoje “Kapitaliz
mas ant knyžkelio.” Ir štai 
kokių baisių dalykų kapita
listams ir jų agentams pa
pasakojo tasai jėzuitas:

Kun. Walsh’as pareiškia, 
kad bolševizmas augina nuo
savą antkapitalizmą. šis yra 
naujos rūšies siaubūnas (sma
kas). Jei senovės kapitaliz
mas savo namuose neįves rei
kalingų reformų, netolimoj 
ateityj anas bolševikų išperė
tas siaubūnas bematant pasta
rąjį prarys.

O kunigams baisu, kad 
bolševizmas neprarytų ka
pitalizmo. Mat, tuomet bū
tų ’galas ir jų religiniams 
burtams ir jų parazitiškam 
gyvenimui. Todėl kunigai 
per “Draugą” štai kaip nie
kina bolševizmą:

tinka kapitalistams ir jų 
agentams, kunigams ir kito
kiems kapitalistinės siste
mos gynėjams.

j “Draugas” gerai žino, kad 
; daugelis ir katalikų darbi- 
! ninku^pradeda blogai žiūrė
ki į kapitalizmą. Už tai ji
sai, kad sumulkinti darbi- 

Įninkus ir pasirodyti neva 
darbininkų užtarėju, pasa
ko žodį kitą prieš kapitaliz- 

jmą. Bet “Draugas” nieku 
•būdu nesutinka kapitalizmą 
i panaikinti. “Draugas” no- 
Įri, kad ir toliaus gyvuotų 
Į kapitalistinė sistema, tik jis 
sako, kad darbininkai netu
rėtų būt taip labai išnaudo- 

ijami, kaip dabar. “Drau- 
igas” nori išgydyti stimpan- 
Į tį kapitalizmą. Jis sako:

Tragedija SLA. Organizacijoj
Cleveland© fašistų “Dir

va” spėlioja, kad SLA seime 
Pittsburgh© Gegužis gali su
daryti bendrą frontą su so- 
cialfašistais ir gali vėl likti 
prezidentu. Sako:

Bet visai nebus nuostabu, 
jeigu Gegužis vėl liks Prezi
dentu. Nors tai būtų tragedi
ja Susivienijimui, bet Gegužis 
gali likti Prezidentu dar porai 
metu, t.
Besipjaudami del vietų 

SLA organizacijoj, fašisti- 
I niai elementai piešia vieni 
kitus didžiausiais niekšais.

; “Dirvos” fašistai sako, 
kąd Susivienijimui būtų tra- 

! gėdija, jeigu prezidentu lik- 
*tų Gegužis. Gegužis ir jo 
pasekėjai panašiai kalba 
apie savo oponentus.

rimta firma, bet treti metai, 
kaip jos dalykai metai iš metų 
ėjo /blogyn.
Na, ir pagalios ta bendrovė 

susmuko. Girdi,
Teismas pripažino Baltijos 

Transporto Akcinę B-vę bank
rutavusia.

Skolininkai dalį savo pinigų 
gaus, bet akcininkams nieko 
neliks. Amerikiečių įdėti šion 
bendrovei! pinigai amžinai žlu
go.
Tai štai kaip “patriotai” 

“atstato” Lietuvą. Tai štai 
kas atsitiko su pinigais tų 
žmonių, kuriuos “karštieji 
patriotai” apmulkino.

..........—

Profesionalai Ir Kapitalizmo 
; Krizis

Didėjant krizini taipgi 
smarkiai biednėja įvairūs 
profesionalai ir smulkioji

buržuazija abelnai. . ( .
Ne tik milionai paprastų 

darbininkų susiduria su 
skurdu. Nemąžai tokioj pa
dėtyj atsiduria ir profesio
nalų.

Kiek laiko atgal inžinie
rių draugija pranešė, kad 
suvirs 2,000 jos narių reika
lauja pašalpos—nebeturi iš 
ko gyventi. Tūkstančiai in
žinierių išmesta iš darbo.

Dabar New Yorko valsti
jos daktarų susivienijimo 
konvencijoj, Buffalo, N.Y., 
Dr. Charles Gordon Heyd 
pareiškė, kad didesniuose 
miestuose daugelis dakta
rų tapo priversti j ieš
koti bile kokio darbo, kad 
galėjus gyventi, nes dauge
lis iš priežasties bedarbės 
visai pacientų neteko. Vieni 
jų dirba kaipo taksi šofe
riai, kiti dirba prie operavi- 
mo eleveiterių ir t. t.

Taigi, kapitalizmo krizis 
smarkiai paliečia visus kam
pus ir kampelius.

O SLA nariai darbininkai

DARBININKŲ: SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

Rudos dėmės. Niežėjimas.
Prastas miegas. Mėnesinės

1 kad išnaikinus ligos perus, pa- 
I tekusius giliau į odos sluogs-

O bolševikų antkapitalizmas I 
yra tikrai baisus siaubūnas.! 
Jis yra viso pikti) ir nedoros! 
šaltinis. Jame į krūvą sutrauk-j 
tos pikčiausių žmonių sielos .Iš ‘ 
to šaltinio plūsta žmonijai išsi-! 
gimimo pavojus, šios nelaimės j 
pasaulis turi saugotis kaip ma
ro. Šiandien laikas imtis rei
kalingų priemonių, nes rytoj 
gali būt pervėlu.
Toliaus “Draugas” sako: I

Bolševikų antkapitalizmas, Į 
kuris daug metų smaugia Ru
sijos gyventojus, kaip aiškėja, 
turi progos senąjį kapitalizmai 
pagriebti, praryti ir suvirškin-J 
ti.
Kodėl gi jis turi tokią 

progą? “Draugas” sako:
Tai dėl to, kad senasis kapL 

talizmas teisybės atžvilgiu yra 
toli toli atsilikęs. Jis neteisin
gas darbininkams. Jis yra Savi
myla, nekrikščioniškas. Arti
mo meilė jam yra svetimas da
lykas. Jam darbininkai nėra 
žmonės, o jei ne automatai, tai 
vergai. Jeigu jis' darbinin
kams kad ir mažiausiai už dar
bą atlygina, nori, kad jie sa
vim nesirūpintų, bet tik jam 
turtus krautų, didintų.

Štai, šiam kapitalizmui ir 
reikalingos reformos. Jis sto
vi ant kryžkelio. Nežinia, 
kuriuo keliu jis žygiuos, ar 
bolševizmui siaubimui stačiai 
į nasrus, ar pasirinks kitą ke
lią, kuriuo žygiuodamas apsi
saugos nuo gręsiančio pavo
jaus.
Ir štai kokiuos “vaistus” 

“Drauga^V ^iū|0;
Kapitįaiizmiii apsisaugoti bū

tinai reikia šios priemonėš-r— 
tuojau1 susirūpinti darbininkų 
butintiTir jų likimu. Norint 
tai atsiekti, reikia darbinin
kams skirti didesnį atlygini
mą už darbą, juos įtraukti 

d i r b t u v i.ų administracijom, 
skirti jiems pelno dalį, ap
drausti juos nedarbo metu, 
šelpti ligoje, jiems pasenus 
mokėti pensijas.

Jei kapitalizmas norės gy
vuoti, jis turi įvesti visas mi
nėtas reformas.. Be šių refor
mų jis neginčijamai turės žū
ti. Ir jei šios reformos būtų 
įvestos, jos ne tik sulaikytų 
Sovietizmo bangų siautimą, bet I 
tuojau galas imtų visą bolšė- ' 
vizmą.

Bet me's turime trumpai

tin'! žinoti tą faktą: Jau da
bar Susivienijimą yra pati-! 
kus tragedija, nes Susivieni
jimas, susidedantis didžiu
moj iš darbininkų, yra dar
bininkų priešų rankose; jį 
valdo ir savo tikslams nau
doja fašistiniai* elementai. 
Tai jau didesnės tragedijos 
negali būti. Žinoma, darbi
ninkai galėtų Susivienijimą 
iš tos tragedijos išgelbėti, 
tik jie turėtų sudaryti bend
rą frontą ir vesti kovą prieš 
fašistus ir socialfašistus.

Daug Žuvo “Patriotu” Pinigu
Daug lietuviški i “patrio

tai” šaukė apie “Lietuvos at
būdavo j imą.” Jie organiza
vo įvairias bendroves, par
davinėjo jų šėrųs, ir sakė, 
kad tos bendrovės duos pui
kius pelnus, kad “išvystys” 
Lietuvą pramoniniai ant I 
“augščiausio laipsnio.” (

Na, ir atsirado lengvati
kių “patriotų,” kurie pirko 
tų bendrovių Šerus.

Bet vienos tų bendrovių, 
dar nepradėjusios nieko

KIENO NAUDAI LIETUVOS FAŠISTU 
VALDŽIA ‘TAUPO’?

Fašistų valdžia dar smar
kiau ėmė pult darbininkus, 
valstiečius ir valstybės bei sa
vivaldybių tarnautojus. Ji de
da visas pastangas, kad visas 
krizio sunkenybes suverst ant 
darbininkų ir darbo žmonių 
pečių. Darbininkams kapoja 
darbo mokestį, valstybės ir sa
vivaldybės tarnautojams maži-' 
na algas, valstiečiams didina 
mokesčius, jų ūkius ir inven
torių parduoda iš varžytinių, 
šitaip atrodo fašistų valdžios 
“taupumas”.
f Išplėštus (fašistai sako “su
taupytus”) iš darbininkų ir 
darbo žmonių milionus litų fa
šistų valdžia atiduoda buržu
jams, buožėms ir dvarinin
kams. . * į * ■

jBet fašistai įiudiioda darbi
ninkų ir darbo žmonių “gera- 
dėjais”. Jie nori įkalbėti, kad 
jų “taupumas” eina darbinin
kų ir valstiečių labui. Kauno, 
savivaldybės tarnautojus kalė
dų švenčių panaikinimu api-,1 
plėšė 31 tūkst. 220 lt., bur
mistro padėjėjas fašistas Pik-

FaŠistai jieško būdų nura
mint apgaudinėjimais ir darbo 
valstiečius. “Liet. Aidas” (4- 
XII-31) dumia valstiečiams 
akis: . “Kalėdų švenčių priedų 
•mokėjimo pakeitimas duoda val
stybės iždui du milionu litų san
taupų. Lietuvos valstybės biu
džeto mastu imant, tai gana 
stambi suma, kuri, perkelta į 
ūkininkų tarpą, sudarys ne tik 
moralio, bet ir visai apčiuopia
mo material io pastiprinimo mū
sų ūkininkams.”

Kad paslėpt nuo valstiečių, 
jog būržujams, buožėms ir dva
rininkams atiduodama ne tik 
nuo darbininkų ir valstybės tar
nautojų, bet ir' nuo valstiečių 
apiplėštą, fašistai nuduoda val
stiečių “geradariais.” Tačiau

: ką fašistai plėšia ir kam dova- 
| nas teikia išplepa pats “Fašistų 
! Aidas” (26-XI-31). “Kiek ten- 
I ka ūkininkams su mokėt valsty- 
! bei žemės mokesčių—apie 20 
milionu litų iš viso per metus, 
tiek pat vyriausybė prideda iš 
valstybės iždo ’žemės ūkio pro
duktų—bekonų ir sviesto eks
portui premijuoti.”

Na, jeigu “Draugas” sako, 
kad bolševizmas gali nuga
lėti kapitalizmą del to, kad 
kapitalizmas “teisybės at
žvilgiu toli toli atsilikęs,”! 
tai iš to seka logiška išva
da, kad bdlševizmas yra ge
resnis už kapitalizmą. Ko- 
kiuo gi būdu bolševizmas 
gali nugalėti kapitalizmą? 
Tik patraukiant didžiumąĮ 
darbo žmonių į savo pusę. 
Na, jeigu bolševizmas, kaip 
“Draugas” sako, toks yira 
“baisus” ir “bjaurus” .siau
būnas, “smaugia Rusijos gy
ventojus,” tai kaip jis gali 
turėti progą praryti kapita
lizmą? Kad praryti kapita-i 
lizmą, bolševizmas turi būt 
geresnis. Ir darbininkų 
žvilgsniu žiūrint bolševiz
mas yra geresnis už kapi
talizmą. Bolševizmas reiš
kia darbininkams laisvę, 
reiškia skurdo, bado, bedar
bės panaikihimą; reiškia 
geresnį gyvenimą; reiškia 
pačių darbininkų viešpata
vimą; reiškia paėmimą visų 
gamtos šaltinių, visų fabri
kų, gežkelių, kasyklų, ban
kų Ir tt. į darbininkų ran
kas. Ir vis daugiau ir dau- i

ir drąsiai “Draugui” pasa
kyti: Jūsų siūlomi vaistai 
neišgydys kapitalizmo. Ka- į 
pitalizmas niekad nepraveš 
tokių reformų, kad galėtų 
suteikti tikamą gyvenimą 
darbininkams. Jeigu kapi
talizmas ir pravestų pana
ši a s reformas, kokias 
“Draugas”'siūlo, tai jos bū
tų tokio pobūdžio, kad dar
bininkam^ arba visai nepa-.' 
gerintų gyvenimo arba pa
gerintų labai ;menkai.,

Kapitalizmą dabar ėdą 
generalis ekonominis krizis. 
Tas krizis paralyžiuoja ka
pitalistinę ekonomiją. Kur 
šiokios tokios reformos pra
vestos (bedarbių ir socialė 
apdrauda Vokietijoj, Angli
joj), jos naikinamos; darbo 
mažės stumiamos į dar di
desnį skurdą. Mat, krizio 
metu kapitalistai dar labiau 
nori apsaugoti savo pelnus. 
Juo krizis labiau smaugia 
kapitalizmą, tuo kapitaliz
mas labiau bando iš krizio 
išsikasti darbo masiųi iškaš- 
•čiu. Ką gi mes šiandien 
matome? Visose šalyse dar
bininkams algos nukapoja-

(Tąsa 3-čiaiĄ pusk),

veikti, užvertė kojas, kitos 
beveikdamos susirgo džiova j 
ir nugaišo.

Dabar jau net ir patys I 
“karštieji patriotai” sako: 
“Daug žuvo Amerikos lietu
vių pinigų.”

I

Fašistų “Vienybėj” (No«- 
60) T.S.B. rašo:

Bostono Amerikos lietusių 
prekybos bendrovė turėjo 

' $500,000 Amerikos lietuvių su
dėto kapitalo ir tuoj, pasau
liniam karui užsibaigus, jį per
kėlė į Lietuvą, čia ji iš to ka
pitalo sudarė tris lietuviškas 
ekonomines organizacijas, bū-*
tent: JI

1. Amerikos Lietuvių Akci
nę Bendrovę,

2. Lietuvos T a r p t a u t inį i 
Banką, į ,

3. Baltijos Transporto Ak
cinę Bendrovę.

Toliaus sako:
Baltijos Transporto Bend-'*

čilingis palakė, esą “tie pini
gai (31,220 lt.) labai pravers! 
darbininkams gelbėti nuo nedar
bo, organizuojant viešus dar
bus mieste” (žiūr. “Liet. Ai
dą”, 12. 1. 23). Fašistas čia 
dvigubai sumelavo. Viena, 
viešieji darbai yra būdas ne 
“gelbėti darbininkus nuo ne
darbo”, o atlikti įvairius bur
žuazijai reikalingus darbus už 
mažesnį darbo mokestį, tai 
būdas dar labiau išnaudot 
darbininkus. Antra, apiplėšti 
nuo savivaldybės tarnautojų 
31 tūkst. lt. paskirti ne vie
šiesiems darbams- Dar labiau. 
Šiais metais viešiesiems dar
bams paskirta lėšų mažiau, 
negu pernaij ‘ nors bedarbių į 
skaičius smarkiai padidėjo. 
Vadinas, Jr tarnautojams nu
kapojo algas ir viešiesiems 
darbams nukapojo lėšas. “Su
taupytos” tokiu būdu atiduo
damos buržuazijai. Fašistai 
žino būdus ir kelius, kaip api
plėštą nuo darbininkų ir tar
nautojų perkelt į buržuazijos 
kišenes.

Drauge gydytojau, atsakyk 
per “Laisvę” į šiuos klausimus.

1. Man ant pečių ir kirkš- 
niuose yra rudi plėstai. Nuo 
ko jie paeina ir ar galima jie 
nugydyti? Aš juos turiu jau 
keli metai.

2. Man visą kūną niežti, ro
dos kad kas po oda bėgioja. 
Man ir seniau po truputį niež- 
tėdavo. Bet pastaruoju laiku 
pradėjo da labiau niežėti. Kas 
tai galėtų būt? Ir ar galima 
sustabdyti tas niežtėjimas? 
Jai galima, tai kaip?

3. Aš labai prastai miegu. 
Sykiais išbundu, pradedu var
tytis, ir gulėjimas pasidaro ne
malonus. Kas reikia daryti, 
kad geriau miegojus?

4. Ar gali pastot moteris,! 
kada mėnesinėmis serga ? Ir 
ar vyras gali užsikrėsti kokią 
ligą, eidamas prie moteries lai
ke mėnesinių ?

Už atsakymus būsiu labai 
dėkingas.
Atsakymai: —

1. Spėju, kad tai Jums tie 
rudi plėstai yra tam tikra odosl 
liga, paeinanti nuo įsigalėjimo 
joje savo rūšies mažyčių pa- 
razitų-grybelių, moksliškai va
dinamų “Tenia versicolor/’ 
Pati liga vadinasi “Pityriasis 
versicoloris”. Tos dėmės pa
pieštai nenori savaime išnyk
ti. Kartais, ypač žiemos me
tu, sumažėja, o vasarą pasis-i 
kleidžia plačiau. Gali ir ki-j 
tiems prilipti, bet tai nėra la-' 
bai greit limpama odos liga.

• Lietuviškai ši ligh vietomis 
vadinama, bet netiksliai, “gelt
ligė,” “padlica,” “geltonoji de
dervinė.” Pastarasis pavadini
mas yra geriausis.

Nugydyt geltonoji dedervinė 
galima. Reikia išnaikinti jos 
parazitai—tie grybeliai, lyg pe
lėsiai. Yra tam 'tikslui ’keletas 
apysmar.kių vaistų, antiseptikų. 
Gaukite vaistinėje kad ir šito
kių vaistų:

“Formaldehyde solution 39 
6 ozs”—formalino skiedinys.

mus.
2. Kai del abelno Jūsų kūno 

niežėjimo, tai taip gali būti del 
keleto priežasčių. Odą gali nie
žėti ryšy su ta geltonąja deder- 
vne. Vadinas, čia galėtute nie- 
žinčias vietas laikotarpiais vil- 
gyti kad ir tuo patim formali
no skiediniu.

Bet gali odą niežėti ir nuo to
kių priežasčių, kaip persausas 
kambariuose žiemos metu oras, 

•kur šildytuvai—radiatoriai per- 
idaug orą išdžiovina. Kai vidu- 
; riai nepergeriausia dirba, tai iš 
jų j kraują susigerią nuodingų 
medžiagų, kurios, tarp kitko, er
zina ir odą. Čia reikėtų mais
tas taikyt tinkamesnis, lengviau 
permalamas, kad nebūtų vidu
riuose taip daug rūgimo, šil
tos maudynės paprastai išjudi
na odoje geresnę kraujo apyta
ką ir mažina niežėjimą. Po 
maudynei gerai yra oda lengvai 
suvilgyti alyva, ypač žiemos me
tu, kai oda esti apysausė.

3. Kad negalite gerai miego
ti, irgi gali būti keletas prie
žasčių. Dažniausia tai esti pa
sėka kokio abelno trūkumo or
ganizme, kai del maisto, vidurių 
malimo, darbo, nuovargio, lyti
nių netikslumų ir t. t. Bandy
kite daugiau valgyti gamtinio, 
nesugadinto maisto. Neprisi
varginkite perdaug. Eikite pa
sivaikščioti kas diena, bent po 
valandą. Nuėję gulti, kvėpuo
kite giliai pilvu kelioliką kartų 
ir stengkitės turėti ramią nuo
taikų,, prieš gult eisiant.

4. Moteris gali pastoti nėščia, 
jeigu apsivaisina laike mėnesi
nių. Nie jokia lytine liga vyras 
negali apsikrėsti nuo moters, 
susinešdamas su ja laike mėne
sinių, ar taip kada, jei ta mo
teris pati jokios tokios ligos ne
turi.

Lytiniai susi nešimai laike mė
nesinių nieko blogo nedaro nei 
moteriai nei Vyrui. Kai del mo
ters,‘tai per tą laikotarpį, apie 
mėnesines, lytiškai ji jaučiasi 
geriausiai ir pilniau pasitenki
na.

“Sulphur ointment, 2 ozs.”— 
sieros mostis.

Formalino skiediniu vilgykite 
dėmėtas vietas porą kartų kas 
diena, o ant nakties lengvai iš- į

HARTFORD, CONN.

>

Taigi, yla iš maišo išlindo, 
žemės mokesčių našta krinta 
pirmoj eilėj ant kaimo biednio- 
kų ir vidutiniokų. Fašistų val
džia išjieško nuo. valstiečių de- 
sėtkus milionu litų ir atiduoda 
juos buožėms ir dvarininkams 
primokėjimų—“premijų” pavi
dale. O jei valstietis, įbridęs į 
skolas ir skurdą, netur pinigų 
mokesčiam apmokėt, jo turtą 
parduoda iš varžytinių ir gau
tus iš varžytinių pinigus atiduo
da per valstybės iždą buožėms ir 
dvarininkams. Prie to reikia 
pridurti, kad desėtkais milionu 
litų fašistai išdalina dvarinin
kams už kada tai nusavintus ! 
dvarus; šimtus tūkstančių ir> 
milionu^ litų išdalina buožėms | 
ir dvarininkams*- “už pavyzdin- i 
gus ūkius” ir “pavyzdingus įtai
symus”.; šimtai milionu litų pa
kliūna iį fabrikantų kišenes per 
darbininkų darbo mokesčio ma
žinimą, per augštus muitus, sin
dikatus ir t. t. Tuos milionus 
buržujai, buožės, dvarininkai ir 
jų valdžia plėšia ir nuo darbi
ninkų, ir nuo darbo valstiečių, ir 
nuo valstybės tarnautojų (že
mesnių ir vidutinių).

Fašistai tyčia skleidžia me
lus, esą valstybės ir savivaldy-! 
bes tarnautoji! algos nukapotą į 
dalį atiduoda bedarbiams ir vai- Į 
stiečiams. Fašistai tuom nori 
valdininkijoj gaut tvirtesnį 
ramstį kovoj prieš darbininkus, 
bedarbius ir darbo valstiečius, 

. kurių tarpe kartu su skurdu au
ga ir nepasitenkinimas fašistų 
valdžia, o bedarbių ir valstie
čių tarpe rast paramą puolant 
žemesnius ir vidutinius valdi
ninkus. Sukiršinus vienus prieš 
kitus fašistų valdžiai lengviau 
bus dar daugiau plėšt kiekvieną 
jų atskirai ir visus juos bend
rai, ir tuom tikisi išbrist iš kri
zio. • ' ■

“Laisvės” laidoje; 20 d. ge- 
| gūžės, korespondencijoj buvo 

E. J. Mažei- 
tai turėjo 

E. J. Mažeika 
su gerais velijimais.”

Šiuomi klaida pataisyta. At
siprašome d. Mažeikos ,jei nc-

tepkite sieros mosčia. Daryki- ,'or«sPon“' 
te taip keletą savaičių Papras-Į ka
tai uz poros savaičių demes is-|bQt]. sfikamaj. „E 
nyksta, bet tos vietos vis viena . ....
reikia vis taip pat vilgyti ir tep
lioti, gal da .kokią porą savaičių,

Darbininkai ir kaimo bied-
nuomenė neturi duot save ap
gaut. Jie turi žinoti, kad fašis
tų valdžia, tai—bado, skurdo ir 
teroro valdžia. Prieš išnaudo
tojų ir fašistų valdžios puolimus 
darbininkai ir visi darbo žmo
nės tur pastatyt suglaustą ben
drą kovos frontą. Kiekvienam 
išnaudotojų ir fašistų valdžios 
puolimui reikia organizuotai pa
sipriešint. Kaimo biednuome- 
nė, o taip pat ir žemesnieji vals
tybes tarnautojai tūr kovot po 
darbininkų klasės vadovavimu, 
priešakyj su Lietuvos Komunis
tų Partija, kuri tik viena suge
ba organizuot darbininkų ir 
darbo žmonių mases ir jas vest 
į kovą kaip del kasdieninių irei- 
kalų, taip ir del fašistų dikta
tūros nuvertimo ir Sovietų val
džios įkūrimo Lietuvoj.

V incas.
“Balsas”

taip buvo parašyta korespon
dencijoj, kaip tikrai reikėjo
būti.

Koresp.

BEDARBIS KLERKĄ
NUSIŽUDĖ

NEW YORK—Nepakęs
damas bado ir vargo, Fran
cis Bird, 32 metų amžiaus, 
raštinės darbininkas, užsi- 
troškino gazu. Jis gyveno 
po num. 132 E. 29th St.

Pusantro Svaro Beibč 
Gyvena

RALEIGH.—Tuckeriams 
gimė mergaitė 24 uncijų 
svorio. Stebėtina tas, kad 
ji yra normali© kūniško su
dėjimo ir iki šiol gyvena, 
įdėta į inkubatorių.
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i š n audodami ir

tyniuoja. Kapitalistinėj sis-
>tuvl U J • 1 • 1 — J 1 • J *-* i v. Iicv, K^cy i y w

, kad temoj negaliu but planingu- sasirjni<ime buvo kalbėta apie

BONUS BALLOT

Name

Ar užsi
ELIZABETH, N. J.

kiek 
kalboje patar- 

ir už 
kainą,

I am in favor of a veteran’s march to the capitol 
at Washington

I am in favor of cash payment of the bonus to all 
veterans

ir brošiūrą, 
gaus anglų 
Krupskaja —
Lenin,

mo; joj viešpatauja anar-

Brolių Draugystės
Prakalbos

žemą 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

knygos to spėkas klasių kovai. Taigi, tarp savęs kapitalistai lenk-

Norintieji ge
riausio 
navimo

: me siųsti šimtus pundelių. Kaip [ 
-1 Lietuvos, taip ir Pietų Ameri- Į 

, kos draugai negali atsiteisti nei

Gaukime Naujų Narių
Daugelis kuopų jau gavo po > 

j geroką skaičių naujų narių.'Bet1

pareiga dar listinėse šalyse, 
visas kasdie-T

bedarbius ir nutarta, kad bū
tų suregistruoti visi bedarbiai. 
Paskiaus bus šaukiama bedar
bių masinis susirinkimas ir tve- 

' riama Bedarbių Komitetas, ši-

Ketvirtad., Geguž. 26, 1932 LAISVE Puslapis Trečias

KUNIGAI IR KAPITALIZMAS siimti sau už organą “Laisvę” 
ir toliaus darbuotis darbininkų

Religija” Išsiuntinėta
Pirmoji knyga už 1932 me

tus, “Religija ir Jos Socialė 
Reikšmė,”* jau atspausdinta ir 
išsiuntinėta del visų A.L.D.L. 
D. kuopų ir pavienių narių. 
Jeigu kuri kuopa bei narys 
negavo, tai suteikite žinią į 
centrą ir gausite.
' Centro Komitetas savo pri
žadą išpildė. Knygą išleido
me laiku, f
je nai iai gavo po luošiuią išpildyti ju

iš naujo ten mūsų organizaci
jai išimti čarterį. Jau įregis
truota Michigane, Ohio. Con
necticut, Masschusetts, ir bai
giama darbas New Yorko val
stijoje. Illinois valstijoje pri
siėjo iš naujo išimti del A.L.

i D.L.D. valstijos čarteris, ir tas 
I atsiėjo $85.00.
Į žiau. Vienok visos lėšos su- 
d a r o apie $400. Nieko ne
padarysi, kol gyvename kapi-

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

mos; milionai bedarbių ba
dauja; kapitalistai ir jų val
džios arba visai jais nesirū
pina, arba duoda labai mi- 
zerną pašalpą; abelnai dar
bininkų gyvenimas blogėja. 
Ir prie kapitalizmo geriau 
negali būti, nes pati tvarka

Kitur po ma-į paremta ant darbo masių 
išnaudojimo , paremta ant 
privatinio pelno, kapitalis-

šių metų pradžio-!;a]i;t^6į tvnrkoje," tol'turime tai Sriebia> piešia, krauna 
brošiūrą išpildyti jų reikalavimus, kad į t U r t U S,

Naujo Karo Gaisras,” o da- galėtume mobilizuoti proletaria- s p a u S d a m i darbininkus;o., c.jz.z. i,v,.,z.z.,, ... ................................................ / . *............................................. 1 . ........

bar P° knygą, šios Knygos į0 Spėkas klasių kovai. ’ 
išleidimas sugėrė visus pini-'mums šiais metais pasidarė dar 
gus ir būsimai knygai pinigai,pašalinių lėšų. Vienok Centro 
greitai reikalingi. i Komitetas pilnai pasitiki,

mūsų organizacija su draugų
pagelba sėkmingai savo parei-1 chija gamyboj-ir produktų 
gas atliks ir dar sustiprės.

Anglų Kalboje Knygos
A.L.D.L.D. Centro Komite

tas jau nupirko anglų kalboje 
knygas del tų narių, kurie jas j

* reikalauja. Pereitą metą mes| 
turėjome veik 200 narių, ku
rie ėmė anglų I 
gas. Šiemet dar labai mažai i 
kuopų prašė, kiek joms reika
linga anglų kalboje knygų. [ 
Remtis pereitų metų rekordais, 
negalima. Būtinai kiekviena! 
kuopa privalo pranešti, 
jai reikalinga anglų 
knygų.

Kiekvienas narys 
knygas

• knygas
1 “N. K.

gaus dvi 
Sekamas 
kalboje : 

Memo- 
212 puslapių • 

ir gražiai apdaryta, 
knyga parašyta George 
Price, M. D. “Labor Protec
tion In Soviet Union”. Ji turi; 
128 puslapius. Ir trečia, tai 
brošiūra Lenino apie religiją, 
“Religion,” 56 puslapių, gra
žiais viršeliais. Skyrium per
kant šias knygas niekas negaus 
pigiau, kaip $2.00, gi šiemet 
jas gauna visi A.L.D.L.D. na
riai, kurie ima anglų kalbo
je knygas.

Paremkite Finansiniai
ALDLD veik niekados nesi- 

; kreipia į narius aukų. Bet ka- 
kalboje kny-!Cja yra pašalinių lėšų, kada mes 

turime porą šimtų bedarbių na
rių, kurie negali užsimokėti 
duokles, ir kada mes gelbstime 
Lietuvos darbininkams bei Pie
tų Amerikos mūsų draugams li
teratūra, tai tas mus gana ap
sunkina. Vienas svaras pasiun- 
čiant į užsienį tik už persiunti
mą atsieina 12 centų. Keturi 
svarai 48 centus. Gi mes turi-

D. K-tis,

WATERBURY, CONN.
Bedarbė, Sąryšio Susirinkimas, 

Parengimai
Bedarbė, vieton mažėti, tai 

kiekvieną dieną didėja. O tiem 
darbininkam, kurie 'dar dirba, 
tai vis kraunama daugiau dar
bo, jie verčiami daugiau pada
ryti ir skubiau dirbti. Ameri 
can Brass kompanija nuo _ 
d. gegužės numušė algas nuo 
5c. iki 10c. į valandą.

Darbas kiekvieną savaitę 
vis mažinasi. Gal greitai visa 
dirbtuvė užsidarys.

Gegužės 12 dieną, Sąryšio

ra programa. Tad visi darbi-1 
ninkai ir darbininkės* dalyvau
kite šiame parengime.

Darbininkas.

IŠ LIETUVOS
Mažina Darbo Dienų 

Skaičių
Atkočiūno spaustuvės sa

vininkai sumažino darbo 
dienų skaičių. Toliau darbi
ninkai dirbs tik po 4 dienas 

'“i į savaitę. Vieną darbininką 
paliuosavo.

i paskirstyme.
Kapitalizmas dabar priėjo

tokį laipsnį, kad jis ant to-i tas komitetas turės darbuotis 
liaus nebegali patenkinti bedarbių organizavime.
didžiumos gyventojų reika-[ 
lų. Kapitalizmas baigia at 
gyventi savo dienas. Vie 
toj kapitalizmo gimsta nau 
ja tvarka, socialistinė tvar 
ka, kuriai jau padėtas pag 
rindas Sovietų Sąjungoj.

Kapitalizmas eina

darbininkai turi žinoti, 
kapitalizmas savaime 
žlugs. Jeigu darbininkai i 

Antraj tiktai už°knygas, bet ir už per-j greitai nesusiorganizuos už- j

i Suregistruoti bedarbius ne-
■ ra lengvas darbas. Tad visi
! darbininkai turi gelbėti šiam
I darbui. Mes turim žinoti kiek
vieną darbininką, kuris dirba 
[arba nedirba. Visi sąmonin-i 
gi darbininkai turime mestis 
šiam darbui.

Taip pat nereikia apleisti ir 
prie, kitus darbus, kuomet mes čia 
Bet'dirbame. Reikia lankyti pa- 
kad į rengimai ir susirinkimai ’kitų 
ne- ' organizacijų.

Vienas mūsų parengimas
- Į įvyks gegužės 28 dieną, Lie-

ir į duoti kapitalizmui galutiną 
smūgį, tai kapitalizmas kad 
ir stimpančioj padėtyj ga

Naudotojai Vis Smarkiau džia nuo darbo. Ir darbinin-
Puola Darbininkus (kams vis rimčiau reik rūpin- 

Naudotojai vis smarkiau I tis atsakymu į naudotojų 
puola darbininkus, kapoja • puolimą smarkesne kova, 
jiems algas, mažina darbo * Komunistų pareiga vado- 
savaitę arba ir visai atlei-’vauti tai kovai.

ATYDAI LIETUVIŲ BUVUSIŲ KAREIVIŲ

M. siuntimą. Taigi, draugai 
draugės, kur dar turite kuopų 
ižduose pinigų, labai gerai pa-! 
darysite paaukodami į ALDLD L - , ., . , ,.
Centro Komiteto iždą po doie-1 es dar ilgai tęsti savo gyvy- 
rį, kitą. Taipgi nepamirškite bę. 
savo organizaciją laike paren- į 
girnų. Jeigu galima, surengkite ’ 
darbininkų spaudai parengimai 
bei rengiant kuopos naudai pa- ninku 
rengimus paaukokite pagal iš
galia savo spaudai ir dolerį kitą o- p e Į čiau 
del ALDLD. ‘

Prezidentiniai Rinkimai
Šiemet atsibus Jungtinių 

Valstijų prezidentinia'i rinki- 
, mai. Juose dalyvauja ir dar
bininkų klasės partija — Ko
munistų Partija. Kad padėti 
kandidatus, tai Komunistų 
Partija privalo surinkt tam tik
rą skaičių piliečių parašų. A. 
L.D.L.D. Centro Komitetas at
sikreipia į visus A.L.D.L.D. 
narius remti Komunistų Par
tijos rinkimų kampaniją ir

K a p i t a Ii zmo žlugimas 
; daug priklauso nuo darbi- 

revoliucinių spėkų 
s u s i o r g anizavimo. Juo 

susiorganizuos 
I tvirtos revoliucinės darbi- 
į ninku spėkos, tuo greičiau 
kapitalizmas žlugs.

tuvių Parke, Waterbury, Conn. 
Tas parengimas, tai Vilijos 
Choro vakarienė. Įžanga $1.25. 
Bus labai gera muzika. Kitas 
parengimas įvyks birželio 5 
d. Šį parengimą rengia mūsų 
organizacijų apskričiai. Jame 
dalyvaus trys chorai. Bus ge-

Mokėkite Duokles
Bet ko labiausia mums reikia, 

tai kad laiku būtų mokamos 
duoklės. Mes žinome, draugai, 
kad daugelis yra bedarbių ir 
jau negalinčių pasimokėti duok
les. Bet tie, kurie dirbate, tai' 
nieko nelaukdami mokėkite duo-! 
klės ir siųskite jas į centrą!' 
Tik visų energingas ir neatlai- ■ 
dus darbas suteiks C.K. gali- i
mybę laiku pagaminti antrą šių \ Praeitą sekmadienį įvyko 

pagelbėti rinkime parašų.(metų knygą. O ją būtinai rei-A,os draugystės prakalbos. Ka- 
Kur nėra K. P. vienetų, ten kia išleisti pirm agitacijos mė- dangi ši draugystė nutarė tu- 
yra pareiga mūsų kuopų nėšio. ’ '* ' ....... ""
bei narių susirišti su vietos K. j ryti, jeigu Centre nebus pini 
P. distriktu, gauti reikalingus j gų. 
nurodymus ir padėti savo kla
sės partijai.

Platinkime “Religiją”
Daugelyje vietų sėkmingai 

nariai platina A.L.D.L.D. iš
leistas knygas, bet kaip kur 
tas darbas yra visai apleistas. 
Būtinai reikia platinti mūsų 
literatūrą. Centro Komitetas 
skelbia labai nupigintomis kai
nomis knygų išpardavimą.

Dabar tiktai išėjo iš spau
dos knyga “Religija.” Ją gau-

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias I)r. Karkiančius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

, ■ Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O.,

New York, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

Daug yra lietuvių darbininkų, kurie dalyvavo per
eitam imperialistiniam kare. Gyvuoja Buvusių Kar
eivių Darbininkų Lyga ir dabar varo kampaniją, 
kad valdžia atmokėtų bonus. Rengiamas masinis 
maršavimas į Washingtona. Taip pat renkami pa
rašai už bonus.

Mes raginam visus lietuvius, buvusius kareivius, 
tuojaus išpildyti sekamą balotą ir pasiųsti ten pat 
nurodytu adresu:

Mark an X

Address

StateCity .............................................

Wlu.it outfit did you serve in?

What organization are you in now? Send this to: Work
ers Ex-Servicemen’s League, 1 Union Square, Room 715, 
New York N. Y.

1

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pįrkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Tą nebus galima pada- Į r§ti vajų gavimui naujų na
rių į savo organizaciją, o ypač 

’įtraukti drauges moteris, tai 
'šio dalyko nušvietimui buvo 
[pakviestas draugas Šolomskas 
:iš Brooklyno, N. Y.
I Draugas šolomskas savo kal
boj ne tik kalbėjo apie šios 

■draugystės reikalus, bet abel- 
j nai nušvietė darbininkų pade- 
Įtį ne tik šioje šalyje, bet ir 

Savo aiš- 
konkrečiais 

Mūsų orga-; pavyzdžiais nurodė skirtumą 
buvo ir yra ekonominės padėties darbinin- 
komunistiniu ,kų Sovietų Sąjungoj ir kapita- 

Ypač kalbė- 
’.dftmas.apie karo pavojų, kad 

dar
bininkams, kokiose vietose tas 
karo pavojus gręsia, turėjo at
sivežęs su savim didoką žem- 
lapį, kas buvo naujanybė Eli
zabeth© kolonijoj.

Nors žmonių buvo neperdau- 
giausia, nes šioj sekcijoj ir lie
tuvių gyvena mažai, bet pra
kalbos pasisekė gana gerai. 
Gauta septyni nauji nariai į 
šią draugystę (ir visos mote
rys), taipgi parduota 10 kopi
jų “Laisvės,” keletas kopijų 

Jų duokles sumaumos I “Priekalo” ir “Balso.” Taipgi 
Jeigu gauta du nauju “Laisvės” pre-

daugelyje vietų dar daug dar
bininkų galima gauti į mūsų or
ganizaciją.

Mūsų nariai gauna visados' Sovietų Sąjungoje, 
daugiau knygų vertės, kaip jie kioj kalboj jisai 
galėtų nusipirkti, 
nizacija visados 
klasių kovoje su 
judėjimu. Mūsų

na visi A.L.D.L.D. nariai, bet daugiau mestis į 
reikia ją ir tarpe mūsų sim-į nines kovas, bet tuo pačiu kar-igeriau būtų suprantama

.. ......... Parodykite ; tu ir traukti daugiau darbininkų 
draugams, kalbinkite 

o

patikų platinti.
savo 
juos į mūsų organizaciją, 
jeigu jie negali įstoti į ją, tai 
stengkitės parduoti jiems tą 
knygą. Kada darbininkai ar
čiau susipažins su mūsų orga
nizacija, tai jie geriau stos į 
j$.

į ALDLD eiles. Bedarbė, kri- 
zis verčia darbininkų mases kai
rė ti.

Renegatai su savo susaide 
bando ir bandys mums kenkti. 
Bet jie negali nieko gero pasiū
lyti darbininkams, nes jie ne 
tiktai nedirba darbininkų kla
sės reikalams, bet ir nieko ne
duoda s^vo nariams.

A.L.D.L.D. oficialiai įkor-J Ką gi gitus LDD. (Lietuvių 
poruota New Jersey valstijoje. I Donoščikų Draugijos) nariai? 
Jau senai ji yra įregistruota į Nieko!
Pennsylvania valstijoje, bet Butkus ir Prūseika.JL VAU1OJ 1 V Ullia YUI0V1JVJV, v ” gaUl/G UU 11CVUIJU4

* eilėje kitų valstijų ji nebuvo jiems vienas, kitas darbininkas numeratoriu—vienas ant metų, 
jregistruota. Dabar, prasidėjus ir pavyks apgauti, įtraukti į sa- kitas pusei metų. Tai ši drau-
reakcijai prieš darbininkų ju
dėjimą ir ypatingai prieš atei
vius ir mūsų organizacijas, 
mūsų organizacijos advokatas 
patarė įregistruoti ALDLD. ei
lėje valstijų. Prie to dar pas
tūmėjo ir kontrrevoliucionie
riai Pruseikos pasekėjai, kurie 
pradėjo grobti ir plėšti mūsų 
organizacijos iždus ir jos var
dą naudoti savo tikslams. Cen
tro Komitetas nusprendė eilė
je valstijų įregistruoti A.L.D. 
L.D., o kur tas negalima, tail

vo susaidę, tai vistiek darbinin
kas apsižiūrės ir nuo renegatų 
atsipalaiduos. Tik visai darbi
ninkiškų jausmų netekęs žmo
gus gali eiti su organizacijų iž
dų grobikais: Senais Vincais, A. 
Matuliais, Jatužienėmis, mekle- 
riais K. Steponavičiais ir politi
niais šarlatanais Prūseikomis ir 
Butkais.

, D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr,

46 Ten Eyck Šit., 
Brooklyn, N, Y.

gystė atliko labai naudingą 
darbą darbo klasei.

Kiek man žinoma, tai drau
gystė veda savo reikalus labai 
pavyzdingai, turi gerą komite
tą, tai visiems lietuviams, gy
venantiems šioje miesto daly
je, privalu įstot į šią draugys
tę. Kadangi ši draugyste yra 
pažangi. Galima paimti do
mėn net ir šį faktą, tai kad 
padarė tarimą priimti moteris 
savo organizacijon. Tai pa
tarčiau draugystės nariams pa-

TA V ♦ V T V ♦ ♦Du maži žodžiai 
kurie padarė perversmą 

cigaretų industrijoje
AR užsitrauki dūmą? Ar gali būti 

paprastesnis klausimas? Tačiau 
- kokį sąjūdį jis sukėlė! Cigaretii 

industrijoje jaučiama, kad stropiai 
saugojama slaptybė iškelta aikštėn 
visuomenei. “Jūs esate perversmo 
priežastis,” jie sako.

Kodėl taip susirūpinti? Žinoma, kad 
visuomenė nebijo to klausimo — nes 
kiekvienas užsitraukia dūmą - žinoda
mas ar nežinodamas . . . kiekvienas 
rūkytojas Įkvepia kokią nors dūmų 
dalį, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike
driso ši svarbų klausimą iškelti . . .

dėl to, kad tūli nešvarumai paslėpti 
net ir geriausio, lengviausio tabako 
lapuose pasalinami Įžymiuoju Luckies 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado, lik Luckies jį ir turi!

Atsiminkite - daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandy
ti Luckies, pamatuodami savo nuo
mones savo pačių rūkymo patyrimu, 
pareiškė, jog Luckies mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigaretai!

It’s toasted
Jūsy Gerklei Apsauga 

prieš knitejimus - prieš kosulį

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių tu pasaulio 
geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadienio, 

ir Šeštadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.
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Puslapis Ketvirtas .

B. Garbatov.

? LAISVfii
□i

KėtvirtačL, Gėguž. 26, 1932

Vertė Valstiečio Sūnus

JAUNOJI KARTA
(Tąsa)

—Na, na—gana frazių...
—Del tavęs tai tik frazės?—suriko Mak

simas.—Na, lai bus gerai! Nu, važiuok. 
Keliauk sveika ir atleisk!—ir jis pasileido 
linkui durų. Golubkina pasivijo jį, apkabi
no ir prisispaudė, gerbinėti jos plaukai pa
lietė Maksimo veidą, jos karštos lūpos bu
čiavo jo lūpas. Bet Maksimas žinojo, kad 
tai ne meilė, o melas ir veidmainystė. Bet 
tuo kartu del nusiraminimo nesipriešino tai 
apgavystei.

Vienuoliktą valandą naktį Maksimas ėjo 
namo nuo Golubkinos. Ėjo visai kitame 
ūpe, tartum vienu galingu pamojimu jis nu-

mas.—Štai laimingas tas tavo Sergėjus. 
Sako: kvailiams visada gerai sekasi. Tie
sa, geras vyras Sergėjus, bdt tu už jį ge
resnė. Geresnė ir už mane. Na labanak
tis, duok savo lopą. '

Jis karštai suspaudė Katrei ranką ir 
energingas nužingsniavo namo. Namie, 
Maksimas parašė sekamo turinio laišką 
savo draugui į Maskvą:
“Sveikas, drauge Fiodor:—

“Senai tau nerašiau, bet, tikėk, iki gerk
lei aš užimtas darbais. Suprantama, tu, 
gyvendamas sostinėj, nusistebėsi, kaip ga
lima būti apsivertusiam darbais mažame 
kasyklų miestelyje. Spręsk apie jį pagal 
tai, kaip pirmiau buvai. Bet pasakysiu

Meno Sąjungos III 
Apskričio Piknikas

PASARGA: Jei tą dieną lytų, tai 
piknikais įvyks sekantį sekmadienį, 5 
d. birželio, toj pačioj vietoj.

(123-125)

WILKES BARRE, PA.
Amerikos Lietuvių Proleta

rų Meno Sąjungos III Apskri
čio piknikas įvyks gegužės 29 
dieną, Wiliicks farmoj, Lin
den, N. J.

Mes kviečiame visus lietu
vius (darbininkus dalyvauti šia
me Meno Sąjungos III Aps
kričio parengime. Mes neren
giame daug parengimų, tik 
vieną į metus. Tad bent šį pa
rengimą visi mūsų draugai ir 
draugės turi remti ir jame da
lyvauti. Jei mes padarysime 
gerai pelno, tai. tas pelnas bus 
galima paskirti Centrui leisti 
naujų veikalų.

Piknike dalyvaus visi šio 
Apskričio chorai: Bangos, Sie
tynas, Aidas ir Pirmyn. Pro-

A.P.L.A. 51 kp. rengia puikų pikni
ką ant Linevičiaus ūkės, “Franklin 
Juncetion” geg. (May), 30, 1932. Visi 
apielinkės lietuyiai yra užkviesti at
silankyti‘i minėtą pikniką. Bus| gar
džių valgių ir 
nių dešrų su 
taipgi bus ii' 
ramą išpildys W. B. Aido 
prie to visko bus ir geri muzikan
tai, kurie grieš visokius šokius. Vie
ta labai graži, 
žaisti

ietą pikniką. Busigar- 
gėrimų, kaip tai liami- 
lietuviškais kopūstais, 
gera programa. Prog- 

Choras;

vertė visa sunkią naštą, paliko ją ir dabar ta.u< Painus dabai ne tas, kas buvo pii- p /....
v miau! Dabar pas mus daug darbo ir daug I grama bus labai gera, laikas

— v • I ‘1 ’1 ' ■ ‘ zx. V .*ėjo tik su vienu troškimu: pasilsėti, o rytoj 
imtis su visa energija už kuop.os reikalų... 
Eidamas namo ant užsisukimo pastebėjo 
merginą.

—Katrė!—sušuko Maksimas.
—O, Maksimas! O tavęs draugai kliube 

jieškojo,—smagiai kalbėjo Katrė.—Ten be- yįgns 
tvarkė. Onutės girtas tėvas buvo atėjęs, j ant savo kupros, 
rėkavo. Jie tavęs laukia. upaį ^uo arkiiu busiu aš!—pasakiau
.. as buvau užimtas, lai sau tacĮa.—Dezertiru iš partijos darbo nie

kados nebusiu, nuo darbo nepasitrauksiu!
nors Bet tuom pat kartu pas mane giliai įstri

go mintis, kaip nuvažiuoti į Maskvą ir pa
simokyti. Ir tankiai mąstau apie didelį 

tokis' miestą, nors niekados jame nebuvau... Rau
donojoj Armijoje būdamas iki Orio dasiri- 

s, nei Leningra-

rūpesčio.
“Žinai, drauge, kada rudenį važiavai į 

Maskvą mokytis ir kvietei mane, aš nepak
lausiau. Nevažiavau tik todėl, kad tada 
tas būtų palaidavęs mūsų komjaunimo kuo- 

Patsai žinai, kad pas mus veikėjų 
du, ir kas nors darbo naštą turi

“Lai tuo arkliu busiu aš!—pasakiau
jieškojo?

—Jieškojo, kaip gi. Reikia kas 
mums daryti?—kalbėjo Katrė.

—Taip, reikia, reikia, reikia.
—Kodėl gi tu šiandien, Maksimai,

keistas? , - - v. - - . __ .
—Kokis?—nustebusiai paklausė Maksi- tau, nemačiau nei Maskvos

do! Net ir Charkovą ir tai neturėjau lai- 
mas’ , _ . t ( Įmes matyti. Kada baltuosius vijome, tai

, 1.nas\r- i /a i -114- Imūsu dalis ėjo apsupdama miestą. Ir 
Tai taip. Niekas. O kas gi, kad -tu, i į;anĮ<iaij kada skaitau laikraščiuose apie 

Katre, viena taip vėlai . e mūsų raudonas sostines, mane ima noras
—O kodėl man vienai negalima pasivaiks- ^en pabuvoti, ir pavydžių jums.

piknikui irgi labai geras. Visi 
jame dalyvaukite.

Važiuokime Busais.
Brooklyniečiams. — Drau

gai, mes organizuojame va
žiuoti į šį pikniką busais. Bu
sais važiavimas kainuos tik po 
$1.00 į abi pusi. Kiekvienas 
draugas ir draugė galite užsi
registruoti “Laisvėje” pas drg. 
P. Buknį arba J. Saulėną, ku
rie važiuosite busais. Užsire
gistruoti reikia ne vėliau, kaip 
iki penktadienio. Tas reikalin- 

kad mes žinotume, kiek 
Nesivėlinki- 

draugai. Nusitarkite grei-

Taigi bus galima 
ir pasilinksminti.

Kviečia Komitetas.
(124-126)

HUDSON, MASS.
L.D.S. 66 kuopos susirinkimas 

Įvyks 1 d. birželio, 7 vai. vakare, L. 
P. Kliubo kambariuose, 17 School St. 
Visi nariai malonėkite pribūti į šį 
susirinkimą, nes yra labai svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi bu ren
kamas delegatas į L.D.S. Seimą ir 
reikia gerai apkalbėti mūs mirusio 
nario M. Tamulevičiaus laidotuvės 
ir išmokėjimą jo pašalpos. Turime 
ir daugiau svarbių reikalų.

Sekr. M. Paredųis.
(124-125)

BENLD, ILL.
A.P.L.A. 41 kuopos susirinkimas 

įvyks 3 d. birželio, paprastoje vie
toje ir tuo pat laiku. Visi nariai tu
rite dalyvauti, nes kurie nedalyvaus, 
bus nubausti, 
vienybės 
rinksime 
mą.

Sekr

Turime apsvarstyti 
klausimą su L.D.S., ir gal 
delegatą į nepaprastą sei-

» Wm. Mikolaitis.
(124-125)

ga, 
reikės imti busų. 
te, 
tai.

J. Saulenas.

LAWRENCE, MASS.

čioti?
—Taip. Tu juk mergina; ar mažai kas suprantu, kad mūsų angliakasių darbas yra 

gali atsitikti!
—Štai pažeminantis atsinešimas,—rūsta

vo Katrė.—Na kas, gal vyras tai yra kokia 
apsauga? Pasakykite?

—Taip, bet palauk, aš juk ne apie tai.
Aš nesikėsinu ant tavo nepaliečiamybės ir
taip panašiai. Bet kodėl tu be Sergejaus t

—Kodėl be Sergejaus?—nuliūdusiai tarė
Katrė.—Jis naktinėmis pakaitomis dirba.
O ir kodėl man būtinai tik su Sergejum 
būti ?

—Gerai, Katriute, gerai,—juokavo Mak
simas.

—Nu, einame, ko gi mes sustojome. Pra
leisk mane iki namų.

—Ha-ha-ha!—pirmu kartu tą dieną nusi-1 Ir kartais aš manau,
juoke Maksimas.—Vistiek vyras turi pra- o pačiam traukti į Maskvą mokytis. . Pa
leisti tave iki namų. O kodėl jūs negalėtute j^no komitetas negalėtų nuę to sulaikyti, 
praleisti mane iki mano namų?

—Ir praleisiu!—karščiavosi Katrė.
name, praleisiu, manai, kad bijau?

—Na, gana, gana, tikiu tau. Na, eina
me, aš jau tavte palydėsiu. Tik jau nesą-1 paskutinių spėkų dirbti ir jiems padėti, 
kyk Sergejuj nes jis uzvydus. Ii Maksi- Arba parpulsiu po sunkia darbo našta arba 
mas vėl juokėsi. ! atsieksime savo tikslo. Kada kuopa bus

—Matai, kokis tu šiandien smagus,—nu- pastatyta ant kojų, paruošiu sau pavaduo- 
... . . tojus, čia yra sugabus jaunuolis draugas

Tai tiktai dabar su tavimi. Kamenievas, tai tada aš patsai mesiuosi į 
’ . Tokis šiandien rnokinimosi darbą.

“Na, atleisk, drauge. Nepamiršk savo 
! Malonu man skaityti tavo 

is, daug padrąsinimo gaunu.
i prantama, niekados aš nesiskundžiau ir da- 
Įbar neverkšlenu, bet tik perduodu tau eša- 
Įmą tiesą. Na, nieko, mes laimėsime, kad 
Į ir kruviname prakaite veidas bus!

“Su Komunistiniais linkėjimais, 
“Maksimas Bondarenko.”

Daugiau Debesų
Algos diena. Riksmas prie išmokėjimo.

• PITTSBURGH, PA. >
Gegužės 30 d. (pirmadienį), kaip 

11 vai. ryte, bus apvaikščiojimas 
lietuvių LAISVOSE KAPINĖSE ir 
pagerbimas mirusių laisvų žmonių, 
kurie ilsisi amžinai be pagelbos “dan
gaus” pardavikų.

Tą pat dieną atsibus linksmas pik
nikas, naudai minėtų kapinių. Pikni
kas atsibus, visiems žinomoje Am- 
šiejaus ūkėje, McKees Rocks, Pa.

J. Miliauskas.
Liet. Kap. Bendr. Direktorius.

(122-124)

pojimą ir už apdraudą bedarbiams.
A. M.

(124-125)‘

NEWARK, N. J.
Prakalbos Vien tik Moterims

Rengia LDSA. 10 kuopa, penkta
dienį, 17 dieną gegužes (May), 1932. 
Kubio Svetainėje, 79 Jackson Street, 
Newark, N. J. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius apie lytinį gyvenimą ir ly
ties etiką.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Plačiai aiškins Lytinio gyvenimo 

esmę ir jo įtaką į žmogaus sveikatą 
ii’ laimę. Ateikite visos moterys ir 
merginos urmu-r Išgirskite ir pasimo
kinkite tokių dalykų, kurie jums jau 
nuo senai neduoda ramybės! Akla 
nežinyste, prietarai, dievašninkišku- 
mas ir nuduota mandrybė neduoda 
jums bent kiek arčiau ir nuodugniau 
pažinti save, suprasti lyties gyveni
mo slėpinynus.

.Atminkite: Vien tik moterims ir 
merginoms; vaikai ir vyrai nebus 
įleidžiami.

Įžanga visiems veltui.
Kviečia LDSA. 10 kuopa.

(123-124)

NEWARK, N. J.
ALDLD. 5 kp. mėnesinis susirin

kime atsibus 27 d. gegužės, 7:30 va
kare, Kubio svetainėj, 79 Jackson 
St. Visi nariai privalo dalyvauti ir 
pasistengkite duokles užsimokėti.

Org. Geo. Žukauskas.
(123-124)

DETROIT, MICH.
Didelis trijų organizacijų pikni

kas, įvyks 29 gegužės, 12 vai. po pie
tų, Simono Darže, Beechnut Grove, 
ant Middle Bett Rd. Rengia Liet. 
Darbininkų Susivienijimb 21-86 kuo
pos ir APLA. 47 kuopa. Kviečiame 
ne vien tik Detroito ir Hamtramko, 
bet ir iš visos apielinkės lietuvius 
dalyvauti šiame piknike. Ypatingai 
minėtų draugijų nariai privalo rū
pintis patys ateiti ir kuodaugiausiai 
atsivesti pašalinių žmonių. Piknike 
bus įvairių žaislų, valgių, gėrimų 
ir šokiams grieš gera orkestrą. Įžan
ga

BINGHAMTON, N. Y.
Kliubiečių Domei

Sekantis A.L.P. Kliubo narių suA 
sirinkimas įvyks 27 d. geg. (May), 
8 vai. vakare, kliubo kambaryje. J

Draugai-gės, kreipkime daugiau 
atydos į susirinkimus savo atsilan
kymu. Pereito , mėn. susirinkimas 
neįvyko del neskaitlingo narių atsi
lankymo. Susirinkimas turėjo įvyk
ti pabaigoje balandžio mėnesio, bet 
kuomet buvo rengtasi prie apvaikš- 
čiojimo pirmos dienos gegužės, dar
bininkų šventės ir dalis kliubiečių 
priklausanti kitose organizacijose, tu
rėjo tą vakarą sušilę darbuotis, kad 
apvaikščiojimą išgarsinus.

Pasistengkim’e dalyvauti visi šia
me susirinkime!

Kiekvieno kliubiečio būtina parei
ga gauti nors po vieną narį j kliu- 
bą, tuomi padidintume narių skaičių.

Priklausymas prie šio kliubo duo
da daugiau energijos ir naudos vi-^ 
sam darbininkiškam judėjimui. »

Kliubo Pirmininkas.
(122-124 )f

WILKES BARRE, PA.
Aido choras rengia puikų juokų 

vakarėlį 28 d. gegužės (May), 69 S. 
Hancok St., Wilkes Barre, Pa. Juo
kų vakarėlio programą išpildys vien 
tik choro čia augęs jaunimas; viena 
dalis jaunimo suvaidins 3 veiksmų 
komediją “Netikėtai”, o antra dalis, 
suvaidins lietuviškai “Minstrels”. 
Dar šioje apielinkėje nebuvo persta
tyta tokia naujenybė. Tad visi atsi
lankykite ii' pamatysit, ką choro 
jaunimas gali. Ypatingai čia augęs 
jaunimas. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Įžanga 40c. ypatai.

Kviečia Komisija.
(121-124)

MINERSVILLE, PA. ),
Piknikas, rengiamas Komunist 

Partijos vienatos, bendrai su kitonA 
progr. organizacijoms, bus per dvi/ 
dienas: 29-30 geg., Harley Spring 
pušyne. Tik už poros mailių toliau 
nuo pirmiau kur būdavo.

Bus gera muzika, grindys šokiams, 
darbininkų reikalais prakalbos ir 
žaislai. Kviečiame dalyvauti kuoskai- 
tlingiausiai, kaip vietinius, taip ir iš 
apielinkų. Kui” grąžuose pošynuose, 
pavasarine gamta pasigrožėsime! 
Jaip pat paremsime savo centais 
darbininkų kovingąjį judėjimą!

Komitetas.
(121-124)

CLEVELAND, OHIO
PIRMAS PIKNIKAS

Rengia Lyros Choras sekmadienyj,
29 d. gegužes (May), 1932. T. Ne- 
uros Darže, Brunswick, Ohio. Prad- j 
žia 10 vai. ryte.

Bus gera orkestrą šokiams ir link
smai praleisite sekmadienį tyrame 
ore prie žaliuojančių medžių ir žy
dinčių gelių.

Įžanga 25c. ypatai.
Kviečia Lyros Choras.

(123-125)

BRIDGEPORTCONN.
Tarptautinė Jaunuolių Diena, ku

rią rengia Jaunųjų Komunistų Lyga, 
atsibus nedėlioję ir panedėlyje, 29 ir
30 gegužės, Washington Parke. De
monstracijos prasidės 11 valandą ry
te. Abi dienos yra £ventė,, visi tu
rėsime laiko dalyvauti demonstraci
jose. Lietuviai darbininkai pėda pe
don turime eiti su tarptautiniu dar
bininkų judėjimu. Protestuokime 
prieš rengiamą karą, prieš algų ką- i

35 centai ypatai.
Kviečia Rengęjai.

(123-124)

AKRON, OHIO
Didelis Tarptautinis išvažiavimas- 

piknikas įvyks nedėlioję, 29 gegužes, 
ant Amijjan ūkės, prie Barberton, 
Ohio, pradžia 12 vai. dieną, tęsis iki
vėlumai, nes sekančią dieną bus šven- 

Bus puiki programa su prakal- j 
Kviečia visus dalyvauti A.

Akrono galima 
mieste, ant

Spring-
28 gat- 
eiti po
ten ra-

te.
komis.
P.L.A. 40 kuopa.

KELRODIS: Iš 
gauti busą pačiame 
Šouth Main Št. su užrašu: 
field Rd., reikia važiuoti iki 
vės Barberton, iš ten reikia 
kairei skersai geležinkelį ir 
site pikniko vietą.

Įžanga 15 c., bedarbiams veltui. „av 
Bet bedarbiai turi gauti iš kuopos fpaj 
valdybos kortelę kaipo liudijimą, kad ' 
bedarbiai.

(122-124)

Gegužės 15 dieną čia įvyko 
koncertas Komunistų Partijos. 
Koncertas gerai pavyko, pub
likos prisirinko pilna svetainė, 
net netilpo, kiti turėjo stati 
stovėti. Buvo ir pilna galeri
ja.

Koncertą atidarė vietinis 
Liaudies Choras, sudainuoda
mas Internacionalą. Dainavi
mas gerai pasisekė, publikai 
taip pat labai patiko, nes tai 
liudijo defnų plojimas. Cho
rą vadovauja Pėrukevičius. 
Vėliaus pasirodė jaunas vaiki
nas, kuris gerai sugrajino pol
ką. Be to, dar daug dalyvių 
buvo, kurie dalyvavo progra
mos išpildyme. Jų visų sura
šymui imtų perdaug vietos. 
Koncertas baigtas taip pat su 
Internacionalu ir visiems su
stojus. Visi darbininkai labai 
gėrėjosi šiuo Komunistų Parti- 

. Bet dairiausi,
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didelis ir atsakomingas, bet širdis nenori 
klausyti. Kartais noriu veikti ir dirbti 
be sustojimo. O kartais nupuola ūpas, nes 
veiki, dirbi, o dar tiek daug to seno pa
saulio ir darbas neduoda vaisių. Ir dabar 
pas mus daug rūpesčio yra. Mano brolis 
Petras virto latru, jis apvilė vieną mergi
ną ir ji mirė nuo netikusio aborto. Kaip 
mainierių tarpe, taip'ir komjaunime dide
lis sujudimas.

“O kagi aš galiu padaryti vienas? Kur 
nepasisuksi, visur arba silpni draugai, ar
ba niekšai! Daugeli tų pačių komjaunuo
lių dar reikia laikyti už ausų, kad nepas- 

, kęstu dumblyne. Tik 'Komunistų Partijos 
Į sekretorius d. Sklįarov visur mane palaiko.

ar ne palikti viską,

aš senas komjaunuolis ir jau man senai jos' parengimu.
_ Ęj.įeilė mokytis. Bet kaip pažiurau į darbą ar nėra ir mūsų sklokininkų 

ir matau: geri draugai komjaunuoliai, iš šiame parengime.
jų bus geri komunistai, bet jie dabar dar tau, jie nesirodo tokiuose pa 
jauni. Ne, negalima iš čia bėgti, reikia iki rengimuose. Mat, jiem 

raudonas parengimas.

•sijuoke ir Katrė.
—Smagus?

... Tik su tavimi, Katriute.
įvykis atsitiko su manimi, kad jau maniau: 
pražuvo komunistas Maksimas Bondaren- seną draugą! 
ko. Bet dabar gyvas ir dar su tvirtesniu | laišku 
pasiryžimu.

—Nu ką gi tu plepi?—nustebo Katre.
—Ne, neplepu, štai, jeigu nori, tai vis-Į 

ką papasakosiu.—Jis jai papasakojo visą Į 
dienos įvykį, kaip jis suko galvą, kaip, pa-j 
galiaus, pasigėrė, kaip nuėjo pas Golubki-j 
ną ir viską pamiršo. Katre klausėsi aty-i 
džiai ir Maksimui buvo lengva jai pasakoti, i 
tartum jis vertė nuo savęs visokius purvus . Stenka Pugač šaukia, kad* jaunuoliams al- 
ir netobulumus, ir vėl švarus ir energingas į gos nepakeltos.
grįžo į komjaunimo eiles. i —Dar nepridėjo jum, kol kas aš patvar-

—Štai, Katriute, ir visa mano išpažintis! kymo neturiu!—aiškinasi kaserius.
Geras iš manęs, a? Matai, kokis geras ir 
kaip įsiklampojo sekretorius komjaunimo 
kuopos?

‘—Na ką tu, Maksimai! Su kuom nebū
na paklaidų? Dabar už darbo! Štai jau 
mes šiandien eilę priemonių sugalvojome. 
Reikia sušaukti suaugusių susirinkimas ir 
tu privalai pasakyti prakalbą. O Petrą, 
del pavyzdžio kitiems, išmesti iš komjauni
mo kuopos. Visuomenės teismą surengti. 
Štai!—Ji energingai mosavo ranka, pab
rėždama svarbesnius žodžius. Ir Maksi
mui rodėsi, kad kuopa nugalės visas kliū
tis. Jam rodėsi, kad jis ir savo meilės 
ligą nugalės.

—Na jau aš ir namie!—pertraukė jo 
mintis Katrė.

—Gera tu, Katriute!—tarė jai Maksi-

—Kaip tai nepridėjo? Ką tu apgaudi
nėji? Mums Maksimas sakė, kad pridėjo.

—Man jūsų Maksimas ne gaspadorius! 
Aš jo ne pavaldinys. Aš turiu kitus 
viršininkus.

—Ką, draugai? Atrodo, kad mus Mak
simas apgavo?—šaukė Pugač.

—Gal kokia klaida,—kas ten nedrąsiai 
tarė.

—Klaida? Na, tas paaiškės, o jeigu 
Maksimas mus apgavo, tai laikykis tada, 
komjaunimas!

Prie kliubo Maksimas susitiko su Aleši- 
nu ir Kamenievu. Pastarasis puolėsi prie 
Maksimo:

—Maksimai! Vėl jau bėda!
—Kas tokio? — susiraukė Maksimas.

(Tąsa bus).

ls per 
parengimas.

Tai ir “kovotojai”, o jie gi 
riasi, kad jie einą su Komunis 
tų Partija ir 
nok, kur yra partijos pasiilgi
mas, tai jų nėra. Kitas, tai 
jie kalba, kad viską daro Bim
ba, tai jie nenori dalyvauti, 
bet šiame parengime nebuvo 
nei Bimbą, nei kiti, o jie bijos 
pasirodyti parengimo. Dabar 

i darbininkai gali matyti, ko- 
Ikiais jie kovotojais yra. Jie 
'net bijos pasirodyti į parėm
imą, na, o jei reikėtų eiti su 
I darbininkais į demonstracijas ?
Tuomet jie sulįstų į paloves.

Gegužes 29-30 čia įvyks di
delis Jaunų Komunistų suva
žiavimas. : Jame dalyvaus apie 
1000 jaunuolių. > Laike suva
žiavimo taip pat; bus ir spor
to žaislai. Tad visi dalyvau
kite bendrai su darbininkų 
jaunimu, kurie yra kovotojai. 
Jų žaislai įvyks miesto pievoj.

Lawrence Jurgis.

Rengia pirmą pikniką Lietuvių 
Ukėsų Neprigulmingas Kliubas. 
Įvyks nedėlioję, 29 gegužės (May), 
1932. Ant Jaskos farmos, English-1 
town Road, pusė mailės nuo Free
hold. Pradžia: 11 vai. ryte.

Šis piknikas bus su visokiais pa- 
marginimais,' ir bus daug įvairumo. 
Todėl mes kviečiame ne vien tik vie- 
tiniusj bet ir iš apielinkės skaitlin
gai dalyvauti. Taipgi grieš puiki lie
tuviška orkestrą po žaliais ir kvė
piančiais medeliais; bus skanių val
gių ir minkštų gorimų ir mandagus 
patarnavnias.

Įžanga 25c. ypatai.

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

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
žemiau seka surašąs kaikurių ligų.

del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba?
žaizdos, Įsipjovimas, Įsidreskimas.
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.1
Kas daryti kai ausį diegia.
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti.
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį.,
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempirųai ir t.t.
Niksterejimai, narių pertempimai.
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai ę : ' j
Apalpimai del skirtingų priežasčių.
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 pešti sužeistus?
Svarba gimnastikos, mankštinimasi.
Valgis, vidurių užkietėjimas.^
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje
žymėtas
vaistam

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas..
Gerklės votis, influenza, gripas, 
šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas.
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, e d ra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė.
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga.
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
AJchoholizmas. nutukimas, liesumas.

‘ Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšašiai, šunvotės, votys pakunės.
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- - j 

m as. 1
Plaukų slinkimo priežastis.
Geltligė, spuogai ir jiems panašūs daly- j 

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

mas.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai ;

ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
ir patariama kaip pačiam gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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L.D.S. 111 Apskričio Reikalais
Seimas ir Delegatai

Mūsų organizacijos Pirma
sis Seimas jau visai netoli. 
Mes jau rašėme, kad šios ap-; 
ielinkės delegatai važiuoja au
tomobiliais. LDS. Apskričio ko
misija rūpinasi, kad visi dele-i 
gatai galėtų nuvažiuoti j mū-į 
sų seimą, kuris bus tveriama
sis suvažiavimas.

Kuopos, kurios visai yra 
*pnos finansiniai 
rinkti delegatus 
važiavimą. Tokios kuopos tu
ri kreiptis į Apskričio komisi
ją, kad joms pagelbėtų. Mes 
ir turime Apskritį, kad galė
tume gelbėti silpnesnes kuo
pas ir organizuoti naujas.

LDS. III Apskričio komisijai 
užsiregistravo sekančių kuo
pų delegatai: Brooklyno 1 kuo
pos delegatai, Ridgewoodo kuo
pos, Maspetho kuopos, Newar- 
ko, Elizabetho. Draugai, ku
rie dar nepranešėte komisijai, 
kad sykiu važiuojate Į seimą, 
tai jums vieta nebus užtikrina-į dus 
ma. Mes turime žinoti, 
delegatų važiuoja sykiu, 
minkite, kurie važiuosite sy-iši klausimą, 
kiu, praneškite greitai. V 
rios kuopos neturi gana fi^an-1 tetas turi pradėti darbą orga-

j nizavimui kuodaugiausia narių 
ir darbininkų šiam piknikui. 
Tad dar syki primename, kad 
nelaukite paskutinių dienų, 

sų pasiuntimui savo delegatų,į pradėkite rengimąsi piknikui 
tai turi greitai pranešti III jau dabar.

Garsinimai jau yra išsiųsti 
visoms kuopoms. Nelaikyki
te juos padėję ant lentynos, 
bet platinkite. Juo geriau iš
garsinsime, tuo geresnių bus! 
pasekmių.

Nauju Narių Turimo Gauti ! 
j 

Dabar labai smagus laikas] 
gauti naujų narių ir organizuoti! 
naujas kuopas. Vajus dar ne-i 
užsibaigė. Bet kad ir vajus] 
pasibaigęs, mes turime dirbti j 
ir gauti naujų narių.

Apskričio komisijai sekamu 
I adresu: V. Bovinas, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Apskričio Piknikas

LDS. III Apskričio piknikas 
j jau veik čia. šiame piknike 
[dalyvaus eilė chorų, bus gera' 
i programa. Piknikas įvyksta] 

il-l birželio 12 dieną, P. Vaičionioj 
vistiek turi] Darže, Meadow Grove, Cran- 

ir siųsti i su-1 ford, N. J. Pradžia pikniko 
bus 10 vai. ryte.

Draugai! Laikas jau gana 
trumpas. O šj pikniką mes 
turime padaryti dideliu ir žy
miausiu mūs organizacijos pa
rengimu. šitas piknikas taip 
pat yra pirmas mūsų Apskri
čio piknikas. Jau laikas pra-!

MRAMIUIIUI

LA I SV8 Puslapis Penatas

sant to, mes turimo gauti dau-] dirbti taip, kaip kad katorgoj 
gi.au naujų narių. Tik reika- dirba, 
linga gero planingumo, gero no
ro ir apsukrumo. Imkimės 
šio darbo visi ir visos. Kur tik 
galima organizuoti naują kuo- ] būtent: 
pą, ' 
turi jėgų, 1

LDS. Apskričio Tarybai.
V. Bovinas, LDS. III 

Pirmininkas.

šiame
gyvena

kaimelyje daugiausia 
ateiviai darbininkai, 
lenkai, rusai, italai, I 
ir kiti. Galima paša-i

S. kuopą. Tik reikalinga pa- MOTINA IDA WRIGHT 
bandyti ir padirbėti, o pasek
mės visgi būtų.

Bedarbis.

VAŽIUOJA VENGRIJON

te

o draugai negali arba ne-1 iįGtUViai
tai greitai praneški- kytp kad lietuviu čia yra labai

PREKYBA VĖL 
SUMAŽĖJO

Aps.

E Y NOK, PA.

daug, bet jie jau sulenkėję ar
ba surusėję. Bandžiau užra
šyti “Laisvę”, tai labai sunku. 
Abėlnai imant, darbininkai la
bai tamsūs.

Tad ir išnaudojimas jų yra 
[labai didelis.

Gegužes 16-tą šio kaimelio I sipratę darbininkai 
mainieriai išėjo streikai! prieš save taip išnaudoti, 
perdidelį darbininkų išnaudo
jimą. Šiame kaimelyje yra 
tik apie 1,800 gyventojų. Čia

Neklausykite tų, kurie lieja darbininkai verčiami dirbti net 
gaidžio ašaras del mūsų orga-jpo 12 valandų į dieną, 
nizacijos. Skloka bando ken 
ti LDS.
organizacija negalėtų

Jiem 
moka nuo tonų tik po $2.49. 

Jie kalba taip, kad Darbininkai labai ilgas valan- 
B________ ___ _____ , . ______ -„.-J augti, das ’

dėti ruoštis prie jo labai smar-'Jie kalba, bet patys nieko ne-Idol, i dieną
dirbdami, gauna tik po 5

( VIENA, Austrija. — Di
džiausia minia darbininkų

■ pasitiko Ida Wright, motiną 
i dviejų Scottsboro jaunuolių.
i Pasakius eilę prakalbų Aus-

WASHINGTON. — Pa-! trijoj, Wright vyks Vengri- 
gal prilioduotų vagonų skai-Į jon, kurios sostinėj Buda- 
čių galima spręsti, kad Am-į pešte jai rengiama darbi- 

ierikos pramonė ir prekyba ' ninku demonstracija.
Gi klasiniai su-1^1 sumažėjo. Pereitą sa-> 

nesiduos I vaitę teprilioduota 517,667 
Jie kovos vagonai arba dviem nuošim 

ir organizuos darbininkus, kad 
atsispirti prieš bosus. Gi ne-; 
sąmoningi darbininkai kenčia 
tas kančias, kurias kapitalistai 
jiems uždeda ir laukia, kad 
po mirčiai jiems “dievas atsi-Į 
mokėtų.”

Todėl ir

čiais mažiau, negu savaite 
anksčiau.

MAŽIAU PAGAMINTA
ŽIBALO

Visoj šalyje pereitą savai- 
treiką da- i tę kasdien tepagaminta po

veikia, kad pakėlus organiza
ciją.

Tad mūsų pareiga veikti, 
piknikui. Organizuokite, drau-; Mes turime pralaužti ledus į 
gai, busus .mašinas ir kitus bū-; dideli veikimą del mūsų orga- 

važiavimui Į : pikniką, i nizacijos. Tiesa, 
kiek I Kiekvienos kuopos pareiga vienu šturmu daugiau
At- specialiai paimti apkalbėjimui j negu normaliai galima,

Kiekviena kuopa turi pradė
ti generalę mobilizaciją šiam

- „n,..: aa______ :.............................................. •

is
atva- 
kitur. 
elgia-

[ bar veda tūlas lietuviškas biz-! 2,225,350 bačkų žibalo, arba
paKiti darbininkai 

žiuoja uždarbiauti 
Tai su šiais darbininkais 
si taip, kaip kompanijai pa
tinka. Mat, kompanijai ir ge

nies gavome riau, kuomet darbininkai negy- 
narių, 

kuo- 
Jei susirinkimai j met reikėjo organizaciją įkor- 

Ku-'negreitai bus, tai kuopos komi-! poruoti. Ta sąlyga daug mū- 
’ 1 ' .'sų šaltinių išėmė. Bet nepai-

fUI M MA fUI fUI Art Wl M M M Wl'iPIKNIKAS
I SUKILIMAI BRAZILIJOJ

Pranešama iš Sao Paulo, 
1 kad eina dideli neramumai 
'visoj Brazilijoj. Sukilimai 
: eina prieš valdžią. Opozici
ja reikalaujanti tuojaus su- 
i šaukti šalies konstitucinę 
'konvenciją, bet prezidentas 
; Vargas ir jo kabinetas tam 
priešinasi.I Xnierius. Mat, ir jam jau 

gailo” darbininkų, nes jo 
niui kenkia, kuomet jie 
visai mažai uždirba, 
si, šiuos darbininkus 
si, kurie tik nori—biznieriai,! BJAURIAI SUMUŠĖ 
butlegeriai, kunigai ir bosai, j PIONIERIŲ ORGANIZAT. i

Reikėtų čia organizuoti ko-Į 
mūsų organizaciją.

jau 
Vadi nu

engia vi-J

po 12,050 mažiau, negu bu 
vo pagaminama savaiti 

i anksčiau.

vena vietoje, tai jiems netaip 
lengva organizuotis. O pati Į 
unija, UMWA., tai nieko ne
veikia, kad pagerinti darbiniu- kią 
ku reikalus. Todėl jie turi'būtų galima suorganizuoti LD

RENGIA PROLETARŲ MENO
TRECIAS APSKRITYS

TAMPA, Floridoj, 
licija bjauriai su m use1 
dranga Frank Jackson,! 
Jaunųjų Pionierių organi-1 
zatorių. Tas draugas da
bar serga. Bet jis nenu- 
puolęs dvasioje. Jis sako, ] 
kad vėl stos į kovą prieš bo
sus, kaip tik sveikata pasi
taisys.

ATMETĖ APELIACIJĄ 
PHILADELPHIA, Pa. —
Valst. Augščiausias Tei

smas atsisakė išklausyt ape
liaciją komunisto Lawrence, 
kuris tapo nuteistas kalėji
mą n nuo 2 iki 4 metų už sa
kymą prakalbų laike prezi
dento rinkimu 1928 metais.

Sekmadienį, 29 Dieną Gegužes-May, 1932
ANT WILLICKS FARMOS, LINDEN,

Caseyville, Ill. — Trys 
šimtai eks-kareivių priver
tė valdžią paruošti automo
bilius ir trokus važiavimui į 
Washingtoną. Valdžia bu
vo atsiuntus kariuomenę 

i eks-kareivių malšinimui. Jie J__ • IIT_____ 1 ‘__ J___ 1_ .1
Prasidės 12 vai. dieną traukia į Washingtoną, kad > 

pareikalaut valdžios atmo
kėti jiems bonus.

IMPERIAL BARBER SHOP
VYRAI IR MOTERYS!

Bedarbiams dabar laikas ir gera 
! proga mokintis barberystčs ama
to. Išmokysime jus į trumpą lai- 

. ką, o išmokę padarysite puikų 
j pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
. vien tik barheriauti, bet ir mote- 
I rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kinio jau turi pradžią, o nori 

i užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
į tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik- 
I rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė., 

Corner 441 h St.
NEW YOiRK CITY

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
įvairių karštij gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalus, gausi 
šilumos J v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island F*»r- 
ry.

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotaa 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 8-872S

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Aido Choras, Brooklyn, N. Y., vadovaujamas E. Retikevičiūtes

Visos apielinkės lietuviai, jauni ir seni, rengkitės į šį pikniką ir dalyvaukite skaitlingai. Padarykite jį tūkstantiniu pikniku. 
Vieta yra labai graži ir dideli medžiai. Pavargus, bus galima pasilsėti. Šis piknikas yra rengiamas tuo tikslu, kad būtų gali
ma išleisti gerų veikalų ir dainų.

Programą išpildys: Bangos Choras iš Elizabeth, N.J.; vadovystėj V. Žuko; Choras Pirmyn iš Great Neck, vadovystėj V. 
Žuko; Aido Choras iš Brooklyn, vadovystėje E. Retikevičiūtes; Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovystėje B. šaknaites.

Bus gera orkestrą šokiams. Galėsite šokti iki ryto, nes pirmadienį “Decoration Day/’ amerikoniška šventė
Visus kviečia 3-čio Apskričio Valdyba.

x PASARGA: Jei tą dieną lytų, tai parengimas įvyks Lutvino Svetainėj, 69 So. Park Street, kampas Front St., Elizabeth, N.J.

KELRODIS: Važiuojant automobiliais, imkite Main Highway iki Styles St., pasukite į dešinę į parką. Bušais iš Elzabeth, 
N.J., imkite ant Broad St. busą No.44 ir važiuokite iki sustojimo, išlipant sukite po kairei, o tenai netoli ir farma.
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SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

E)fL ZI NS no east 16th st. n. y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Žiauri ir Graf tiška 
“Hias” Labdarybė

Šiandien ALDLD. Pirmos 
Kuopos Susirinkimas

i Jaunuoliai Demonstruoja 
Tries Imperialistinį Karų

NEW YORK. — šiandien 
7:30 vai. vakare bus jaunuo
lių darbininkų demonstracija

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos pi r- 
mos kuopos susirinkimas įvykslp^ie. imperialistinį kar.} ir už 
gegužės 26 d., t", y. si ketvnta->sovietu Sąjungos apgynima, 
dienj vakare, “Laisves svetap j prasj(|į 
nėję. Visi kuopos nariai, bū-j 
tinai dalyvaukite. Turime la-1 
bai svarbių reikalų ; bus ir de
legatų rinkimas į Antro Aps
kričio konferenciją, o ši kon
ferencija turės didesnės orga
nizacinės ir politinės reikšmės, 
negu kuri kita bent kada pir- 
miaus laikyta.

sykiu primename, kad ku- Parengimai Paramai

Sovietų Sąjungos
ės nuo kampo 7th St. ir 

_______ Perėję keliolika blo- 
kę įvairiomis gatvėmis, demon
strantai sueis į užbaigiamąjį 
mitingą Rutgers Square.

Lietuviai darbininkiški jau
nuoliai yra šaukiami prisidėti 
prie demonstracijos.

rie draugai esate pardavę kny
gutes apskričio laimėjimui, 
privalote priduot pinigus, o 
kurie jų nepardavėte,—sugrą
žint knygutes.

Streikuojančių Šiaučiu

Pa-
Org.

Reikia Greitos Finansinės 
Paramos Scottsboro Bylai

D a r b i n i n k ų Ta r p t a u t i n ė 
i gelba lošia didelę rolę, padė
dama tūkstančiui streikuojan
čių čeverykų darbininkų tęst 
kovą. Ši organizacija duoda

NEW YORK. — Dešimčiai 
dienų į kalėjimą nuteistas dar
bininkas Butel, streikierys 
prieš “Ilias” labdarybę. Tos 
įstaigos darbininkai streikuoja 
jau trečią savaitę, reikalau
dami 6 dolerių savaitinės al
gos vietoj $2.25. Apart tų 
poros dolerių, tiesa, jie 
gaudavo maistą ir guolį. Bet 
gulyklos pilnos blakių ir kito 
brudo, o maistas—vandeninė 
sriuba su supelėjusia duona 
ir kartais šmotukas supuvusios 
žuvies. Nuo tokio valgio atsi
rado skauduliai viduriuose pas 
kelis darbininkus.

Bedarbių Taryba suorgani
zavo mitingą nelaimingų be
darbių, gaunančių tokio mais
to iš “Hias” labdarybės; išrin
ko komitetą, kuris nunešė pa
vyzdžius purvinų šaukštų, su
puvusios žuvies ir supelėjusios 
duonos pažiūrėti redaktoriams į mūsų 
žydų socialistų dienraščio For- 
wardo, kuris remia tą labdary
bę. Redaktoriai atsakė, kad 
jiems tie dalykai nerūpi.

“Hias” labdarybė yra palai-

paramos chorui suteikti ge
riausia bus proga ateinantį 
pirmadienį. “Decoration Day” 
gegužės* 30 d., kuomet Choras 
Pirmyn - turės koncertą ir ba
lių, Fire Hali, Northern Blvd, 
ir 250th St., Little Nock, N. Y. 
Parsidės balius nuo 5 P. M.

Nuo to, kiek jis gaus iš dar
bininkų paspirties per balių, 
daug priklausys choro gerovė.

Apart paties Pirmyn Choro, 
jo baliuj dar pirmą kartą pas 
mus dainuos Ukrainų Choras 
iš Hempstead, L. L Pas drau
gus ukrainus yra skirtingas 
ūpas chore, skirtingas nudavi- 
mas dainuojant. Įdomu bus 
matyt speciališkus ukrainiečių 
šokius. Bus padaryta palygi
nimas tarp ukrainų ir lietuvių 
chorų. Nepraleiskite tos 
mienos. Visi ruoškitės. į 
myn Choro bąlių !

PASARGA SVEČIAMS: 
žiuojant į Pirmyn Choro balių, 
draugai, nepadarykite klaidos; 

parengimas bus ne
Great Necke, ale Little Necke. 
Dauguma draugų mano, kad 
Great Neck ir Little Neck vis 
tas pats, betgi ne. Važiuojant 
iš Brooklyn©, važiuokite iki 
Maspetho ir paimkite gatve- 
karį, kuris eina iki Flushing©. 
Atvažiavę į' Flushingą, eikite 
Main St. iki Roosevelt Ave. ii* 
paimkite busą su užrašu Lit
tle Neck, kuris priveš prie pat

bantiems nereikės nedamigus 
važiuot į darbą.-

Visus kviečia j šį proletari
nių menininkų pikniką

3-čio Apskričio Valdyba.

PASTABA: Jeigu tą dieną 
lytų, tai bus parengimas Lut- 
vino svetainėje, 69 South Park 
St., kampas Front St., Eliza
beth, N. J.

KELRODIS: Važiuojant au
tomobiliais, imkite Main High
way kelią iki Styles St.; pasu
kite į dešinę į parką; basais 
taip pat; o iš Elizabetho imki
te ant Broad St.- basą num. 44 
ii- važiuokite iki pat sustojimo; 
išlipant sukite po kairei, o te
nai bus netoli parkas.

(123-124)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite/ 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

• BROOKLYN, N. Y.

i maisto streikieriams ir jų šei- koma pinigais, kurie išveržta-

pir-
Pir-

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas išleido atsišauki
mą delei $10,000, kurie yra 
greit reikalingi apeliacijos by
lai Augščiausiame Teisme Wa
shingtone, kad išgelbėti gyvy
bę devynių Scottsboro negrų 
berniukų. Sulig Alabamos 
teismų nuosprendžio, septyni 
iš jų turėtų būt nužudyti elek
tros kėdėj birželio 24 d.

Organizacijos ir pavieniai 
darbininkai, siųskite aukas 
š.iuo adresu: International La
bor Defense, Room 430, 799 
Broadway, New York

Brooklyn-East New York

Svarbus pranešimas: LDSA. 
111. kuopa rengia “Bingo par
ty”, subatoje, 28 gegužės, 33 
Glenmore Avė. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Tikieto kai
na 35 c.; už tą patį tikietą bus 
duodama ir užkandžių.

Kviečiame visus ir visas at
silankyti smagiai praleisti lai
ką ir tuo pat kartu paremti 
darbininkiška judėjimą.

(122-126)

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.
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SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

! Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

* Dovanom ar patys sau norėda- 
daimantus 
daiktų 
pigiau
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Ruoškitės i ProletaruCity.
ir

šimtai

komi-

Rinkite Piliečių Parašus Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graboriuss. s.

Great Neck, L L, N. Y.
ir

Rusiška PIRTIS Turkiška

MALIAVOTOJŲ STREIKAS

Strei-

SUSIPAŽINKITE SU DARBO 
UNIJŲ VIENYBĖS LYGA

didesnės pa- 
Millerio, 

Paris Shoe 
čeverykų

NAUJI GRAFTO KALTINI
MAI PRIEŠ MAJORĄ WAL- 

KERJ

DRAUGIJŲ SĄRYŠIO KOMI
TETO POSĖDIS

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford ^Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedčldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8 

Nedeliom nuo 10 iki 2
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas jčirškinimais

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

TELEFONAS ATDARA DIENĄ l
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ 1

NAUJAUSIOS MADOS

VIKTORAS JANUŠKA 
j 127-17 Liberty Avė į
1 Tarpe 127 ir 128 gatvių |

Richmond Hill, N. Y. f

t Dovanom ar patys
* mi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
j sipirksite.

J ĮVAIRŪS LAIK-
I RODŽIAI NAU-
I
J JAUSTOS-MADOS 
luž PRIEINAMA

KAINĄ

mynoms; o tai 
amunicija varyti 
mėjimui.

Idant suteikus
ra mos streikieriams 
Andrew Gallerio, 
ir Grand Slipper 
komp., Darbininkų Tarptauti
nė Pagelba rengia dvi pramo
gas jų naudai. Tuo tikslu ge
gužės 28 d., šeštadienį, bus ro
doma sovietinis judamasis pa
veikslas “Kelias į Gyvenimą” 
5th Ave. Playhouse teatre, 
New Yorke, o sekmadienį, ge
gužės 29 d. vakare, bus kon
certas Brownsville Labor Ly
ceum, kampas Sackman

svarbiausia mi iš Darbo Federacijos unijų 
kovą iki lai- narių ir iš “socialistinių” uni- 

|jų darbininkų. Bet iš to dau
giausia naudos turi labdarybės 
viršininkai; jos vedėjas Osoff-
sky gauna $175 per savaitę; i salės; arba traukiniu nuo Flu- 
Schluger, kitas viršininkas, į shing iki Little Neck; o išlipę 
$100 per savaitę; trečias, ra
binas Roth—$5,000 per metus 
ir geriausią maistą su kamba
riais.

Socialistai ir “Laisvi” 
Advokatai Prieš Streikierį

eikite po dešinei apie trejetą 
blokų, ir daersite mūsų pramo
gos vietą. Su automobiliais 
važiuokite Northern Blvd, iki 
250th St., Little Neck. Labai 
lengva atrasti.

Komisija.
(124-26)

Kaip Valdžia Vilioja 
Bedarbius į Armijų

BROOKLYN. —Keli 
bedarbių sugužėjo prie vadi
namosios “darbų suradimo” 
agentūros po num. 8 Fourth 
Ave., atsiliepdami į “Ameri-i 
cane” tilpusius skelbimus, kad 
esą reikalaujama darbininkų į 
Panamą. Bet nustebę bedar
biai surado, kad juos nori ne 
į kokius darbus vežt, o tik sta
tyt, į Amerikos armiją. Tai
gi valdžia prigavingais būdais 
stengiasi bedarbius rekrutuot 
į savo imperialistinę armiją. 
O dar tik keli mėnesiai atgal 
Washington© valdonai viešai 
skelbė, kad neimsią .naujų vy
rų į armiją. . .

Gražuolės Traukiamos 
Policijos Šnipijadų

MATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU . ĮSTAIGA „ ATLIEKA wSEKANČIUS 4DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU,»IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM U KUR KAM REIKIA. * TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' G R AZJ A, VI ETAs SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES I% MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

NEW YORK. — Berger 
Service kompanijos valytojų ir 
dažytojų streiko vadas Geor
ge Kneller areštuotas būk tai 
už išmušimą vieno lango. Tai 
yra juokingai-žioplas sąmoks
las prieš Knellerį. Bet “socia- 
| listiški” ir buržujiniai “laisvi” 

advokatai reika- 
ir neatidedamo 
tą darbininką.

kompanijos 
Jauja greito 
teismo prieš 
Tuo nori ' pakenkti streikui. 
Vienas tokis advokatas Ernst, 
kuris buvo Heywoodo Brouno 
rinkimų vajaus manadžeris, 
kada Brounas kandidatavo į 
kongresmanus ant socialistų ti
kieto ; kitas prieš smarkųjį 
streikierį Knellerį advokatas 
yra Newman Levy, kuris libe- 

j žurnale “Natione” nuo- 
senyvoms moterims L jat 'rašinėja, kritikuodamas di- 
užmegsti artimus ry- Į džiuosius kapitalistus 

nužiūrimais krimi-j
na, o prie jau- 

traukia 
Bet ir

New Yorko policijos 
sionierius Mulrooney davė su
manymą miesto valdybai, kad 
samdytų jaunesnes moteris į 
policijos šnipes. Iki šiol tokiai 
tarnybai buvo imama moterys 
iki 40 metų amžiaus. Polici
jos galva rekomenduoja, kad 
nuo dabar būtų šnipinėjimui 
samdomos ne senesnės, kaip 
tarp 21 ir 29 metų amžiaus; 
ir kuo gražesnės, tuo geriau, j ra]ų
Sako, 
sunku 
šius su 
Ralistais; na, o 
nos gražuolės vyrą 
pats lytiškas jausmas, 
kriminalistų yra gražių, kurie 
lytiškai patrauks policijos tar
nautojas. Ne kartą tokiosNEW YORK. — Apart vis . 

didesnių kaltinimų prieš ma- j “tvarkadarės” susidėjo su gra- 
jorą Walkerj, kaipo grafterį, žiais plėšikais ir gengsteriais. 
dabar yra ruošiamas skundas Tokių atsitikimų bus daugiau, 
centralinei valdžiai, kad Wal- jei 
keris suko taksus, kuriuos nuo zuos pulką 
savo įplaukų turėjo mokėti į gražuolių, 
valdžios iždą.

Seabury tyrinėjimo komisi
joj buvo įrodyta, kad, apart 
kitų kyšių, buvęs majoro sek
retorius Sherwood įteikė jam 
$13,000, kurie, girdi, buvę su- 
kolektuoti už majoro Walke- 
rio “advokatiškus patarnavi
mus”. Jo sekretorius nežinia 
kur pabėgo, kada buvo pa
šauktas liudyti. Jis buvp ma
joro Walkerio agentas visokio
se 'meklerystėse.

komisionierius suorgani- 
jaunų policinių 

žinant kapitalisti
nių valdininkų dorą ir spren
džiant sulig blaivybės agentų 
biznio, ne kitaip bus ir su 
“fliaperkomis” policijos agen
tėmis.

ir būk 
tai užtardamas darbininkus 
Bet tų “laisvų” ir “socialistų” 
ponų darbai parodo, kas do 
paukščiai jie ištikro yra.

Prieš minimą streiko vadą 
kompanija ypač , užsirūstino, 
kad jis net per distrikto pro
kurorą reikalavo, idant bosai 
išmokėtų darbininkams už
vilktas bei norimas nusukti al
gas.

Šiokių dienų vakarais ir sek
madienio rytą darbininkai i 
darbininkės yra kviečiami- at
eiti į “Laisvės” raštinę ir iš 
čia su kitais draugais eit rinkt 
piliečių parašų, kurie reikalin
gi Kom. Partijai delei rinki
mų.

miteto posėdis įvyks penkta
dienį, kaip 7 :30 vakare, “Lais- 

Įvėje”. Būtinai visi komiteto
Pranešimas Organizacijoms »ariai dalyvaukite.

Sąryšio komiteto sekr.,
A. Visockienč.New Yorko distriktas Tarp

tautinio Darbininkų Apsigyni
mo rengia metinį pikniką rug
pjūčio (August) 28 d., sekma
dienį, Pleasent Bay Parke; 
prašo darbininkiškas organi
zacijas, kad nei viena nereng
tų tą dieną savo atskirų išva
žiavimų.

NEW YORK. — Išėjo strei- 
kan( maliavotojai, dirbusieji 
kontraktoriams Sol Cohen & 
Son, 157 Manhattan Ave., ku
riems bosai dabar kirto uždar
bį nuo $6 per dieną iki $5. 
Pjrmiaus tei darbininkai gau
davo po $10 į dieną, 
kui vaddvauja kairieji.

Daugeliui darbininkų vis 
dar stokuoja tikro aiškumo 
apie Darbo Unijų Vienybės 
Lygos politiką, taktiką, tiks
lus ir praktišką veikimą , kas
dieninėse kovose už darbinin
kų reikalus. Apie tuos daly
kus galėsite išgirsti pamatinę 
prakalbą šį sekmadienį vaka
re, East New Yorko Darbinin
kų Kliube, kur laike koncerto 
kalbės drg. H. M. Wicks, vie
nas iš Daily Workerio redak
torių. Kliubas randasi po nu
meriu 524 
kite gerą 
prakalbą.

Vermont St. Išgirs- 
koncertą ir svarbią

Proletarų Meno 3-čio Aps-Į 
kričio piknikas jau čia pat; jis 
įvyks sekmadienį, gegužės 29 
d., Willicks farmoj, Linden, 
N. J. Pradžia 12 vai. dieną.

Visos apielinkės lietuviai 
darbininkai jauni ir seni, reng- 
kitės į pikniką; skaitlingai ja-, 
me dalyvaukite; padarykite jį 
tūkstančių žmonių pikniku, pa
našiai kaip kad į kitų kolonijų 
darbininkiškus piknikus šuva-j 
žiuja tūkstančiai.

Vieta yra labai'graži ir di-| 
dėlė—medžiai, pieva, taip kad 
pavargus galima Į)us tinkamai 
pasilsėki.

Piknikas rengiamas tam, 
kad galima būtų išleisti naujų 
gerų proletarinių dailės veika
lų ir dainų. Prie Trečio Aps
kričio, kuris rengia mūsų pik
niką, priklauso šie Chorai: 
Bangos Choras iš Elizabeth. 
N. J., vadovaujamas VI. Žuko; 
Pirmyn Choras Great Neck, 
N. Y., irgi jo vadovaujamas; 
Sietyno Choras Newark, N. J., 
vadovybėje B. šalinaitės, ir 
Aido Choras Brooklyn, N. Y., 
vadovaujamas E., Retikevičiu- 
tės.

Tai minimi chorai ir suda
rys pikniko programą. Be to,11 *” | J. J k) ĮJ JL JY 11 L JI V w įJI \J fa r CV 11JCV. J -'v

ir į šokiams bus gera orkestrą. Ga
lima bus šokti iki ryto, nes pir
madienį yra., “šventė” Decora
tion Day. Taigi bus proga, 
pasilsėti ant rytojaus, ir ,dir-1

Pirmyn Choro Koncertas 
Balius

Visi vietiniai, taipgi apielin- 
kės lietuviai darbininkai, hun- 
tingtoniečiai, portwashingto- 
niečiai, brooklyniečiai ir kiti, 
nepraleiskite to puikaus pa
rengimo, kurį ruošia Pirmyn 
Choras, svarbi darbininkiškos 
dailės organizacija. O šio 
choro gyvavimas privalo rū- 
pėt ne vien choristams, bet ir 
visiems kitiems šios vietos ir 
apielinkės darbininkams.

Pirmyn Choras vis glu- 
džiau rišasi su darbininkų ju
dėjimu savo dainomis ir daly
vavimais tarptautiniuose pa
rengimuose. Jis darosi vis ai
škiau revoliucinis; tai yra 
stambi mūsų spėka klasinio 
darbininkų meno priešakyje, 
kurią visi privalom remt me
džiaginiai ir dvasiniai. Tos

Telefonas: Stagg ž-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETJKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

KRAUJO SPECFALISTAS 
Gydau nniia ir chroniška, vyry ir 

motery liga, kraujo ir odoa. 
Padarau iityrimy kraujo ir ilapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room I«2 

New York, N. Y.
* Valanda. PriSmimoi
Ryte nuo 10 iki 1, Po piety nuo M 

iki 9 vai. vakare 
Sekmadieniai, nuo 11 ryto iki 1 po piety 

Telefonas Laęk wanna 4-2180

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais' išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati* 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
Šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus. 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti.

Williamsburgiečiams, kuriems 
pertoli pas mane atvežti pataisy- 

I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
i daiktus, palikite "Laisvės” ofise, 
riš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu į "Laisvę.” Jūs užsimo- 
Jkėsite "Laisvėje.” 
B

JONAS STOKES
Fotografas

Siuoirė pranešu savo kostume- 
riarns, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Stn 
k a m p. Broad* 
way, Chauncey 
Street, stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

ži- 
nu-

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“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

Telefonas. Midwood 8-6261
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