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*
buvo 50 komunistų atstovų.

daugiau, negu • komunistų, 
tai pastarieji tapo nugalėti.

Prieš Badą ir Kad Paslėpti Walkerio Graf tą ir Suk
tybes.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

o 1931 ir 1932 metais da dau
giau nupuolė.

Prekyba su Chin i ja nuo 1929 
metų iki 1931 m. i

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

“New York American,” kapi- 
talistų didlapyje, admirolas Wi
ley reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų imperialistai subrustų 
dabar prieš Japoniją, nes, jo 
supratimu, jeigu Japonijos im
perialistams bus leista įsigalėti 
Mandžurijoje, tai jau tada J. V. 
imperialistai negaus su jais ro
dos. Iš vienos pusės ameriki
niai imperialistai visaip remia 
japonei ruošiamą karą prieš 
vietų Sąjungą, bet iš antros 
sės jiems patiems Japonija 
rosi pavojingesnė.

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

francūzų k o n t r o lino j amo 
Franco-Asiatic banko delei 

i Chinų 
Japonijai. Šis

Kaip Praėjo Pirmoji 
Gegužės

KAUNAS. — Buvo gerai 
išplatinta partijos išleisti

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

kams; Franco-Asiatic Banko Žygiai Yra tik Maska Priden- Icatvgj daug darbininkų

KRISLAI
Reikalauja Karo. 
Smukimas Prekybos. 
Kėsinasi ant Mongolijos. 
Daugiau Karo Laivų.

Rašo D. M. šolomskas

ti ginklais, gelžkelį užgrobti | 
ir pradėti karinį puolimą 
Sovietų Sąjungos.

Floyd Gibbons rašo: “Japoni
jos karo lordai j ieško karo. Tai ; (
jų reikalas, tai jų religija.” j .
Antras reporteris paduoda, kaip suprasti rasauho Darbininkai
baisiai nupuolė Japonijos pre
kyba, ir tas jos viešpataujančią 
klasę stumia į karo nasrus. i landymas “Legaliai” Pasisavinti Svetimą Gelžkelį Reiš

kia Atvirą Karinį žygį Prieš Sovietų Sąjungą, ši yra 
Nauja Japonijos Provokacija, Kurioj Dalyvauja Fran- i 
cijos Bankiniai Interesai.Japonijos išvežimas žalio šil

ko 1929 metais siekė 949,938,- 
000 jent] vertės, o 1930 metais 
jau tik 530,718,000. Medvilnės j gautas pranešimas, kad To- j0 žygiai yra tiktai Japoni- 
1929 metais išvežta už 453,349,-Į kio, Japonijoj, eina derybos

tų atstovų leidos su kumš
čiais komunistą mušti. 

Walkerio Surengtoje Alaus Parodoje Dalyvavo Lietuvių Draugui Pieck pagelbon pri- 
Darbininkų po Vadovyste Fašistų, Socialfašistų ir Prū- fouv0 50 komunistų atstovų, 
seikinių Sklokininkų. O Ta Paroda Buvo Surengta Tam, jyiūšis ėjo pusę valandos, 
kad Apgauti Bedarbius, kad Sulaikyti Juos nuo Kovos Kadangi fašistų buvo daug

jos ir Francijos imperialis
tų maska ir skymas. Tai 
bjaurus pasikėsinimas ant i 
Sovietų ir Chinų gelžkelio.; 
Bando pasisavint “legaliai,” I

V

lt

i

Japonijos imperialistai po už
grobimo Mandžurijos pradėjo 
galvoti apie 
Ii jos. 
atsiskyrė

So-
pu- 
da-

dę' aukse ir grafte. 1 Tai pirmas žingsnis prie 
Ką darbininkai turi dary- i kruvinų pogromų prieš žy- 

ti? Ar užtenka pasipiktini-i dus!
m o Walkerio graftu ir šu-į. ................ »
nybėmis visos Tammany darbininkai> apgauti ir su.

kur vo pasprukęs iš New Yorko 
Californijon.

vedžioti, po vadovybe social
fašistų, fašistų ir renegatų, 

. , TZ . , maršavo gatvėmis ir šau- remiant Komunistų kg (<Mes N«rime Alaus,, 0

JAPONIJA BJAURIU MACHINACIJŲ 
PAGELBA KĖSINASI UŽGROBTI 
SOV. CHINU RYTU GELEŽINKELI

TO IR SPEKULIACIJOS PAGELBA PASIDARĖ PELNO 
$246,692; $10,000 GAVO ‘DOVANU’ VAŽIUODAMAS EURO

PON LATRAVOTI ‘Francijos Kapitalistai ir Valdžia Talkoje Japonijos Plėši- į atsišaukimai n iškabintos
, J r i ... n i x . . v ..i J™ i n . i j kelios raudonos vėliavos. ________________

gimui Imperialistinės Karinės"'Politikos; Tą Turi Aiškiai1tearto® demo^feją, BaiSlIS GiaftaS MlCStO Valdžioje Iškeltasn’S^US P^J08 Seine
- - — .. . . . . . I hnf -foeiatn hnvn mnhilirznn_ ‘ .

rrcKyoa su vamuja nuv .
metų iki 1931 m. nupuolė ant pavedimo Rytinio
53 nuošimčių. Vien 1931 metais gelžkelio
išvežimas į Chiniją nupuolė ant Francijos imperialistų ban- 
40 nuoš. kas staiga pareiškė, kad jam

-------- priklauso Chinų Rytinis 
gelžkelis, nes jis perėmęsPačioje Japonijoje 1925 me

tais žemės ūkio produkcija sie
kė 4,819,000,000 jenų, o perei
tais metais tik 2,250,000,000. 
Valstybinės skolos nuo 1920 iki 
1929 metų padidėjo ant $1,357,- 
500,000 arba 2,715,000,000 je
nų. Tokia tai yra imperialisti
nės Japonijos ekonominė ir fi
nansinė padėtis. Tas varo į 
pasiutimą jos viešpataujančią 
klasę ir ji ryžasi per karą ir 
naujus teritorijų užgrobimus iš
eiti iš esamos padėties.

apie pavergimi Mongo- 
Mongolija 1921 metais 
ė nuo Chinijbs ir jos 

valdymosi sistema panaši So
vietų valdžios sistemai. Ji už
ima 1,367,900 keturkampių my
lių plotį ir turi apie 4,000,000 
gyventojų. Jos teritoriją vieto
mis sudaro didžiausios dyku
mos. Nėra visai gelžkelių, bet 
astuoni keliai pravesta susisie
kimui su SSSR ir du su Chini- 
ja.

Mongolijoje yra 19,222,000 
gyvulių, iš to skaičiaus 420,000 
kupranugarių, kurie tarnauja 
susisiekimui ir prekių perneši
mui; 1,600,000 arklių; 1,^955,- 
000 gyvulių; 12,725,000 avių ir 

. 2,520,000 ožkų.

Mongolijos gyvuliai ir jos aš- 
tuoni keliai, sujungti su Sibiru 
ir Turkestanu akstiną Japoni
jos imperialistus prie jos užro- 
bimo. Gyvulius panaudotų eko
nominiams reikalams, o kelius 
puolimui ant Sovietij Sąjungos.

Mongolija turi apie 70,000 
vyrų armiją, kuri yra gerai iš
lavinta ir daugiausia susideda iš 
raitarijos. Mongolija yra drau
giškuose ryšiuose su Sovietų Są
junga.

Jungtinių Valstijų imperiali- 
. štai vėl nuleido naują šarvuotą 
’ kreizerį “Portland.” Jis turi 

10,000 tonų įtalpos. Ginkluotas 
devyniomis kanuolėmis po 8 co
lius gerklėmis, turi 8 kanuoles 
po 5 colius gerklėmis ir 8 kul- 
kasvaidžius prieš orlaivius. Prie 
to jis su savim turės karinius 
orlaivius. Jis turi 107,000 ark
lių jėgą ir darys 33 mylias į va
landą. Išbudavojimas prarijo 
$20,000,000, o kur dar jo įren
gimas? Karo reikalams impe
rialistai išleidžia šimtus milio- 
nų dolerių, o bedarbius pavaiši
na lazdomis ir kulkomis, kada 
jie reikalauja pinigų duonai ir 
drabužiams!

Ibet fašistų buvo mobilizuo- 
Itos visos jėgos ir prie de- 
| monstracijos neprileido. Bu- 
įvo mobilizuoti visi šauliai, 
| aprėdyti policininkų drabu
žiais. taip, kad visos gatvės 
buvo tirštos policijos. Nelei
do net trims žmonėms sykiu 
eit. Vien Kaune tą dieną 
buvo suimta kelios dešimtys 
darbininkų.

šaukia Policiją—Prieš 
Darbininkus

“Universalo” fabriko pa- 
. 2 . - i dieniams darbininkams nu-idant paskm tą teisę parem- !uš- pkskutiniu laiku 20

likviduotą caristinį Rusų- 
Aziatišką banką, kuriam tas 

I gelžkelis priklausęs. Tuo 
į būdu dabar Franco-Asiatic 
’ bankas turįs teisę šitą ge- 
lležinkelį parduoti ir par- 
1 duoda Japonijai!

Japonijos kruvinieji impe
rialistai griebiasi tokių 
bjaurių machinacijų, idant 
sukurti naują pasaulinį gai
srą. Ir dabar jiems atvirai 
padeda Francijos valdžia ir 
kapitalistai.

l

Birželio 4 New Yorko Revoliuciniai 
Darbininkai Rengia Protestą Ties 

Japonijos Konsulatu
NEW YORK. — Nebegali 

ilgiau sėdėti rankas sudėję 
Amerikos darbininkai, kuo
met Japonijos militaristai 
jau tik už 50 mylių nuo So- 

j vietų Sąjungos rubežiaus. 
New Yorko proletariatas 
rengiasi demonstr acijai 
prieš Japonijos plėšikus ir 
prieš kapitalistinio karo pa
vojų. Demonstracija įvyks 
birželio 4 d. Prasidės ant 
kampo Whitehall ir South 
St. ir paskui patrauks prie 
Japonijos konsulato, kuris

ten pat randasi.
Lietuviai darbininkai ir 

darbininkės raginami masi
niai. dalyvauti šioje demon
stracijoje prieš Japonijos 
imperialistus ir pareikalau
ti, kad Japonijos plėšikų at
stovas būtų išgrūstas lau
kan iš New Yorko.

Ginkime Sovietų Sąjun- 
gąi

Ginkim Chinijos liaudį!
Kovokime prieš naują ka

pitalistinį karą!

Automobilio Nelaimėje Žuvo Du Brooldyno 
Lietuviai Jaunuoliai; Laidos Gegužės 28 d.

BROOKLYN, N. Y.—Ties 
Waycross, Georgia, automo
biliui užsidegus, eksplodavo 
gazolinas ir ant vietos žuvo 
jaunuolis Charlie Kučas, sū
nus Kazimiero Kučo ir Ma
rijonos' P'iškinaitės (Kučie- 
nes). Jaunuolio lavonas ta
po pargabentas pas tėvus ir 
randasi pašarvotas po num. 
355 So. 4th St., Brooklyne.

Laidojimas bus šeštadienį, 
gegužės 28 d. Kviečiami gi
minės, pažįstami ir draugai 
į šermenis ir laidotuves.

Kartu su Charlie Kuču 
buvo Antanas Matiejunas; 
irgi jaunuolis, . gyvenęs 
Brooklyne po num. 87 So. 
2nd St. Jis laike eksplozijos 
buvo sunkiai sužeistas ir pa
skui ligoninėj mirė,.

Nuteisė Nužudymui
1

70 Indusy Sukilėliu
RANGOON, Burma, In

diją.—Anglijos imperialisti
nė valdžia keršija tiems in- 
dusams, kurie pakelė ranką 
prieš jos viešpatavimą Indi
joje. Mieste Thayetmyo tei
smas nuteisė 70 indusų pa
korimui ir 20 išdeportavi-

mui iš šalięš ant viso am
žiaus.

T ***
Šitie sukilėliai priklausė j 

grupei “Kartia,” kuri sudėjo 
ginklus ir pasidavė dar per
eito gruodžio mėnesį. Krau
geriai imperialistai prižadė
jo sukilėliams susimylėjimą, 
bet dabar keršija jiems ir 
žudo juos.

nuoš. algos ir prie to nere
guliariai išmoka jau suma
žintą algą. Primeta po 10- 
15 litų ir gan. Darbininkai 
pradėjo reikalaut, kad re
guliariai išmokėtų algą. Iš
ėjo didelis konfliktas tarp 
darbininkų ir fabrikantų, 
laike kurio fabrikantai šau
kė policiją prieš darbinin
kus. Tokie konfliktai jau 
buvo keletą kartų.
Tarnaitės Turi Organizuotis

Tarnaičių padėtis baisi. 
Joms tenka dirbti bjauriau
siose sąlygose 15-16 valandų 
į dieną. ’* Alga labai maža.

Aikštėn; Demokratų ir Republikonų Va-T • Ai.* 1 ■ •TA 1 * * i AI * Prūsijos seime įvyko fizinisgystes lun Atidaryti Darbininkams Akis susikirtimas ir muštynės
-------------------- tarpe fašistų ir komunistų

New Yorko Darbininkai Turi Atsakyti Tiems Tammany Hali;seimo narių. Diskusijose 
Grafteriams, Suglausdami Savo Eiles po Amerikos Ko-1 komunistų atstovas Wil- 
munistŲ Partijos Vėliava Būsimuose Prezidento Rinki- ’ielm i’a’®lske; ka 
muose; Kova Kapitalistinėms Partijoms ir Jų Graftis-Į žudžių Tuojaus 150 fašis, 
kiems Politikieriams

NEW YORK.—Baisi graf- Walkeriui į kišenių, upeliais 1 
to ir korupcijos smarvė pa- plaukė doleriai!

Walkeris taip pat pasiro
do gavo nuo tūlo kapitalis
to stačiai grafto $10,000, 
kuomet bažiavo Europon 
ant “good time.” Laike tyri- j išspruko laukan. Seimo se
nėjimo užklaustas, Walkeris sija tapo uždaryta, 
nudavė durnelį ir bažijosi, I 
kad jis nepažino ir nepažįs
ta to čekiu savininko!

Užklaustas, kaip ir kur 
jis dėjo 'tą ketvirtdalį mili
ono doleriu, Walkeris vėl 
bažijosi, kad jo pati tuos pi- 

i nigus praleido taip greitai, 
kasoj, reikalais, bet kad gauti pro- kaip jie įplaukė.

siliejo į visas puses iš New 
Yorko miesto valdžios palo- 
cių. O vyriausiu to supuvi
mo autorium pasirodė ne 
kas kitas, kaip miesto majo
ras Jamęę Walker, demok
ratų Tammany Halt parti
jos vadas, didžiausias dema
gogas ir darbininkų mulkin
tojas. Pasirodo, kad kuo
met Walkeris “iš gailesčio” 

Gauna į mėnesį nuo 15-60 Ii- važiavo Californijon del 
tų. Bet 60 litų mažai te- Tom Mooney,, tai važiavo ne 
gauna. Dauguma tarnaičių 1 Tom Mooney paliuosavimo 
neįrašytos ligoniu ?
Kai ji serga, tai ja tiesiog pasimatyti su savo fren- 
išmeta į gatvę. Daugelyj tu kitu grafterių,kuris bu- 
vietu tarnaitės netur Iš
miegot, dėlto jom tenka 
miegot ten, kur papuola.

Spaustuvių Darbininkių 
Padėtis

TAURAGĖ. — Tauragėj 
yra 2 spaustuvės, kuriose 
dirba 5-10 darbininkų. Dir
ba po 8-10 valandų į dieną. 
Gauna po 4-7 litus dienai.'

žeisti. Bet taip pat teko ir 
fašistams.

Seimo svetainė tapo ap
griauta. Socialdemokratai 
ir kiti seimo nariai tuojaus

Lietuvoje Bus Pradėta 
Visuotina Smaugimo

Kampanija Prieš Žydus
KAUNAS. — Lietuvoje 

grįžta caristiniai pogromš- 
čikų laikai. Pradėta bjauri 
kampanija prieš žydus, kai
po tautą ir stengiamasi bus 
juos išnaikinti po obalsiu 
“Sulietuvinkime Lietuvą.”

Gegužės 25 d. čia laikė 
konvenciją lietuviai pirkliai 
ir pramonininkai. Konven
cija buvo globojama Smeto
nos valdžios. Joje sėdėjo ir 
jos veikimą užgyrė Smeto
nos premjeras ir švogeris p. 
Tūbelis. Žydų laikraščių re
porteriai buvo neįleidžiami. 
Konvencija nutarė iššluoti 
laukan iš Lietuvos pramonės

Tas graftas buvo veda
mas daugiausia New Yorko 
požeminių traukinių ir gat- 
vekarių kompanijų Šerais.

Gegužės 25 d. majoras Būdamas miesto majoru ir
Walkeris pašauktas pasiaiš- parsiduodamas tiems intere- 
kinti prieš New York valsti- sams, Walkeris krūvas do
jos seimo paskirtą komisiją, lerių žėrė sau į kišenių be 
Ši komisija, žinoma, irgi su-1 jokio vargo, be jokio finan- 
sideda iš politikierių, bet di- i sinio pridėčko iš savo pusės, 
džiumoje republikonų, todėl į Toks koktus valdžios ir 

j politikierių 
supuvimas. O visos tos va
gystės atliekamos lėšomis 
darbininkų. Milionai darbi
ninku neturi darbo ir duo
nos, o Walkeris ir jo Tam
many Hall kolegos pasken- ir prekybos visus žydus! 
dę’ aukse ir grafte.

-------------------------J- --i------------------------------- -----------------------------

pastarieji dabar prieš rinki- ' kapitalistinių 
Mokiniai visai nieko negau- mus verčia aikštėn demokr- 

ratų grafterių šunybes.
Svarbu tos šunybės. Svar

bu jas darbininkams pama
tyti ir suprasti. Walkeris 
prisipažino, kad jis varė 
biznį su tūlu John Block. 
Tas buvo jo agentas. Wal
keris pasidarė beveik ket- 
virtdalį miliono dolerių ka
pitalo ($246,692) spekuliaci
joj su Šerais. Bet jis savo 
pinigų nebuvo įvedęs nei do- 

' lerio! Vadinasi, iš “oro”

na, arba gauna kelis centus. 
Darbo sąlygos blogos, nėr 
ventiliacijos,' oras .sunkus. 
Bet nežiūrint to, jų padėtis 
dar kiek geresnė, negu kitų 
darbininkų. Spaustuvnin- 
kai geriau organizuoti, negu 
kitų įmonių darbininkai. Vi
si jie ligonių kasos nariai. 
S p a u $ t u v n inkai palaiko 
viens kitą ir tai, žinoma, ei
na jų, naudai. > i 

“Balsas”

Chinijos budelis kerta galvą darbininkui, o užsie
nio kapitalistas laiko jam rankas suėmęs.

Hali šaikos? Ne, neužten
ka. Reikia pyieš tuos para
zitus kovot. O kovot gali
ma, ] 
Partiją ir maršuojant po jos 
vėliava. Ypatingai šiuose 
prezidento rinkimuose dar
bininkai turi atminti kapita
listų partijų grafterius, at 
mesti juos ir remti Komu
nistų Partijos kandidatus.

Reikia nepamiršti, kad Dabar tas graftas išvers- 
New Yorke Walkerio graf-1 tas aikštėn ir smirda. Kliu- 
terių šaikos įtaka veikia į ----- 1:-------x-
lietuvius darbininkus. Štai 
nesenai šitie grafteriai bu
vo surengę alaus parodą. 
Jiems pavyko apgauti dalį 
lietuvių darbininkų ir ofici
aliai įtraukti parodon Ame
rikos Piliečių Kliubą. Tūli

tos parodos tikslas buvo nu- 
kreipti bedarbių domę nuo 
kovos prieš alkį ir paslėpti 

, Walkerio ir visos Tammany 
f Hali šaikos graftą ir vagys

tes.

biečiai to negali nematyti. 
Mes pirmiau nurodėme tą 
apie Walkerio parodą, bet 
tūli jų neklausė. Tie, kurie 
nutempė kliubą į Tammany 
Hall grafterių parodą, turė
tų dabar Čiaudėti nuo palei
stos smarvės.
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LAISVE, LITHUANIAN BAILY
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day, except Sunday, at 46 Ten Eycfc Street, Brooklyn, kew

SUBSCRIPTION RATES:
............. $6,00 United States, six. months........... $3.00 

, per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six: months... .4.00
Boreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and BTazil, six months.$3.00

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

Unlted States, per year 
Brooklyn, N. Y., per y

KADA JIEMS SKAUDU
Kada buvo surastas Lind- Į nuoliai buvo niekuo nekalti, 

bergho nužudytas kūdikis,'7” 
tai buržuazija parodė bai-' 
siausio apgailestavimo ir • 
pasiryžimo surasti kaltiniu-į 
kus nubaudimui, nepaisant 
kiek tas kaštuotų. “New 
Yoųko Times,” atstovaujan
tis kapitalistus, šitokiu to-

Jų “prasikaltimas” buvo 
visai nedidesnis už Lind- 
bergho vaiko prasikaltimą. 
Ko jie prašė, nieko neuž- 
gaudami, kaip tas vaikutis, 
tai duonos ar darbo. Ir už 
tą p r a šy m ą buržuazijos 
žmonės juos nužudė. Kruvi

nu iapie tą atsitikimą pra- nomis ašaromis buržuazija 
biloi j verkia vieno savojo, kuris

<c

ir širdį plėšiančią užbaigą ■ ya*sU nekaltai nu
prastą savaitę, kada buvo ?udyt:.18: bet pe nieko nesa- 
surąstas tas nužudytas kū- 
dikis, iškėlė augštyn žmo
gaus baisiausias piktybes, 
kurios dar pas jį slepiasi,

SS POŲTINHf KALINIŲ'. BALSAS IŠ BRA- ptamstų valdžios ?> Juk jeigu ‘ 
jije jau turi taip “auL ‘ 
pakilusią dorą” ir’ tįip “di 
deles, širdis,7 tai jie turėtų Į 
mesti dabar prakeiksmus 
ant pasiryžusių nužudyti 
septynis negrų darbininkų 
vaikus ir daryti viską, idant 
atėmus tuos jaunuolius iš 
žmogžudžių rankų. Bet jie 
to.; nedaro. Reiškia, jie veid- 

, mąiniai; jie ne doroję pa- 
, kilę, ne minkštaširdžiai, bet 
sužvėrėję darbininkų išnau
dotu j ai ii žudytojai.. Jų j įvyksta masiniai 
Širdys akmenines'Imk darbi- darbininku minmi

ŽILUOS BASTILIJOS TAMSAUS URVO i 
/ t

Brazil-S. Paulo “Liberdade” Kalėjimas
Pas mus, Brazilijoj, reak- riose kamerose yra medinės 

■cija ir teroras prieš revoliu- grindy S,.maistas kiek gėrės- 
ims, nedvokia, bet vis tas 

cinius darbininkus kasdieni .
t _ 

aštrėja. Puolimas smarkiai žmonės; 23 politiniai, 6 
i •. n.i , . . . . .. kareiviai, dezertyrai ar pa-

... v . . į pądidejo, paskutiniu laiku sipriešįnę prieš blogą maiš- 
dot.ojai ir žudytojai.... Jų | įVypSfa. areštai tą bei discipliną, ir 3 konsti-

| darbininkų rajonuose, gat-'tucijos šalininkai.
vėse tarpi bedarbių ir t. t. Kamera randasi skiepe po 
Reakcija, skaudžiai palietė virtuve, todėl oras tvankus

ninkų ; jie darbininkuose ne
mato kito ko, kaip tik ihe-

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

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

Naujagimio Matymas ir 
Girdėjimas

Drauge gydytojau! Nuo pat

gebi matyt daiktus, tai jis da 
ilgoką laiką neįstengia suprasti 
atstumo, neįstengia atskirti ar
timų daiktų nuo tolimų. Jam 
regis, kad stalas, vygė, motina 
ię kiti čia pat kambary daiktai 
yra tiek pat arti, kaip ir anie 
ten medžiai, debesys ir net sau
lė. Kūdikis vis bando rankutė- 

„ „mis tuos visus daiktus pasigaut 
pirmą sykį išgirdau, kas manei ir, gąl būt, jų paragaut, burne- 
j ’ ■ . ‘ Y - ‘
kūdikis šerias savaites nemato, j 
Nematymo priežastis esanti už
traukimas akių plėvelėmis, ku
rioms ima yirš minėtą laiką, kol 
jos nuslenka ir kol kūdikis pra
deda matyti ne tik savo mamy- 

apie ^avo mažą nosytę. Ir ne

I pats. Mūsų kameroj sėdim gimimo dienos gyvenu su žmo- 
’ - - ęsu pergyvenęs, rodosi,

jau poros karvių amžių, žinau, 
kad ne daktaras, atneša moteriš
kei rėksnelį, šeimynos naktinio 
poilsio ardytoją. Tačiau vakar 
i ' .........
labai nustebiną: esą, užgimęs j lėn įsidėt... 
kūdikis šešias savaites nemato. . _ , . _
Npmafvmn nriežnstis osanti už-l kūdikiui neia akutės ap

vilktos, nėra ant jų katarakto, 
kokių ten “plėvių,” kurios būk 
uždengia šviesą nuo akių ir ne
duoda matyt, kol jos paskiau

kareiviai, dezertyrai ar pa-

Kamera randasi skiepe po

aziagą, <uiią gali išnaudoti jiet-uviu darbininkų-kolo-1 ir sunku kvėpuoti', nes kas- 
savo pe nui> • Jr kada daibi- nįją. • Smėtonds kruvinojo
ninkas tampa nužudytas, tai pelnau konsulas Mačiulis ir 7—±--- • -r--- c 
jiems mažiau gailesčio, ne- punįgas Sugintas, norėdami nierą—ant lovų. Lovos pil- 
gu del sūnyčio. .

' Darbininkai turi at^ihld- 'ninku judėjimą lietuvių tai

savo pelnui. • Ir kada darbi- niją. ‘ Smėtonds kruvinojo dien, kądą plauna virtuvę, 
vąduų bėga per .lubas į ka-

tę, bet ir zvembiančia muselę ^a(^a '^a^ nenuslenka, nenusi- 
. t.. šeria. Taip nėra. Kūdikio

ta • •-i >✓ v • •• ČLU1C Oct V V iixj&y uę* Al J1C _ _ . . , ,

- - .. „ / asivaiksciojimo nemat0> bet ir negirdi.! akys» kaiP.akys: jos suima į sa-
v. ket tuo pačiu savo išnaudo- pe, Apdovanojo (16 d. vasa- į neduoda ir kaip uždarė, tai, Negirdėjimo priežasties man
Ivvkis turėies tratrediška1 PaPuo1^ i tvarkos tojams kapitalistams. Kada! rio) šešis Brazilijos reakcio- saulės- nei nematėm. Zj. 1

1 J ’ s ~ ------ 'nierius fašistus* Gedemino dien atsilanko “gydytojas
“ordenais,” kad jie geriau kuris į kameras neina, bet kaipo kokią fantaziją, bet gry- tie centrai suprastų juos, kaip. 
J • 1 • • 1 ATrr rv» H/aIii Ta a i rl n ‘VA'A On < A VA rrAAAATA^ -P 1 y 4- va za<a t t r i 1 x <■> ta n aia^a Iri PiAni i ¥   1 _

išnaikinti, revpliucinį dar.bi- nos dulkių, nes nėra kur iš
dulkinti.

šeria. Taip nėra. Kūdikio

žudytojus—jų nepasmerkia, 
dar pritaria tam.

Na, sakysime, kas pra-
jei ištikruju jie verti vadin- eity, tas lai būna užmušta, 
ti žmonėmis, kurie papildė JelSu . Zm0ne8
ta beširdiškiausj ir niekšiš- neparodo Širdies skausmo v z J I /-J -v* I a -a t VA La a t za a -a

>” 
del keturių darbininkų jau
nuolių nužudytų, tai, saky
sim, gal jau “pamiršo.” Bet 
ką ta pati buržuazija daro 
su septyniais negrų darbi-

buržuazija verkia vieno ša
vojo nužudyto ir liepia vi , „
sai darbininkijai jo, verkti, terorizuotų visus susipratu- už grotų būdamas “apžiūri" 
tai darbininkai netik neturi sius darbininkus. sergančius, ir ^visiems. duo-

Pasekmingesniam darbui da vienodo kaž kokio, juodo 
darbininkams^ konsulas sumobilizavo iš skystimo, nuo kurio ligoniui

ve, atmuša retinoj daiktų vaiz- 
kas-lneliškino.'' ’ idus> ,bet tie vaizdai iš akių da

, „i j negali atatinkamo įspūdžio pa-
’’ Rašau jums šitą istoriją ne daryti smegenų centruose, kad

sergančius, ir visiems duo-

kiaušį darbą. Net nesup
rantama, kad bile rasės na
rys, nešiojantis dievo išvaiz-!

* dą, įgalėtų, jei bent būt vi
sai nuskriaustas protavimu, . - -
būti: kaltas tokiame šiauda- ™nkų vaikais Alabamoje, 
dušiškame ir velniškame (kurie bus nekaltai nuzudy-

I žiaurume. Jam negali būti minkštaširdžių kapi- 
I vietos net tarp nupuolusių ~ 

angelų pekloje.
“Iš kitos įiusės, žmonijosp 

atsiliepimas iš aplink viso1 
į pasaulio parodo, ’ ant kiek I 

augštai yra pakilęs tos ra-j 
sės jautrumas ir garbė.. 
Balsas širdperšos, pasibaisė 
jimo ir simpatijos pasigirdo : buvo šaukimas į ■ kovą rsiaįs. ’ 

I visame pasauly. Tas reiš- prieš algų mažinimą, už! 
| ' kia* jog žmonijos širdys yra j tuojautinę pašalpą visiems 

pripildytos velijimu visoge- .bedarbiams, • ui visuotina 
riausio. Tas neteisingas ak-! apdraudą ir pan. Socialfa-

verkti, bet tiesiog, pasakyti, 
jog( mums, Udi UJUlllinclIUbJ ouuivyxlix,Į*,v XXJ V --- -7 - — -

dėl to, nei kiek negriaudu. Lietuvos pabėgusių: vagių, darosi dar blogiau. Dabar 
Tai jūsų pragaištinga siste-/ aferistų, girtuoklių ir įvai- nutarėm jokių vaistų neimt. 
ma. Tai jūsų vienas tos į raus plauko darbininkų kla- i Yra nuskirta pasimatymas 
pragaištingos sistemos sės priešų šnipinėjimo apa-'du kart per savaitę, bet ad-

' *• din- i’ata. Socialpardavikai Uc-1ministracija stengiasi ko-
Ka^ū mes; darbininkai, | kus^ir Dutkus, visiškai nete-i kiais nors būdais prie kali- 

. j tvarką,'kę įtakos liet. darb. tarpe, Inių prisikabinti (žinoma, jų 
tokioms bjaurioms noriai prisidėjo prie konsu- ..

žmogžudystėms nebus vie- 1° šaikos, ir figūruoja kai-

šutrosna papuolė ir 
.«<>• ■ . ' ..
įsisteigsime’ savo 
tada i

ną faktą, nes vakar šiuo klausi
mu pradėjom ginčą, o šiandien 
užbaigėm su dviem ameriko
nais. Vieno čiagimio moteriai,

išpuola.
Tokia pat istorija ir su gir

dėjimu. Kūdikio ausytės suima 
oro bangavimus, garsus, bet

kaip man sakė, gulint ligoninėj girdėjimo centrai smegenyse da 
po gimdymo, net slaugė katego- tebėra neišlavinti: jie da nesu- 
riškai tvirtinusi kūdikio aklu
mą.

I
Esu skaitęs gana daug apie 

gyvybės pradžią, jos vystymą
si, bet apie tą, lyg šunyčio, ak
lumą, pirmą kartą išgirdau, o 
tai buvo tvirtai apginama.

Būdamas da mažas, nors čia 
yr^i bobučių pašiepa, girdėjau! 
jas kalbant, kad reikią išdžio
vint bambutė ir, sutrynus, it ta
bokos lapą, įduot ji su maistu 
suvalgyt vaikui, tai palengviną 
jam dygimą dantukų. Bet, kad į 

i būtų duoda'mį kokie pridėč.kai į 
del ilengvesnio nuslinkimo plė-l 
viii nuo akučių, tai to negirdė-' 
jau.

žinau, jog esate “Laisvės” pa-Į 
triotas,—tai duokit paaiškinimą 
“visam svietui,” i 
tai bus didi naujiena. Mano 
vardo neminėkite, 
Atsakymas.— 
• Taip, Drauge, Jums 
pasakota, bet nepilnai 

_ kotą. ~
dymo metu vartoja įvairias laikomi basi ir tik su vienais gimio akim ir matymu.

Užgimęs kūdikis nemato, ne-

Socialpardavikai Uc-I ministram ja stengiasi ko-
T~A Ji • • 1 L • > Iri n z~\ nn l \ o a ri a-a a t a za I r o m

pranta, nepermano viso to cha
oso, netvarkaus mišinio. Ir iš
eina keletas savaičių,kol kūdikis 
išmoksta girdėt balsus, kaip kad 
mes girdime,—kol jis išmoksta 
atskirti vienus garsus nuo ki
tų kitokių.

Panašiai esti ir su kitų spe
cialių organų įspūdžiais. Visi 
jie išsilavina laipsniškai, pama
žėl išmoksta suprast savo įspū
džius.

ir randa) ir pasimatymo ne
duoti. Dabar jau pasimaty
mą sumažino iki vieno karto 
per savaitę. Nekurie drau
gai laike 3 mėnesių gavo vos 
3 pasimatymus. Pasimaty
mo laikas 10 minučių, lei-

'po vadovaujančios galvos.
Už susekimą “Darbininkų 

žodžio” (B. K.( P. lietuvių
i C • ir v . • • • r » ir 1 fikcijos organo) konsulasIr uocialiasistinis priS'Cina. hanntis Koniuiiist4 iPaskyre sį-ambią pinįgų. su-p r - -- ; r

aj* i • . . ’’T’’ ? : j nią. Ir pasekmėje to,' tuoj! džia tik J)pi vięnį, ir galnųa
, j ! . : vpaiSIUS ' , ; ‘ * ■ Iprasidėjo .masiniai areštai, kalbėtis tik vietine brazilų

------------ I Desetkai darbininkų sukišta
•Lietuvos komunistai iškė^juos įš kp.vo.s obalsių .pada^ii bastilijas, ir galop kovo m. dį seka šnipas, pastatytas 

lė visą eilę obalsių. Tarp, ryt kovos slopinimo obal- 18 d. suimta K» P, spaustu- tamr kad geiiau sekti esan-

tos šiame pasauly.
A. Gilman.

PHILADELPHIA, PA.

: Desetkai darbininku sukišta kalba. Kiekvieną kalbos žo- Visiems Svarbu
Ketvirtadienį, gegužės 26 

dieną, pradeda radyti kalba-

Tikri RąkaliąiU
a ; I . j > ?■ j J I j

•,ve, kur buvo spausdinamas čius laisvėj. Kaliniam drau-
•a TA -i iK 1 ri i rl i n ' džiama laikyti rašomoji me

nes daugeliui mą judį “Alone”, Amkino ga- i nn n T\/T • j ta m i ■« n i A •
iri “Darbininkų Žodis. „ . ,

.Policija ir kalėjimų admi- džiūga,' laikraščiai; knygos 
niptracija su politiniais kali- ir k. t. Už mąžiausį pasi- 

į ar, reikalavimą 
, kuriam

teisybės 
nupasa- 

Štai kaip yra su nauja-

mintą, Europa Teatre, 16th ir 
Market St., Phila. Pa. Praside
da fddyntas nuo 11 vai. ryte. 

Ilki 1 vai. tikietas 35c.; nuo 1 
'vai. iki 6 vai. po pietų 45c.; 
•nuo 6 vai. 55c.

Kas matė, sako, kad paveik
slas yra labai svarbus matyti.

' ' niaiį daug žiauriau elgiasi, priešinimą ; 
, . , a-v. .j - - x Lietuvoj yra ne maža gy-|negu su kriminalistais. Tar- baudžia karceriu,
tas, po visko, padare sj vai- šistai ilgai kovojo prieš tuos flvtoiu kurinos tikrais 1 ' ..... .... x.-u ,

kaliais pavadint galima. 'j O t e r o r o ■ priemonės. Keli marškiniais. Karceryj esam iSuvienytos organizacijos pa-
kadaise ; Lietuvos gydytojai draugai buvo nuvesti tardy-; sėdėję 7 paras uz tai, kad r^^e^sUnktaiT I P|atinimui tikiet«- už tai

r. itL nakties metu, ir grįžo ^norėjom perduoti vaisių ki- niCK0- dls ^vena msunKiais,,----- OA

teligentų’eilėse. Dabar jie 
skelbia streikus... ir atsisa
ko d a r b i n i n k us gydyti. 
Tiems gydytojams rūpi 
daugiau prisiplešt darbinin
ku centu. Tam tikslui 

s - a i a i a • i draugijoj susitaria daugiau 
UZ?ra^S^- darbdaviams, —gu išlupt iš ligonių kasu, 

mazint darbininkų atlygini-, Toms/gydytojų draugijoms 
rūpi ne geriau darbininkus 

• geriau 
ligonių kasą apiplėšt. Nors 
imam įvykius Pane vėžy j. 
Panevėžio ligonių kasa ne
darė su gydytojais tų sutar
čių, kurių jie pageidavo. 
Sutiko su ligonių kasa tik 
9 gydytojai. Visi kiti gy
dytojai atsisakė gydyt ligo
nių kasų narius ir net pri
ėmė nutarimą, kad ir kiti 
gydytojai nedrįstų ligpn, La
šų ligonių !gydyt. 'Temiršta 
darbininkai, galvoja tie gy- e A T • \ w T • • 1

kutį, kaip Kiplingo raštuose i mūsų obalsius. Bet kada 
randasi ‘•ih’nnornpiii visn nn- pamatė, ;kad • VIS platesnės I

Lietuvos darbininku. masės l 
pritaria tiems 
obalsiam, tai ir 
tai savotiškai 
“remti.” Štai
darbininkų susirinkime, so- 
cialfašistai pasiūlė priimt

randasi, ‘draugučiu viso pa-! 
šaulio.’ Bet tas taipgi su- 

* kėlė-visų ūpą kovoti neper- 
m a į d a u j a m ai prieš tokį 
žiaurumą. Negali būti mo
ters visoj Amerikoj, arba vi
same pasauly su jos miela- 
širdingumu, nei vyro su jo

rą

komunistu i save kiikė pažangiaisiais in- t- J J ' * • 1 — ' / 1 / ; • •
socialfašis- 
ėmė juos 
lentpjūvių

nuolaida žmonijos silpnu- tokia rezoliuciją: 
muirkurie neatkartotų Alo-1 
menės šauksmo prieš Argos

mą,
2) uždraust mažint įmo- ligonius gydyt, o

I nėse darbo dienų skaičių,
3) bedarbiams jau dabar 

tur būt duodamos valdžios 
pašalpos,

4) įvesti pilną socialinį 
draudimą: nuo nedarbo, se-

' Latvės, invalidumo, 
mingų atsitikimų,

5) nedarbo metu bedar
biai iš .lįgoniįį- kaęps. netųr 
but iŠregisfruojami, bet pri
kalę būti gydępi-i, o, išlaidos - . --
fcUmokhmosį savįvaldykčs r^kahai Visi dar-
valstybės lėšomis.”

karalių, kuris jieškojo nužu
dyti'Herkulio kūdikius, rei
kalaudami, idant šie nevido
nai Uebūt liuosi suvilioti 
valstybę.”

Tai taip buržuazija sušu
ko, kada jų neteisybės 
ir išnaudojimo sistemoj ta
po vienas jų pačių nužudy
tas nieko nekaltas. Jie pa
rodu nesvietiškai didelį šir- 
dies^skausmą, pasipiktinimą 
iki J^raštutinybės. Reiškia, 
kadą juos kas užgauna, tai 
jie sąpkia ir rėkia, raitosi ir' 
metą prakeiksmus ant užga
vėjų.:: jie turi jausmus, kaip 
ir darbininkai.

Tąsaus kada jų pačių 
šaikos keli žmonės, nužudo • 
darbininkų jaunuolius, ku-| 
rie taipgi yra neįkainuoja- 
mar brangūs motinoms ir tė- 
vamš, tai buržuazijai tik nu
sispjauti; jie nemato ver
tės Uet prisiminti apie juos, 
nekalbant jau apie žmogžu- 
džių pasmerkimą, už ku- 

į riuos. nereikia duoti po šim-
į tus tūkstančių dolerių, kad
i juos” suradus, kurie yra vi-
I sienis žinomi: Nelabai se-
I nąi ių pačių valdžios žmo-
| nes, fėikalaujant ponui For-
I dui, ‘fiužudė keturis jaunuo-
į 1 i u fr- .d<e rųąųstrantus prie
I Fordo 'dirbtuvės. Tie jau-

kameras suspardyti ir kru
vinais veidais nuo revolve
rių smūgių. Tardymas tęsė
si 2-4 savaites: Per tą visą 
laiką'politkalniai buvo lai
komi ruo dos Gusmoes (po

litinės policijos stovykla) 
bastilijos cimentiniuose ur
vuose. Kameros del 2-5 žmo
nių, bet kadangi ten yra lai
komi ir kriminalistai, tai j portavimas — 
žmonių yra labai daug, kiek- čiams į užsienį, 
viena kamera prigrūsta nuo miams į salas.
6 iki 12 žmonių. Kameros žiūrint to, mes visi tvirtai 
drėgnos ir tamsios ir be ga- laikomės, ir pasiryžę viso-

Ilgaus 20 nuoš. Tad tikietus įsi- 
Įgykite sekamose vietose: “Dai- 
jly Worker” office, ■£ N. 19th 
įSt.; 8th ir Ritner St.; 1208 
Taskers St.;- “Freheit” office, 
Washington Sq. Buld., 715 N. 
6th St; 995 N. 5th St; 1137 
N. 41 St; M. Passoff, 126 N. 

. . . 21th St.; 1331 N. Franklinma,s naujaugirmo akys yra nor- st . ,734 N Milton st.; 1618 
...____ _; 1917 N. Lawren
ce St.; 228 S. 10th St; 629 
Chesnut St.; Gittman, 9 ir Lon- 
den Ave.

Tik už iš kalno parduotus 
tikietus bus duodamas nuo- 

O minėtas nuošimtis 
• dar

bams. Tad, kurie eisite minė
tų paveikslų matyti, tai įsigy
kite minėtose vietose tikietus.

M. Žaldu

paveldėtais gentkarčių gentkar-j 
temis ir su savim atsineštais iš 
gilios praeities.

Dabar kiek smulkiau paaiš
kinsiu šiuos įdomius dalykus.

toms kameroms, kuriu bu- 
vom gavę iš laisvės.

Reikia pastebėti, kad Bra
zilijoj labai išsiplėtę veneri
nės ligos. Mūsų kameroj i Imkime gimusio kūdikio akis ir 
sėdinti kareiviai taipgi keli I matZmą- Savo/^Me žaizda i 1 7 . i ir šiaip savo fiziniais ypatu-serga, ir jiems neduoda rei-1 
kalingos medicinos pagel- 
bos.

Mums visiems gręsia de- 
svetimtau- 

o čiagi- 
Tačiau, ne-

malios, kaip reikia, neaklos. Jos S'’co L cu __ , - L. * . z 'N. 52nd St.;perleidžia per save šviesą, nė-į 
ra aptrauktos nie jokiomis plė
velėmis — neperšviečiamomis 
plėvelėmis, kaip Jums ten kas 
pripasakojo.

Tačiau kūdikis tokiom visai i .. 
sveikom akim nemato per keletą!8. ,/ ..-’Įeis Komunistų Partijos 

lb nešvarios, iš ko kyla di- kiosė aplinkybėse drąsiai ei- smegenys, jo smegeniniai regė-
' - /:x m; Pmo centrai da nėra atatinka-

savaičių. Nemato todėl, kad jo

dėlė. smarve (išeinamosiosj-ti revoliuciniu keliu iki per- • 
galės. Nors reakcija sudavė Jg 
mums skaudų smūgį, bet mušamus vaizdus, atskirti juos 
mes tikri, kad draugai pasi
likę laisvėj dar energingiau 
imsis darbo, apsišarvavę pa- 
sirįžimu ir pasiėmę pamoką 
iš praeities padarytų klaidų,

Vietos ten pat . kamerose), 
kaliniai 'pilni brudo, ir be
maž visi kriminalistai ser
ga venerinėmis ligomis. Me
dicinos pagėlbos jokios ne-’ 
i’a, ir del io yra pavojuj. 
Šveikam ųžsikręsti.
r ^Kriminalistai kasdien iš.- pasekmingai varys darbą 

j- . leidžiami1 pasivaikščioti po pirmyn!
bo žmonės su didžiausiu pa- k^idbriu - 1 - - -

Toi wi’c nhalcna; sibjaurėjimu tur Žiūrėt į 0 poltiniai-laikomi vi- Komunistų Partijos vėliava
lai vis, obalsjar. pąiiųjt ;tokį! gydytojų pasielgimą. -

pas komunistus, ir sąvotiš- Lig; šioL neatsirado peh vie
kai socialfašistų perdirbti. .ną.gydytojo, kuris pasmerk- 
Pavyzdžiui, kuomet ’ komu- tų tuos niekšus. 
nistai šaukia dąrbininkus į. 
kovą, socialfašistai mokina 
tenkytis kreipimusi į fašis
tų valdžią, kad‘ji užsistotų 
Tuo tarpu fašistų valdžia- 
tai tik kapitalistų diktatū
ros organas, kuriam paves
ta kapitalistų reikalus sau
got.

Vadinas, kada socialfa
šistai darbininkų prispirti 
savinasi komunistų obalsius 
ir tuč tupjauS'. tuos -. obal
sius savaip perdirba, kad | ja.

nelai-

žiūrėt ■ti

Mes šaukiame vi-
ir ‘gali, husimau- sus darbininkus spiestis po

i,. . . iii ji', i <•; • t tz_______

ir kartu su viso pasaulio
dįia arba išveža į kitą kalė- proletariatu kovoti už mūsų 
jimą. Maistas kaip gyvu- i 
liams: nešvarus ir dvokia*
Keletą dienų, kol pripranti, įvedimą proletariato dikta- 
visai negalima. yalgyti. Iš- tūros , ant yiso žemės ka- 

Įtisą laiką girdisi vien bjau-1 muolio ! •
statomo popierinio fabriko I riausi

-Kamerų sargai*už mažiausį •
prasikaltimą kapoja diržu, 15-LV-32. S. Paulo, Brazil, 
arba nurengę nuogą, įmeta į 
karc'erį, kuriame galima tik 
stačiam stovėti, ir iš viršaus 
paleidžia šaltą vandenį.

( Po tardymo politkaliniai 
pervežami į kitą kalėjimą 
(cadeia da, Liberdade) “lai
svės” kalėjimą. Čia riėku-

bendrą tikslą — kapitalisti
nės tvankos nuvertimą'ir

Petrašiūnuos prie švedų

anksčiau dirbo apie 250 dar
bininkų. Dabar, (rašyta ga
le kovo mėn.) dirba jau tik 
apie 40 darbininkų. Jau du 
mėnesiai, kaip nuolat ką 
nors išmeta. Dar nesenai 
buvo apie 70 darbininkų, bet 
prieš velykas išmetė dar 30. 
Bedarbių skaičius vis didč-

koliojimo žodžiai. “Liberdade” Kalėjimo 
Politkaliniai.

P. S. Draugai! išis straips
nis? ^ra rašytas areštuotų mū
sų draugų, kurie jau 5-tas mė
nuo, kankinami kalėjimų urvuo
se, ir nežinia, ką su jais Brazi
lijos fašistinė vyriausybe darys?

Su proletariniais linkėjimais, 
Artis.

mai išmokinti: jie da neįsten
gia sugraibyti akių retinos at-

nuo kitų įspūdžių. Išeina kele
tas savaičių kūdikio brendimo, 
besivystymo, kol jo smegenėlės 
sugebi matyt mūsų, suaugusių 
prasme. Tai ilgoka patyrimų 
procedūra, kol smegenų centrai 
palengvėlio lavinasi ir mokina
si. suprasti, “interpretuoti,” iš
aiškinti akių įspūdžius.
savaičių kūdikis, kai jau ir su-1 žeista 69 žmonės*

DAUG SUŽEISTA ŽYDŲ- 
ARABŲ RIAUŠĖSE

KADEN, Arabija. — Gegu
žės 25 d. čionai kilo kruvi
nos riaušės tarpe žydų ir 

kelių i arabų neva už religiją. Su- 
iv cii- I vnicfa 7nmnpR..: '

f Kv?]
J®

. Šitaip Hooyerio komitetas su ponu Gifford 
priešakyje šelpia bedarbius.
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Nežmoniškai Darbininkės Moterys | atgauti, daugiau nieko. Ant- 
jradienį ateina į jų suširinkir 
Į mą pats bosas ir tariasi, priža- 
ida, kad subatoje alga bus iš- 
I mokėta, tik eikite dirbti. Klau
sia advokato patarimo, tas sa
ko, jūsų valia, galite eiti, gali
te neiti. Karingesnės darbi
ninkės stoja, kad jeigu neiti 
dirbti, tai reikia pikietuoti, o 
ne lovoje gulėti, čia darbi
ninkių karingumas atslūgo ir 
jos seredoje eina darban.

Ir boso prižadas pasilieka 
tik prižadu. Subatoje algų 
negauna. Tadą jau visa šapa 

pelis turėjo įtakos ir ant bo-l išeina ir pirmadienį, gegužės 
so, nes per kelias savaites tai-j 16, darbininkai su pagelba sa
kėsi prie darbininkių, buvo vo advokato užrakina dirbtu- 
švelnesnis ir tt. Bet toliau pa- vę, taipgi areštuoja boso auto- 
sikartojo ta pati istorija. Apie mobilių ir tt. 
keturias savaites atgal, darbi-1 bininkams savo kruvinai 
ninkės, negalėdamos ilgiau pa- dirbtus centus atgauti—ateitis 
kęsti sąlygų ir negaudamos at- parodys. Apie pasekmes jų 
lyginimo už darbą, metė dar-;kovos bus pranešta “Laisvėj”, 
bą ir reikalavo, kad būtų pėdė 
užmokėta. Tuojaus bosas pa- retų daug ko pasimokinti. Tik 
sišaukė šapon policistus. Su- organizuotai galima k,as laimė- 
sitaikyta tą kartą, darbiniu-'ti. Be stiprios organizacijos, be 
kės patikėjo boso pažadams' darbininkų vienybės, bosas ga- 
ir nuėjo dirbti. O pėdės vis Ii darbininkus vedžioti už no- 
nemoka. Nekurioms jau šie- sies be jokio pasipriešinimo, i 
kė iki 100 dolerių, kitoms po Kad įgavus geresnį supratimą 
30-50 arba mažiau.

Ir štai pirmadienį, 9 d. ge- bai svarbu moterims darbinin- 
gužės, pusė darbininkių parei- kėms daugiau lavintis, skaity

ti mūsų spaudą ir literatūrą. 
Lietuvės darbininkes (jų pu
sėtinas skaitlius dirba įvairio
se šapose) turėtų priklausyti 
mūsų organizacijose, 
LDSA. kuopoje ir 
čia geriausia proga 
žinti su darbininkų 
ir suprasti jų kovas, 
supratimą, mes galėsime pa- 
sekmingiau suorganizuoti ko
vingą įrankį prieš bosų išnau-

Išnaudojamos Ir Bosų Pavergtos i
EASTON, Pa.—Easton ir jo poliai, kuriuose buvo nurody- 

apielinkėj randasi pusėtinas ta visas išnaudojimas ir boso 
skaitlius didesnių ir smulkių j neteisingas elgimasis. Tačiaus 
dirbtuvių, 1 
dirba moterys. Yra keletas vy-jdu draugai 
riškų kelinių ir kitokių drabu
žių siuvyklų, kelios šilko audi- 
nyčios, kur dirba moterys greta 
vyrų (kitose audinyčiose mote- 

ę’ų neima). Firankų dirbtuvė, 
skurinių krepšių dirbtuvė, ke
letą skalbyklų, viena stambes
nė keptuvė, kur seniau dirb
davo iki 30 moterų, dabar jau 
mažiau ir popierinių puodukų 
(Dixie Cup) dirbtuvė. Visose 
Čia paminėtose dirbtuvėse dar
bininkės yra išnaudojamos iki 
paskutiniųjų. Darbo valandos 
ilgos, daugiausiai dirbama nuo 
10 iki 12 valandų, bet kaip 
kur dirbama net iki 15-16 vai. 
Pavyzdžiui, Schaible’s Bakery. 
Darbininkių didžiumą sudaro 
jaunos, ką tik pradinę moky
klą apleidusios mergaitės; yra 
senesnių ir vedusių moterų. 
Jokios organizacijos bei uni
jos čia nėra, užtat ir išnaudo
jimas tokis bjaurus. Štai, Sha
piro Bros, firankinėj, kuri ne- kalauja iš boso algų, jam atsi- 
senai persikraustė Eastonan iš sakius, išeina laukan. Kita 
Naw Yorko ir dirba apie 100 pusė nesutinka išeiti, palieka 

mokestis dirbti. Mergaitės susišaukia 
yra tarpe $5-6 į savaitę. Net-mitingą ir tariasi, kas daryti, 
patyrusi darbininkė vargiai i Išsirenka komitetą ir nutaria 
gali uždirbti iki $10, turi dirb- kreiptis pas 
ti už $7-8 net viršlaikį priskai- atgavus savo algas, 
čius. O viršlaikį darbininkės romą agitacija, kad reikia ap- 
yra verčiamos dirbti, nedirbsi, , skelbti streiką ir pikietuoti ša- 
bosas pravaro ir tavo vietoj j pą, kad išvedus antrą pusę 
gauna kitą. {darbininkių. Tačiaus nesusi-

Tą patį veik galima pasaky-1 pratę darbininkės tam prie-jdojimą ir skriaudas, subuda- 
ti apie kitas dirbtuves. Neiš-;šingos. Jos streiko nenori,' ko-i vedamos karingą siuvėjų uni- 
pasakytas i š n a u d o j i mas :į voti baisu, gali suareštuoti ir. ją. 
“speed-up”, algų nuolatinis tt. Jos tik nori savo pinigus j 
kapojimas, bjaurus bosų apsi-! 
ėjimas su darbininkėmis pade-Į 
da Eastoną į kategoriją pieti-i 
nių valstijų, kur alginės ver-[ 
gės yra verčiamos dirbti il
giausias valandas už pusbadį 
atlyginimą. Ar yra kokis skir
tumas tarpe Eastono šapos 
darbininkės ir South Carolines, 
bovelnos plantacijos darbinin-1 . np(/a]i hf]ti

Augščiau Paduoti faktai, 
ais iai Pasa °» <a s 11 umo kurie visapusiškai permato šių 
nėra, ga ar ogiau. ’dviejų organizacijų sujungimo

'naudingumą, tam pilnai pri
taria.

Kokia nauda bus iš suvieny-

kuriose didžiumoje j nespėta lapelis padalyti, kaip 
tapo suareštuoti 

ir patupdyti kalėjiman ant 30 
dienų. (Apie tai jau buvo 
“Laisvėj” rašyta pirmiau). 
Darbininkės, pamatę policiją, 
nusigando ir tylėjo. Bet la-

darbininkių, abelna

advokatą, kaip
Yra va-

Ar pasiseks dar-
už-

Darbininkės iš šio įvykio tu-

kaip kovoti ir laimėti, yra la-

kaip 
ALDLD. 

susipa- 
reikalais 
O įgavę

Proletarė.

APIA. Su LDS. Vienybė ir Jos Priešai

siniaijs tąutipinkais, tai Rod
gers tos kovos daugiau už kie
tus nevedė, dar mažiau. Po 
nuyėrtimo aleksinės—mažiuk- 
ninės Centro valdybos, buvo iš
rinkta Rodgers pirm., Fedotov- 
Schultz sekr., Gataveckas ižd., 
Jasadavičius iždo globėjas ir 
kiti visi sykiu mes kovą vedė
me žodžiu ir raštu. Rodgers to 
nepadarė, jis per spaudą ko
vos visiškai nevedė. Tiktai su
sirinkimuose su savo mikliu 
kriaučišku liežuviu pašnekėda
vo, tai ir viskas. Taipgi jis del 
APLA, nieko veltui nedirbo, 
jis nėra parašęs nei vienos ei
lutės organe už APLA.; taip 
pat, rodos, nėra prirašęs nau
jų narių į APLA. Tai kur to 
žmogaus tie dideli darbai?

Jūs Rodgerį ten nematysite 
dirbantį komitete, kur nėra 
apmokama, nes jis nedirba del 
pasišventimo, del idėjos. Jis 
d ar b inirikiškų 
mažai paiso

organižacijų i 
Ot, kur pašaipi-! 

nes organizacijos, kur yra ap
mokamas džiabas, tai Pranulis 
čia per gvoltą skverbiasi ir di
džiuojasi, kad “aš” šios orga
nizacijos toks ir toks viršinin- 

Įkas. Bet kad darbininkų or- 
j ganizacijoms dirbti, taip per1 
eiles metų, kaip kiti draugai 
dirba, tai Rodgeris to nedarė, 
ir nedaro. Mat, jis “nedur
nas” dirbti už dyką, kaip dir
ba Sliekas, Gasiunas, Urbonas 
ir kiti. Kur nėra dolerių, ten 
nėra Pranulio.

Draugai ir draugės, visi 
APLA. nariai ir narės, mes 
nekreipkime nei mažiausios I 
domės) į Rodgers užsispyrimus. 
Lai jis sau priešinasi šiai dar-| 
bininkų vienybei, mes visi,' 
kaip vienas, stokime už vieny
bę APLA. su LDS. Iš to bus 
mums didelė nauda ir visai 
darbininkų klasei.

APLA. 3 kuopos narys, 
J. Gataveckas.

PASARGA SVEČIAMS: Va
žiuojant į Pirmyn Choro balių, 
draugai, nepadarykite klaidos; 
mūsų parengimas bus ne 
Great Necke, ale Little Necke. 
Dauguma draugų mano, kad 
Great Neck ir Little Neck vis 
tas pats, betgi ne. Važiuojant 
iš Brooklyno, važiuokite iki 
Maspetho ir paimkite gatve- 
karį, kuris eina iki Flushingo. 
Atvažiavę į Flushingą, eikite 
Main St. iki Roosevelt Ave. ir 
paimkite busą su užrašu Lit
tle Neck, kuris priveš prie pat 
salės; arba traukiniu nuo Flu
shing iki Little Neck; o išlipę 
eikite po dešinei apie trejetą 
blokų, ir daeisite mūsų pramo-j 
gos vietą. Su automobiliais 
važiuokite Northern Blvd, iki 
250th St., Little Neck. Labai 
lengva atrasti.

Komisija.
(124-26)

GAISRO NUOSTOLIAI

NEW YORK. — šiame 
mieste 1931 metais gaisrai 
sunaikino nuosavybės už 
$15,363,000, arba beveik 
trim milionais mažiau, negu 
1930 m. <

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainą,

Norintieji ge
riausio 
navimo 
žemą
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

Great Neck, L. I., N. Y.
Pirmyn Choro Koncertas 

Balius
Visi vietiniai, taipgi apielin

kės lietuviai darbininkai, hun- 
tingtoniečiai, portwashingto-

ir
Kad A.P.L.A. su LDS. vieny-j me, kad dabar—kas nau jesnis,

be labai yra reikalinga, ypa- tai geresnis, todėl ir LDS. yra j 
’tingai dabartiniu bedarbės lai-, daug tinkamesnis, negu APLA. j
ku, tai jokio abejojančio klau-i Kaip mums žinoma, kad vill6vv±livv>it41)
cimn npf/nii hm; Kiekvienas! APLA. jau gyvuoja suvirs 20 mečiai, brooklyniečįai ir kiti, 

darbininkė, ’ metų ir ji neišaugo į didelę nepraleiskite to . puikaus pa- 
nrin r? n_ • •  i •  J y_ ini*.___

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

M RĄ M Wl Wl M M M M M

ATYDAI LIETUVIŲ BUVUSIU KAREIVIU
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 Washingtoną. Taip pat renkami pa
rašai už bonus.

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

BONUS BALLOT
Mark an X

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

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

Name
Address
City ......................
What outfit did you serve in?

State

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Ivairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sužalęs, gausi 
žilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamų ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t, 
tik 8 blokai nuotik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer-

LUTVINAS

L u t ▼ In’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipjri {vairių biz
nių Mūsų patarna
vimai prielankns.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 1-8719

as

organizaciją, tad jai prie da
bartinių aplinkybių nėra ga
limybių augti, nes kaip tik 
priešingai: ji turės eiti mažyn, 
o ne didėti.

Šioj vyriškų kelinių siūvy- tų šių dviejų organizacijų? Toj Kuomet dabar jau yra vis- 
kloje dirbo daugiau kaip 100 aš čia nerašysiu, nes jau drau-jkas prirengta, tik seimams 
darbininkių. Darbo sąlygos |gas Pittsburghietis “Laisvės” i reikia užgirti suvienijimą šių 
nuo senai buvo labai prastos, No. 106-me labai . plačiai iš- 
o boso žiaurumas neturėjo ri- aiškino. Lietuvių Darbininkų 
bų. Buvo tokių atsitikimų, kur Susivienijimas daug skaitlin- 
bosas net apspardydavo arba gesnis nariais ir pinigais tur- 
aštriomis žirklėmis durdavo i tingesnis, negu A.P.L.A. Todėl 
darbininkes. Geresnio žodžio j mes visi A.P.L.A. nariai turi- 
darbininkės negirdėdavo, kaip į me stoti už vienybę su LDS. 
tik: “jūs purvini šunes”, “ka-; Taipgi kokis vardas yra tin- 

ir tt. dia bujoja' kamesnis: APLA., ar LDS. su- 
organizacijas ? Į tai 

Narys, 
Jis pil
vą rd as 
APLA. 
APLA.

Vėliausi Įvykiai Easton Pants 
Manufacturing Dirbtuvėj.

rengimo, kurį ruošia Pirmyn 
Choras, svarbi darbininkiškos 
dailės organizacija. O šio 
choro gyvavimas privalo rū- 
pėt ne vien choristams, bet ir 
visiems kitiemh šios vietos ir 
apielinkės darbininkams.

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

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

J Apart paties Pirmyn Choro, I 
jo baliuj dar pirmą kartą pas 
mus dainuos Ukrainų Choras 
iš Hempstead, L. I. 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 pir-

. Visi ruoškitės į Pir-

MONTELLO, MASS. DIDELIS METINIS SU PROGRAMA

PIKNIKASdviejų organizacijų. Tad, ži
noma, atsiranda ir šios vieny
bės priešų, o kas svarbiausia, 
kad APLA. Centro pirminin
kas, Pranas Rudžiavičius 
(Frank Rodgers) yra didelis 
priešas šiai darbininkų vieny
bei. Jam pavyko suvadžioti 
keletą kuopų. Mat, tūli nariai 
mano, kad jeigu Centro pirmi
ninkas yra šiai vienybei prie
šingas, tai jau tur būt kas toj 
vienybėj negero ? Dar kiti na
riai sako, kad Rodgeris daug 
dirbęs šiai organizacijai, vedęs 
didelę kovą su tautininkais 

ir tam pana-

tik: 
lės vaikai” 
darbininkių 
Kuri bosui dar šiek-tiek pa
tinka, tai ir sąlygos ir darbas 
geresnis, o kuri ne, tai ta vi
saip persekiojama, niekinama. 

Darbininkės nesipriešino, 
vis kentė dantis sukandusios, 
bet ir jų kantrybė pradėjo iš-j organizacijai, visiškai netinka.. Aleksio laikais 
sisemti. Ypatingai, kada nuo jų i Aš, kaipo darbininkas, pilnai šiai, 
ir taip jau mažų algų pradėjo sutinku su draugo APLA. Na-' 
nusukti kas savaitę po kelias rio pareikšta 
dešimtis centų ir pradėjo al- link šių suvienytų organizacijų didelis užsispyrėlis, 
gas smarkiai kapoti. Sukime vardo.

Laisvės” No. 119-me drau- 
al- gas J. Gasiunas, APLA. Cent- 

darbi- ro Sekr. plačiai nurodo, ko-

RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVE

diskriminacija. vienijus 
atsako draugas APLA. 
“Laisvės” No. 110-me. 
nai įrodo, kad LDS. 
yra tinkamesnis, negu 
Kaip pasirodo, kad
vardas, kaipo darbininkiškai

Gegužes-May 28,29 ir 30,1932
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE

algų pasižymėjo tūla bosienė, 
kuri laike išmokėjimo 
gų smulkius niekad 
ninkėms 
nant: “< 
gaunate.
skaitlinę, kuri surokuota ofise 
ir savo skaitlinę padėdavo. 
Pėdės reikėdavo laukti po 4-5 
valandas. Neretai mergaitės 
subatoje po pietų darbą už
baigusios turėjo šapoj išbūti 
iki 4 arba 5 valandos iki algą 
gaudavo. Algą nukirsdavo be 
jokio iš anksto pranešimo.

F. Rodgers aš pažįstu apie 
nuomone, kas 20 metų ir žinau, kad jus yra 

°”" ” ’ ” v ’ _. , kuris su
didžiuma nesiskaito, jeigu di
džiuma ką nors nutars taip, tai 
Rodgers vis turi daryti kitaip, 
jis yra didelis karjeristas-gar-

MONTELLO, MASS.

Dalyvaus Visi Naujosios Anglijos Chorai

s neduodavo, aiški-iki bus pašalpos skyriai suvie- bes jieškotojas, jis savo ypatą 
Jums užtenka, kiekjnytoj organizacijoj, ir palygi-istato augščiau visos darbinin- 
j.” arba užtrindavoj na, kaip šios organizacijos sto- kų organizacijos, jam jokia 
ę, kuri surokuota ofise vi turtu. Kaip pasirodo, kad darbininku oriranizaciia nei

Programa Bus Išpildyta Sekančiai:

darbininkų organizacija nei 
partija nieko nereiškia prieš 
jo ypatą.

Kas link kovos vedimo su mienos 
tautininkais, taip sakant alek- myn Choro balių!

Šeštadienį, Gegužes 28, Piknikas Prasidė 2-rą Vai. Po Piety;
Šokiai nuo 8 iki 12 Vai. Nakties

APLA., jeigu visas ligonių pa
šalpos blankas išmokėtų, kiek 
jų yra į Centrą prisiųsta, tai 
pašalpos fonde pinigų visiškai 
neliktų. Lėšų fonde yra ne
mažas trūkumas, taip pat ir 
posmertinės fondas stovi net 
21 nuošimčių žemiau, negu

Mokant tau, pasako, kad šian-. LDS. Tad mes kiekvienas' 
dieną gausi mažiau, nes pri-'APLA. narys ir kiekviena nar! 
versti esame nukirsti 35 cen-'rė turime su džiaugsmu vieny
tus ant šimto kelinių ir žinokis! tis su Lietuvių Darbininkų Su- 
sau sveika. O kas blogiausia,'i sivienijimu, kur, žinoma, dide-! 
tai kad jau bus virš devynillė didžiuma APLA. kuopų ir|

regu liariškai 
Palikdavo bosas vis skolingas,! džiotos tūlų karjeristų politi-i 
tai už sąvaitę, tai už dvi ir.kierių, yra šiai darbininkų 
taip tas tęsdavosi diena po'vienybei priešingos.

Beje, tūli nariai sako, kad 
APLA. yra daug senesnė, tad 
jos ir vardas turėtų pasilikti, 
nes, esą, kas senesnis, tai ge
resnis. Šitokis pasakymas yra 
klaidingas, nes mes visi žino-Į

mėnesiai, kaip algų pradėjo'stoja' už vienybę, tik išskyrus; 
i nebeišmokėti. | kelias kuopeles, kurias suve-|

dienai. '
Apie 4 mėnesiai atgal buvo 

daroma šiokis tokis bandymas, 
kad darbininkes suorganizuo
ti. Buvo, su pagelba kovin- 
gesnių darbininkų, išleisti la-

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

TAMAS KRAPAS
14 Millbury St. Worcester, Mass.

Šiuomi pranešu, kad numažinau kainas ant plaukų 
kirpimo, Ypatingai bedarbiams  draugiškai patarnau
ju. Panedėliais ir utarninkais yra dar prieinamesnės 
kainos. Prašau užeiti ir persitikrinti.

Sekmadienį, Gegužės 29 prasidės 12-tąvai. dieną. 3-čią valandą prasidės mu
zikėlė programa, dainuos visi chorai, bus muzika ir įvairūs ‘amusements.’ 
Nuo 12 vai. prasidės naktiniai šokiai, tęsis iki 4-tai valandai ryto.

Pirmadienį, Gegužės 30, prasidės 10 vai. ryte ir trauksis visą dieną įvairūs 
sporto žaislai ir pamarginimai. Nuo5-tos iki 11-tos vai. šokiai. Gerai ži
noma BERT ORRIS ORKESTRĄ išppildys šokių programą.

Karnivalas trauksis visas tris dienas ir naktis.

Iš programos matosi, kad bus smagus piknikas, todėl tikimės turėti daug 
svečių. Komitetas nuoširdžiai kviečia iš visos apielinkės ir vietinius, skait
lingai atsilankyti.

Rengimo Komisija
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JAUNOJI KARTA
(Tąsa) I da pirmi skausmai perėjo, jis pajuto, kad

• ____ ------------------------—Jaunuoliams algos nepakeltos. Virši- ran^a spaudžia šaltą ginklą. Brau- 
ninkas nepaleistas iš darbo, jaunimas mus njn£as’” mąstė_ komjaunuolis ir jį dar

kiečiau suspaudė. Ir tuo kartu jis matė, 
—Niekšai!—tarė kietai suraukęs kaktą kaip tėvas kirto antstovėliu motiną ir vėl 

užsimojo gyvuliškame žvėriškume.
—Ai!—sušuko komjaunuolis ir tartum 

pati jo ranka pasikėlė, užmerkė akis, tren
kė šūvis. ,

Kas tai sunkaus krito ant grindų. Su
riko ne savo balsu motina, pradėjo dar gar
siau verkti kampuose sulindę vaikai. Sū
nus išleido ginklą ir atidarė akis. Jis pa
matė, kad jo tėvas nejudančiai guli ant. 
grindų, o su pramušta galva, iš kurios 
bėgo kraujas, pasilenkusi verkė, motina.

apkaltins, kaipo apgavikus.

Maksimas.
—Kas niekšai?—nesuprato Kameniev.
—Kasgi? Kasyklų užveizdos ir valdyba.
—Kas dabar daryti?
—Aš šį darbą pastūmėsiu pirmyn!—su

šuko rūsčiai Maksimas.—Kirmėles!
—Kameniev, tu pasakyk jaunuoliam, kad 

tai klaida ir kad jie gaus pridėčką už da
bartinę algą. Supranti?

—Aš pasakysiu, bet jie nenori jau klau
syti.

—O matai kur jie tie “komsos” prakeik
tieji!—kas tai suriko. Jaunuoliai atsisu
ko ir pamatė būrį girtų senių mainierių, 
kurie tiesiai ėjo ant komjaunuolių. Būrį 
vadovavo girtas, kaip šiaučius, Onytės tė
vas—Kovalenko.

—Štai kur jie! — kriokė Kovalenko., _ _
—Šičia bedievių gauja! Taip, na tai i tinę. Įėjęs į kalėjimo kambarį ir pamatęs 
sveikas, Maksimai! O kur tavo “komsa”; Alešiną, pilnai suprato dalyko svarbą, 
brolis Petras? Duok mums jį čia tuojaus! j 
Duok mums jį. Mes iš jo tris padarysime! 
Parodysime jam, kaip mūsų dukteris ga- 
dyti!—ir staigiai pradėjo verkšlenti—Oi, 
Onute, Onute! Kvietkeli tu mano, Onute!

Senis atsisėdo ant nešvarių laiptų ir ver
kė, negarsiai ir griaudžiai, kaip

Užbaigė
Naktį pabudino Maksimą ir jam prane

šė, kad komjaunuolis Alešinas areštuotas 
už užmušimą savo tėvo. Maksimas grei
tai apsirengė ir nusiskubino į milicijos raš-

svarbą. 
Alešinas sėdėjo išbalęs, bet ramus: i 
baigta, jį teis ir pasiųs į verstinius dar
bus. Maksimas iš karto paseno; vis dau
giau ir daugiau smūgių gula ant komjau
nimo kuopos: streikas, Onutės mirtis, da
bar Alešinas nušovė savo girtuoklį tėvą,ke, negarsiai ir griaudžiai, kaip mažas i . . _

vaikas. Jo draugai mainieriai apstojo jį J° meilės dalykai eina blogai ir t.t. 
ir prieteliškai ramino. .......................................

■ . Komjaunuolis Alešinas neišlaikė ir pa- —negarsi‘ai'p?abiio Maksimas.''
siskubmo dideliais žingsniais namo linkui. — -

—Na,<kaipgi tai įvyko, drauge Alešine?

Komjaunuolis Alešinas tylėjo.
—Na, kas dabar bus, drauge Alešine?— 

Paprastai kietas, Maksimas dabar nežino
jo nei kas daryti. O Alešiną kankino kas 
kitas ir jis pradėjo:

—Drauge Maksimai, aš noriu pasakyti 
tau vieną dalyką. Vis rengiausi, bet ne
galėjau. Na, gerai, dabar tau pasakysiu

Parėjęs namo Alešinas pavalgė ir atsi
sėdo paskaityti knygą. Bet skaityti nesi
sekė; paskutiniai įvykiai nedavė ramumo. 
Tada jis padėjo knygelę ir pradėjo vaikšti
nėti po kambarį:

—Štai visada taip,—galvojo jis,—visi ant 
mus puolimai. O kasyklų užveizda tai tik- 
ras gyvulys, kad jis neužmokėjo pakeltos viską smulkmeniškai, nes man gėda tau į 
algos jaunuoliams... O kaip verkė Onutės į akis žiūrėti.
tėvas... Vis dar tas tamsumas.

Už lango lijo lietus, barškėjo į stogą. ■
—Na ir kiaulė iš manęs atsinešime linkui' 

Maksimo. Juk jis myli Verą Golubkina, 
o aš... Taip negerai.

—Na, kame gi dalykas? . . '
—Tuojaus sužinosi.—Ir jis pradėjo pa

sakoti apie savo susitikimą su« Vera Go-
lubkiną, apie tai, kaip ji paprašė Alešiną’,

7-rIr vėl jo nėra! Vėl jis girtuokliauja! Pasilikti nakvoti. Ji man tada kalbėjo, 
varge!—verkė Alešino kad tarPe. j°s tavęs jau viskas baigta.Oh, varge mano 

motina.
Motin! Nors tu palik mane ramybėje!— 

sušuko Alešinas.
—Štai visada taip! Ir kam aš viena už 

jus visus turiu kentėti? Kas, ar aš jūsų 
vergė? Oh, vargeli mano, oh likimas!—Ji 
dar ilgai verkė, o Alešinas greitai vaikšti
nėjo po kambarį nerasdamas ramumo.
—Motin! Liaukitės!—garsiai prakalbėjo 

Alešinas.
Motina nustebusiai pažiūrėjo į jį ir ap

leido kambarį.
—Oh, kaip tas viskas įkirėjo, greičiau 

jau galas kokis.—Ir Alešinas pradėjo grei
tai vaikštinėti po kambarį. Kažin kokios 
keistos mintys lindo į galvą. O kada jis at
sistojo prieš stalą, tai jam atėjo mintis:— 
“Ten stalčiuje yra tas... Revolveris... 
Trumpai ir galas viskam.”

Alešinas greitai priėjo prie stalo ir iš
sitraukė brauningą, prisidėjo prie’smilki
nio, pakėlė akis į dangų ir susilaikė.

, —Ne, negalima!—Ir jis mąstė, kada 
Maksimas sužinos apie jo saužudystę, tai 
paniekinančiai numes:
—Taip komunistas neprivalo numirti!
—Ne, negalima!—Ši mintis paveikė ant 

jo ir jis nuleido ginklą.
Kada komjaunuolis Alešinas padėjo 

brauningą ant stalo, tuo kartu jis išgirdo 
smarkų bildesį į duris.

—Tėvas parėjo,—pamanė
Vėl bus skandalas.—Jis pridarė duris į 
savo kambarį ir pradėjo greitai'vaikščioti.

Girdėjo tėvo žingsnius, kaip motina ver
kė, paskui piktas girto koliones, motinos 
išmetinėjimus, stiklų ir indų daužymą; 
$o to viskas nusiramino.

*—Sūnau, eik vakarieniauti!—pašaukė 
motina.

—Nenoriu, motin, ačiū!
Vakarieniaujant tėvas su motina vėl ba

rėsi, vienok Alešinas greitai vaikščiojo po 
kambarį ir nenorėjo girdėti. Bet skau
dus ir staigus motinos pagelbos šauksmas 
atsimušė į jo ausis:

—Ai! Gelbėkite! Užmuš! .Gelbėkite, ai!
Alešinas atidarė duris ir pamatė, kaip 

jo tėvas su pakeltu antstovėliu vaikėsi po 
kambarį motiną.

—Tėvai!—-puolėsi prie jo komjaunuolis 
ir nutvėrė už rankų. Bet diktas senis taip 
trenkė sūnų, kad jis parvirto savo kamba
ryje ir atsimušė krūtine į stalo galą. Ka-

Tada aš jai patikėjau. Nors gilumoje ir 
tada jaučiau, kad ji meluoja, bet negalė
jau išeiti!

Maksimas ramiai išklausė smulkmenin- 
gą Alešino pasakojimą. Jis jau buvo nus-

BRIDGEPORT, CONN;vni, xzviiii. išdavė gerą raportą is-Pirmos 
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Pruseika Bijo Stot Į Debatus įr lietus lijo,- bet žmonių susi- 
Bal. 24 d. čia kalbėjo L. finko nemažas būrys ant Un- 

Pruseika. Pirmoje" savo kai-®clua^®', Kalbėjo drg. A. 
boję pasigyrė, kad jis bolše
vikas, stojąs už bedarbių ap- 
drau'dą, Sovietų gynimą, ir ki
tokias frazes pavartojo, kad 
parodyti, jog jis “geras bolše
vikas.“ Pažymėjo, kad krizis, 
bedarbė, algų kapojimai vis 
smarkiau verčia darbininkus 
kovoti, kad kovos darbininkų 
darosi smarkesnės ir reakcija 
aštresnė. Bet vėliaus pasisa
kė, kad kokis jis pirmiaus bu
vo, toks, ir dabar yra. Reiš
kia, pasiliko užpakalyj tų ko
vų, ką pirmiau minėjo.

Antroj dalyj savo kalbos iš
niekino Komunistų Partiją ir 
Lietuvių Centro Biurą. Jam 
visi komunistai, tai “sektan
tai“, “bimbiniai broliai”, “ark
linė politika“ kurie, girdi, su
sidėję su bosais, streikus ardo 

i ir daug visokių nesąmonių pri- 
I pasakojo.

Buvo atvažiavęs drg. D. M. 
Šolomskas, kad ant vietos at
sakyti į jo visus iškraipymus ir 
šmeižtus ant Komunistų Parti- 

! jos ir jos veikėjų. Bet Pru- 
UŽ- iseika iškalbėjo iki 11 vai. nak- 

) ties. Nors ir tada dar buvo 
reikalauta kalbėti šolomskui, 
bet rengėjai nesutiko. Tada 
pasipylė klausimai. Į klausi
mus taipgi atsakinėjo atvirkš
čiai. u

Tada Bendro Veikimo Ko
mitetas sumanė pakviesti A. 
Bimbą ir L. Pruseika į deba-; 
tus, kad faktais įrodyti tuos 
šmeižtus, ką buvo Pruseika pa
reiškęs bal. 24 d., taipgi ap- 

I ginti savo poziciją. Pruseika 
j buvo kviestas laišku, su para
šais trijų komitetų, ant gegu
žės 22 d. Jam buvo užtikrin
ta viena valanda laiko apgy
nimui savo pozicijos.

Pruseika ne tik neatsilankė, 
bet net nei apsakymo nedavė. 
Reiškia, bijo apginti savo 
“kromelį“. Tai mat, kokis 
“bolševikas!”

Geg. 22 d. su drg. Bimba 
lankėsi S. Sasnauskienė. 
T Sąsąąuskienė įkalbėjo 

Į apie gręsiantį karą, apie dar
bininkių moterų padėtį ir apie 
LDSA. Ragind. mbteriš fąšyti's 
prie’ šios organizacijos. N 

Drg. Bimba nurodė, kaip 
oportunistai stengiasi suklai
dinti darbininkus ir atitraukti 
nuo 1 tikros klasinės kovos,

Gegužes demonstracijos. Nors

*
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PRANEŠIMAI Iš KITUR

YONKERS, N. Y.
'• Iš priežasties drauges Veronikos 
Sabaliauskienės mirties, ALDLD. 
172 kp. susirinkimas neįvyko 22 d. 
gegužės, tapo perkeltas į 29-tą d. 
gegužės. Tad visi būkite Darbininkų 
Center name, 27 Hudson St., 2-rą 
vai. po pietų. Šiame susirinkime 
gausite naują knygą, antrą tomą 
Religiją. Taipgi yra daug svarbių 
dalykų aptarimui. Atsiveskite nau
jų narių į draugiją.

Kalbėjo drg. A. 
Bimba. Vakare įvyko masinis 
mitingas su koncertine progra
ma ir šokiais. Darbininkų bu
vo prisirinkę pilna vengrų sve
tainė.

L. L. Namo Bendrovės at
stovas pranešė, kad namas 
randasi finansiniai kritiškoj 
padėtyj. Iždas tuščias, morgu 
čius didelis, skolų negali apsi
mokėti.

Draugija aukavo $5 suvar
gusio nario draugo Juodkojo 
šeimynai, kurią skaudžiai kan
kina bedarbė. O mirtis jo 
žmonos dar labiau apsunkino 
juos. Kitus $5 (auksu) leis 
ant išlaimėjimo irgi jo šeimy
nos naudai. Laimėjimas įvyks 
laike 'Aušros Draugijos,pikni
ko, kuris Įvyks liepos 31 d., 
ant Vaičionio farmos, Cram- 
ford, N. J.

Kadangi buvo pusmetinis 
susirinkimas, tai turėjo būti ir. 
naujos valdybos rinkimas. Bet 
Draugijoj yra įsigyvenęs pa-j 
protys užtvirtinti sena valdy-i 
bą. * “• .............
užtvirtinta senoji valdyba.

Aušros Draugijos sekantis 'rimų, 
susirinkimas įvyks birželio 9 
d., L. L. Name, 269 Second St. niką.

g ninkus atsilankyti.
tomobiliais važiuokite Rochester Rd. 
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(125-126)

Alešinas.—

4 1! I1,' į ".I rTTTfyu1 ■ . Jf, 
rpiknikasi jvyks pekantį sekmadienį, ^5 
d. birželio, toj pačioj vietoj.

’ . • ’ ' . . i ' (123-125)

WILKES BARRE, PA.

A.P.L.A. 51 kp. rengia puikų pikni
ką ant Linevičiaus ūkės, “Franklin 
Juncetion” geg. (May), 30, 1932. Visi 
apielinkės lietuviai yra užkviesti at
silankyti į minėtą pikniką. Bus gar
džių valgių ir gėrimų, kaip tai nami
nių dešrų su lietuviškais kopūstais, 
taipgi bus ir gera programa. Prog
ramą išpildys W. B. Aido Choras; 
prie to visko bus ir geri muzikan
tai, kurie grieš visokius šokius. Vie
ta labai graži, 
žaisti

gą Alešino pasakojimą. Jis jau buvo nūs- kaip jie įvairiomis frazėmis 
prendęs nutraukti meilės reikalus su Vera, j bando save pasirodyti kovoto- 

j tikrenybėje būdami 
Ikontr-revoliucionieriais.

Perskaitė keletą ištraukų iš 
pačios “Naujosios Gadynės“, 

darbi-

Bet visgi tas, ką jam papasakojo kalėjime i jais, o 
jo draugas Alešinas, buvo jam naujiena. . |

—Na, kaip ją suprasti?—kalbėjo Mak- ‘
simas.—O dar komjaunuolė. . . ■ . .

Alesinas tylėjo. Maksimas pasikėlė ir ninku liovas ir demoralizaoja 
ištiesė savo draugui ranką. . i darbininkų vienybę.

—Einu! O tu, drauge, primik biskį. Aš Į Po prakalbų buvo 
taipgi prigulsiu...

Nors jis tą sakė ramiai, bet gerai žino
jo, kad nei Alešinas, nei jis tą naktį ne
miegos. Žinojo tą ir Alešinas, bet tylėjo.

—Taigi, vis tiek, drauge, nenusimink! 
Mes pasirūpinsime tave paliuosuoti. — Ir 
išėjo.

daug' 
! klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
j tinkamai atsakė. šiose pra- 
j kalbose kas norėjo, tai gerai 
suprato, kokis skirtumas yra 
tarpe komunistų ir oportunis
tų.

Buvo rankamos aukos lėšų 
į padengimui, kas liks, bus Ko

ri ūkimų va- 
Vatkienė 

J. Butnoris,
Naktį praleido nesudėjęs akis; rytą Mak- muMstų Partijos 

simas jautėsi prastai, bet išėjo ant gatvės . 1
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n- drąsiai žingsniavo pas ją. Tik dabai- |Baltl.Snai/j. Cernauskas, D.
Žemaitienė, P. Tamošiūnas, D. 
Kvietkevičius,' A. Mureika ir 
J. Petrušaitis.

•daug įvykių' prisiminė jam, kurie rodė, 
kad jau senai Maksimas turėjo užbaigti 
su Vera meilės “dramą ir 'kartu komedi
ją.”—Taip taip, ir kaip aš iki šiol tą vis
ką leidau pro ausis?—Dabar jis prisiminė 
daug. Prisiminė, kaip buvo atvykęs ins
truktorius iš miesto, smarkus, augštas vy
ras, kaip jie kalbėjosi ir kaip Vera ko
ketiškai juokėsi žiūrėdama jam į akis. 
Ji ilgai kalbėjosi su inspektorium, o pas
kui abu kur tai nuėjo. Prisiminė jis ir. 
tai, kaip kartą Maksimas ėjo naktį namo 
ir sutiko senį angliakasį Ignatjevą. • Se
nis pasisveikino, paprašė parūkyti ir pas
kui nakties tamsoje eidamas kalbėjo:

—Vakar vakare aš buvau pas jus, jau
nuoliai, kliube.

—Na, kaip patiko?
—O gyva pas jumis. Jaunuoliai smarkūs 

ir veiklūs. Bet ten pas jus yra1 kokia tai 
mergina su raudona skepetaite ir kaili-

$1.00; po' 50c

Po 25c.: M. 
Degučiutė, J. Laburdienė, J.) 
Pūdymas, S. Tamošiūnas, j.' 
Jasiunaš, A. Jocis, J. Mastauš- 
kas ir V.■žolynas. 1Kalėda 
20c.s Visd su; smulkiais su
rinkta -f $8.81. ' A ; C ;

Vi3i.e|rfshaukautojams tarta- 
me iHbngM ačiū.- U |Į L 

: I j ■ Dalyvavęs Prakalbose.

ELIZABETH, N. 1
Aušros Draugijos pusmeti

nis susirinkimas, gegužės 12 
d., buvo skaitlingas. Pasiro
do, kad Draugija veikią ir re- 

3 mia darbininkišką judėjimą. 
; Praeitam susirinkime nutarė, 

kad nupirkti už $25 “Vilnies“) 
; dienraščio šėrų; kuriuos jau ir 

niais apsivilkus. Nusikirpusi, matomai, iŠ Įgavo šiame susirinkime. Nu-1 
tarė atnaujinti “Vilnies“ pre-! 
numeratą ir užrašyti .“Laisvę.”; 
šie darbininkiški dienraščiai 
eis į fašistų valdomą įstaigą,! 
Lietuvių Laisvės Namą, 269-73 
Second St. Daug minėtos 
-drovės eilinių šėrininkų 
geidauja* -‘Laisvės'’.

miesto atvykus....
‘ —Tai Vera Golubkina.

—Gal ir taip ją vadina.
—Na, tai kas?
—Et, aš ją tuojau išvyčiau iš komjau 

nimo tarpo.
(Tąsa bus).

ben 
pa

TORRINGTON, CONN.
Rengia Šv. Vincento Draugija pik

niką, kuris įvyks nedėlioję, 29 d. ge
gužės (May), 1932. Ant Antano! 
Grūsto farmos, Torrington, Conn. 
Prasidės 11 vai. ryte ir tęsis iki vė
lumos.

Bus virvės traukimas vyrų su mo
terimis, laimėtojau gaus dovanų bon- 
ką limonado. Bus vienų vyrų lenk
tynės, laimėtojau gaus $2.50 vertės 
knygų, kaipo dovaną. Taipgi bus ir 
kitokių pamarginimų, kaip tai ke- 
turpirščių bėgimas, laimėtojas gaus 
knygą vertės $1.50.

Įžanga veltui visiems! Naudokitės 
proga! O beje, bus dainavimo lenk
tynės, kas garsiau iššauks, gaus do
vaną knygą, vertės 35 centų.

PASARGA: Jei tą dieną lytų, tai 
piknikas įvyks ant rytojaus, 30 d. 
gegužės.

PONTIAC, MICH.
Visi lietuviai urmu į pikniką, kuris 

Taip ir Šį pusmetį likosi įvyks nedėlioję, 29 gegužės, Ant Juo- 
■ • ■ •• ’’i 1 zo Sadausko Farmos, bus gera mu-

j zika, skanių užkandžių ir saldžių gū
žį pikniką rengia APLA. 54 

Tik ši viena lietuvių drau
gija randasi Pontiac-ke ir rengia pik- 

Kviečia visus lietuvius darbi-
Įžanga 25c. Au-

iki Adams, paskui sukite po dešinei 
ir važiuokite iki cemantino kelio ir 
ten 
mą

_ Taigi bus galima 
ir pasilinksminti.

Kviečia Komitetas.
(124-1M)

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

jvyks 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. 1 Taipgi bu ren
kamas delegatas į L.D.S. Seimą ir 
reikia gerai apkalbėti mūs mirusio 

laidotuvės 
išmokėjimą jo pašalpos. Turime 
daugiau svarbių reikalų.

Sekr. M. Parednis.

nario M. Tamulevičiaus 
ir 
ir

BENLD, ILL.
41 kuopos susirinkimas

įvyks 3 d. birželio, paprastoje vie-A 
toje ir tuo pat laiku. V:~ “arini tu 
rite dalyvauti, nes kurie nedalyvaus, 
bus nubausti.
vienybės klausimą su L.D.Š., ir gal 
rinksime
mą.

Sekr

Visi nariai tu-
Turime apsvarstvtr 

’ ’ ' . ------ . ‘ . 1
delegatą į nepaprastą sei-

Wm. Mikolaitis.
(124-125)

Elizabeth, N. J. Pradžia 
vai. vakare.

Aušros Drg. Koresp.
ant kampo po dešinei rasite far-
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VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galiįe 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.

FREEHOLD, N. J.
Rengia pirmą pikniką Lietuvių 

Neprigulmingas Kliubas. 
nedėlioję, 29 gegužės (May), 
Ant Jaskos farmos, English- 
Road, pusė mailes nuo Free- 
Pradžia 11 vai. ryte.

| Ukėsų 
!įvyks 

1932. 
town 
hold.

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

Įžanga 25c. ypatai.
PASARGA: Jei tą dieną lytų, tai

IIIBIIIBIIIBHIBIIIBlIlBIHBIžIBlirBIIIBKIBIlIfllHBIIII IIEHIBIIII ĮlIlEIIIEinBlIlOIII

CLEVELAND, OHIO 
PIRMAS PIKNIKAS

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

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

Įžanga 25c. ypatai.
Kviečia Lyros Choras.

(123-125) _____ ____ ________ A
BRIDGEPORT, CONN.

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 šventė, visi tu
rėsime laiko dalyvauti demonstraci
jose. Lietuviai darbininkai pėda pė- 
don turime eiti su tarptautiniu dar
bininkų judėjimu. Protestuokime 
prieš rengiamą karą, prieš algų ka
pojimą ir už apdraudą bedarbiams.

A. M.
(124-125)

,o oi 1 JoiiiiBiiioitiBiiisiiiaiiiaiiiaw

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimeje
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.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kadmokėti nors dalinai apsiginti.

žemiau seka surašąs kaikurių ligų, 
del darbininkai turi apie jas žinoti,
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos; Įsipjovimas, Įsidrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų veržtumas. 
Rakštys,^pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia. 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Niksterėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai. ' 
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. 
Apalpimai del skirtingų priežasčių. 
Ką reiškia nervų užgavimas. 
Saulės ir šilumos užgavimas. ; 
Kada: žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro diybtipap kvėpavimas. 
Gąžir ir Jgąiįij ’pavojingumas} 

/Pagalbd i,gązu pritroskusiemfc. ’ 
Elektręs užgavimas žmogaus,. 
Pagalba Elektros pritrenktam. 
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji-' 

i > mas. ‘ ’ - i - >
Kokia pagalba užnuodintam duoti? 
Kaip reikia nešti sužeistus? 
Svarba gimnastikos, manjkštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjiriias.
Dantų ir akių tinkama priežiūra.
Pavyzdinga dejeta — valgio pasitaiky- 

mas.
Knygoje . Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašytą apie tas visas augščiaus su
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiai gydytis kaikuriuose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

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

t

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė .
Dizintcrija ir pagarsėjusi cholera: 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vejarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas.
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t.
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
PiktŠašiai, šunvotės, votys pakunės.

’ Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški
mas.

Plaukų, slinkimo priežastis.
Geltligė’,*spuogai ir jiems panašūs daly

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.

Kas
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Penktad., Geguž. 27, 1932

4.
Isociation usually called the Hello There, Comrades u »v»c< +■ I n r n vrt n 11 Ait c I r»w/-4 _ *PIONEER CORNER NAUJIENA!NAUJIENA!

PIKNIKAS su RISTYNEMKarl Marx a difin

285714
magic

428571
f magic

clearly that they showed us sneeze and sniff during the 571428
magic

714285number is
magicI

his to final victory?-

that' 
J

> tsboro boys shall not die!

I

fool Reds

fool Reds

old,on top of a

TRECIAS APSKRITYS

ANT W1LL1CKS FARMOS, LINDEN, N. J., PIRAS. 12 VAL. DIENĄ

MMMMMMWIMMMMMM M M M M

$

Look: 
magic

that he 
but be- 
in

Build it up with lies and profits 
Lies and profits, Lies and profits 

■md profits,

By Nancy Johnson, 11 years 
New York City.

ferent order.
a) 2 times the 

number is
b) 3 times the 

nmber is

1867.'Lies and profits, don’t

rs won’t obey
Won’t obey, w'on’t obey
Cops and soldiers won’t obey 
Big fat capitalist.

857142 
number 

that’s

Lies and profits don’t

j of the Scottsboro
I every minute counts. They 

a », i» * r ip ! must not be allowed to die.Capitalism ss railing Down i

PIKNIKAS I promised that I’d 
to something eve ry 
didn’t I? 'Well, here 
Pioneer Pete is going 
some Red Magic. (If you fol
low carefully you’ll be able to 
do it just as well as I can and 
astonish your Pioneer troop or 
your friends with your wis
dom.)

(Tunc—London Bridge is 
Down)
Capitalism is falling down

down, falling down,
Capitalism is falling down, 
My fat capitalist.

But Your į Seven times the magic 
niggers—her-Į equals 9999999, And 

kerchoo 'not all. If you begin with the 
” Seri-'number 1 in each of the abo- 

June 24 is still j ve lines and write them down

RENGIA LIETUVIAI RISTIKAI

DECORATION Bay. 30 Gegužes-May. 1932
WILLICK’S FARM, LINDEN, N. J.

PUIKI ORKESTRĄ ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI 

PRADŽIA 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ

either. So he went, to London 
where he wrote his ' greatėst Don’t fool Reds, don’t fool Reds

His- visit and the dates. What would 
past so happen if we all started to c) 4 times the 

! number is

Puslapis Penitas

Build it up with cops and soldiers, 
Germany. 1 Cops and soldiers, cops and soldiers, 

Build it up with cops and soldiers, 
Big fat capitalist.

HR®

a

a

M

^3
S ’J

To most of you this name is 
as familiar as George Wash
ington. Yet how many of you 
know why it should be so? 
It so happens that this month- 
May 1932—May 5th to be ex

it act-marks the 114th anniver
sary of his birth, which means j 
that he was born in the year—I 

1818.

they must fight. He himself 
took active part in the strug
gles of the working class of 
his day.

At the age of 24 he was 
■ forced to leave Germany be
cause of the articles he wrote 
j attacking the Prussian govern- 

That’s right. 1818. j ment He travelled in Hol-
'land, !• rance, Belgium study- 

He was born in the city of j ing factory conditions and 
Treves one of the oldest cities i helping to organize warkers’ 
in Germany. If you’ve ever ' ' rr" ’ ---’ ”
seen a picture of Karl Marx 
with his white hair and beard 
looking like a lion’s mane, it’ll 
be hard for you to think of 
him as a schoolbo}7 who was 
always getting into trouble for 
writing mean poems criticising 
his teachers and enemies.

į At the age of 24 he had 
already studied law, history

X and philosophy at the Univer
sities of Bonn and Berlin and 
received the degree of Doctor 
of Philosophy from the Univer
sity of Jena.

It is very important to re
member that Karl Marx was 
one of the greatest scholars 
the world ever had and one 
of the deepest thinkers. That 
was why he was able to see 
through the fog of lies the bos
ses and teachers of his day 
tried to put over on the work
ers and their children—oxac-j 

' tly as they do today. And that 
was why he was able to teachr 
workers why and how they! , ... , , ,., . f . ,, I government did not want himmust struggle against those TftivlAn
who oppress them.

But Karl Marx was not one work, Das Kapital, in ____
of those scholars who sits up During these years he also Big fat capitalist; 

mountain and helped to found the first In
make theories telling others ternational Workingman’s As-

clubs. Then he joined the 
first Communist Party.

In 1848 Karl Marx and 
friend Friedrich Engels were 
asked to put into writing the 
aims and platform of this par
ty. The result was the Com-

i munist Manifesto—one of the 
most famous and important

i documents in history.
1848 was a great year of. Fallin

2 
ž

I First International and beca- 
i me its general secretary. He 
'died on March 14, 1888, bro- 
! ken at last by a long life of 
J struggle and revolt.

Karl Marx is important to 
us not so much for the actual 
revolutionary work 
did in his own day 
cause his writings, 
tory—explained the

Here’s^ a magic number:!

142857.
Now I can multiply this

I hope you are all keeping number and, divide it and my 
as .well as you can these days answer will always be the sa- 
because the time is so short!me numer arranged 
and there is so much to do. 
Last week’s Corner carried 
the places that Lucille Wright, 
sister of Roy and Andy, will

what we must do in the futu
re—and his teachings in Eco
nomics showed us how to gain 
our ends.

Lenin, Stalin, Liebknecht, 
all our great revolutionary 
leaders'studied his teachings 
with the greatest care and niacfG an example of. 
followed in his footsteps lead- ously though, 2. . ............----------------------
ing the workers of the world the date set for the execution] in order you not only get the

Scottsboro, play you arranged d) 5 times the 
for the Lucille Wright meet
ing in your city. Imagine howje) 6 times the 
it would sound if the sheriff j number is 
for instance said, ' 
Honor, these 
choo — must be

boys and magic number back again but 
also the answer to dividing 
that number by 2, 3, 4, 5, 6. 
For instance, number c) 5714- 
28.. Begin with 1 and write 
the figures in order: 142857, 

what

revolutions all over Europe.
Marx was arrested during the 
revolution in Brussels. He 
escaped to Paris and frorf 
there to Cologne,
Here he edited the None Rhei- 
niache Zeitung (New Rhinish 
Newspaper) the only German

, paper that defended the work- Cops and soldier 
ers. H was arrested and 
charged with inciting to 
riot. Sounds like home does’nt 
it?—And ordered to leave 
Germany forever. He went

i back to France but by this ti
me his fame as a revolutionist | Build it up with lie 
had’ spread and the French Bip fat capitalist.

i And we don’t want our 
against war on Natio-.

nal youth Day to sound hoar- djvid , 5 ?nd see 
se and weak either. That s', 
only two days off. May 29 * aPPe s-

| and 30. Next week I suppose ------- -------------
j reports from all of you about w .
the demonstration in your city! WCllt to OOVICl uIHOB 
will be coming in so fast and i 
thick, it’ll take another week 
to read them. I wish I could 
be present at every single Lu
cille Wright meeting and Na
tional Youth Day demonstra
tion in the country. Then I 
would be really sure to see 
all of you and I could add my 

'voice to the cries of The Scot-

Here is an new game 
you can even play outdoors! 
on a warm evening. It’s real
ly the old game called Gro
cery dressed up in a new sty
le. You know how that game 
goes. Someone says, “I wont 
to the grocery and bought M- 

! (milk, for instance). Whoe- 
be up j ver guesses goes out and asks 
week, į the next question.

goes, 
to do

Well, we 
are going to say, “I went to 
the Soviet Union and saw R- 
S- (Red Square) L- T- (Le
nin’s Tomb) or S-. (Stalin) or 
D- (Dnieprostroi)J It’s just 
as much fun as the other way 
and you can learn a lot more 
from it. Like it?

Sekmadienį, 29 Dieną Gegužis- May, .1932

§ w
■ ■-.■■r

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės

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 išdildys: Bangos Choras iš Elizabeth, N.J.; vadovystėj V. Žuko; Choras Pirmyn iš Great Neck, vadovystėj V. 
Žuko; Aido Choras iš Brooklyn, vadovystėje E. Retikevičiūtės; Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovystėje B. šalinaitės.

Bus gera orkestrą šokiams. Galėsite šokti iki ryto, nes pirmadienį “Decoration, Day,” amerikoniška šventė .

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. Busais iš Elzabeth, 
N.J., imkite ant Broad St. busą No.44 ir važiuokite iki sustojimo/ išlipant sukite po kaitei, o tenai netoli ir farma?.

<f>

' - All

Wm. BaRTUŠIS, lietuvis iš Chicagos, sveriantis 225 
svarus, laušis su DENNY WIN1ER

PROGRAMA:

LENKTYNES: Bėgimas maišuose, riebių moterų 
Limas bulvių, jaunų merginų lenktynės, kiaušinių 
mas šaukštuose. Visiems išlaimėtojams bus duodamos do
vanos. šis piknikas bus įdomus visais atžvilgiais, atsi
lankykite, o pamatysite, ko dar nematėte, nes bus daug 
juoko, praleisi! linksmai laiką ir pamatysite įdomių ris- 
tynių.

Karolis Požėla, lietuvių championas, risis su anglų 
championu Biel Garnou. Jiedu jau senai vienas į ant

rą šnairuoja, čia matysime kuris iš jų bus galingesnis. •
V. Biekša risis su Cowboy Ko. White iki pergalei

PASARGA: Jeigu įvyktų lietus tą dieną, tai visas 
parengimas įvyks Liberty Hali, 269-73 Second Street, 
Elizabeth, N. J.

KELRODIS: Važiuojant, automobiliais, imkite Main 
Highway iki Styles Street, pasukite'j dešinę tiesiai į par
ką. Busais važiuojant imkite iš Elizabeth, N. J. ant 
Broad Street busą No. 44 ii- važiuokite iki sustojimo. Iš
lipant sukitės po kairei, o tenai netoli parkas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
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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

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 Plaukinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyri? ir Moterų yra pasekmingai gydomos 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Ž1NS 110 EAST 16th ST. N. Y,
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P.
Ncdėliom — 10 A. M. iki 4 P.

M.
M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINĖS ŽINIOS
Millerio Streikuojanti 
Šiaučiai Nuvijo Šalin 
Fabrikanto Gončus

ALDLD. 23 Kp. Mėnesinis 
Susirinkimas Sekmadienį

Greitosios Mūšy Pareigos Rinkimų Vajuj i Long Island City, antradie
nį, 1. Millerio čeverykų kompa- Pas 
nijos agentai bandė surengt

anksto mobilizuotis į tą darbą, demonstraciją prieš nam^ M.
Kiekviena darbininkiška or

ganizacija turėtų suorganizuo- 
ti savo special; komitetą delei 
veiklaus darbo už komunistų 
kandidatus ir Kom. Partijos 
platformą šioj rinkimų kampa-
nijoj.

nkti I Tu

ALDLD. 23. kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekma
dienį, 29 d. gegužės (May), 
"'■*> draugą P. Olek, 1517 
Charlotte Street, Bronx, Apt. 
E4. Pradžia 10 valandą ryte.

KELRODIS: Iš Downtown j 
važiuot Lexington Ave. Sub-| 
way, su užrašu E. 180th St. 
arba White Plains Rd., arba 
7th Avenue Subway su užra
šu Bronx Park.

Valdyba.

1MFEKIAL bAKBLK SHOP
V X IK 1V1O A JC.K X o l 

neaaruii.ms auijur ir į^era

\NEW YORK. — Komunisti
nis Bendro Fronto Rinkimų 
Komitetas išleido atsišaukimą 
į darbo unijas, bedarbių tary
bas, pašaipiuos ir kitas orga
nizacijas. Primena joms svar
biausius reikalus šio rinkimų 
vajaus.

Visų pirma reikia sūri
50,000 iki 60,000 piliečių pa
rašų, idant komunistų kandi
datai galėtų būt įdėti į oficia
lius rinkimų sąrašus laike bal- 
saVifrlų ateinantį rudenį. Kiek
vienas klasinis darbininkas 
privalo bent vieną vakarą j sa
vaitę pašvęst rinkimui piliečių 
parašų.

Antras dalykas, tai kiek
viena darbininkiška organiza
cija, ar tai būtų unija, kliubas, 
apšvietos ar pašalpos draugi
ja bei kuopa, privalo išrinkt 
du delegatu į rinkiminę New 
Yorko valstijos konferenciją, 
kuri įvyks Schenectady, N.Y., 
birželio 19 id.

Ateikite šiokių 
ir sekmadienių 

raštinę arba 
centrą, 61 
Brooklyne;

kasdieninis 
dabar darbas—tai piliečių pa
rašų rinkimas, 
dienų vakarais 
rytais į “Laisvės
į- 6-tos Sekcijos 
Graham Ave.
gaukite blankas ir reikalingas 
informacijas ir eikite parinkti 
parašų. Kurie dar nėra rin
kę piliečių parašų ir vieni pa
tys nedrįsta, tai gaus patyru
sius draugus, su kuriais sykiu 
vaikščios po namus.

Visuomet politinė kapitalis
tų mašina darė kliūtis Kom. 
Partijai ir; jos kandidatams 
šiemet jie darys dar didesnes

Negaišuokite, I mUms skerspaines, kad nepri- 
o tuojaus delegatus išrinkite ir iejst darbininkus prie balsavi-
jų įgaliojimus pasiųskite šiuo 
adresu: Election Campaign 
Committee, 50 East 13th St., 
Room 505, New York City. 
Apskaitoma, kad kelionė vie
nam delegatui į abi puses kaš
tuos tarp $6.50 ir $8.

Rinkimų kampanijai reikia! 
finansų. Tuo tikslu yra pas
kirta birželio 25 ir 26 d., kai
po Tag Days, tai yra rinklia
vų dienos su dėžutėmis, nau-

mo už komunistų kandidatus. 
Buržuazija bijo, kad šiais aršė- 
jančio krizio laikais darbinin
kai gali parodyti “perdidelio” 
Kom. Partijai pritarimo. To
dėl klasiniai sąmoningi darbi
ninkai turi, iš savo pusės, dvi
gubai ir trigubai pasidarbuoti 
delei savo revoliucinės Parti
jos, ir tuom nugalėt visas 
skerspaines, kurias bandys mū-

dai komunistinio rinkimų va- sų Partijai statyti kapitalisti-xYVFlIIV*lilOV1141vy minulių v *'

jaus. Organizacijos privalo iš'niai politikieriai-valdininkai.
__ ŽKH3HI

Vadai Nušvilpė $1,000,000 
Elektr. Unijos Pinigų

priešN. YORK.—Tardyme 
valdišką referą, sekretorius EI 
ektros Darbininkų Brolijos, 
priklausančios prie Amerikos 
Darbo Federacijos, ponelis J. S. 
Solomon, negalėjo parodyt jo
kių atskaitų, kur tos elektri- 
ninkų unijos valdyba padėjo 
visą milioną dolerių pinigų, 
surinktų duoklėmis iš narių. 
Pradžioj tardymo Solomon sa
kė, kad nežinia kur ir kaip 
dingę visos knygos, bilos ir ki
ti dokumentai nuo to miliono 
dolerių. Bet užvakar jis jau 
permainė “aiškinimą;” sako, 
“visus tuos rekordus sudegino
me, kad prie jų negalėtų pri
eiti šnipai, norintieji pakenkt • • _ • • • unijai.

Kokių gi šnipų galėjo bijot 
tokie viršininkai, kaip Solomo- 
nas? Jie visuomet eina po ka
pitalistų komanda, išduodami 
darbininkų reikalus. O gal So- 
lomonas pavadino šnipais eili
nius darbininkus, kurie reika
lavo apyskaitos iš milionų 
lerių, kuriuos viršininkai iš 
rių sukolektuoja ir paskui 
švilpia ?

do- 
na- 
nu-

Nuteisė “Dievą”

• MINĘ0LA, L. I.—Teisme at
rastas kaltu už gyventojų ra
mybės ardymą tūlas Divine iš 
Sayville. Bausmė bus paskir
ta vėliau. Jis vadinosi “die
vu” jr rado sau būrį talkinin-

kų bei pasekėjų, tarp jų ir tris 
buvusius Bostono Universiteto 
studentus. Tie gaivalai sten
gėsi pasipinigauti iš žioplų 
lengvatikių.

Bingo Party

Bingo, Bingo, Bingo! Ne-j 
nusigąskite; mes jus nešaudy
sime, tiktai supažindinsime su 
nauju “geimiu, arba losiu. 
Geriausi bingininkai gaus do
vanas už gabumus tame žai
dime. Bus ir šokiai prie smar
kios muzikos ir užkandžiai su 
gardžiais gėrimais. Tatai dė
sis šią subatą, gegužės 28 d., 
vakare.

East New Yorko darbininkės 
gaspadinės visuomet mokėjo 
priimti svečius savo organiza
cijų pramogose. Nėra abejo
nės, kad ir dabar jos visus pa
tenkins. O šią “Bingo par^,” 
arba vakarėlį, kaip tik ir ren
gia moterų organizacija, Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoj 111-ta kuopa.

Atsilankydami į tą parengi
mą, ne vien 
praleisite, su 
temis artimiau 
bet tuomi paremsite ir darbi
ninkišką judėjimą, ypač mote
rų,—o juk 111-ta kuopa yra 
dalim darbininkiško judėjimo.

“Bingo pares”—vakarėlio vie
ta—933 Glenmore Ave. , East 
New Yorke; prasidės 8-tą vai. 
vakare. Įžangos kaina tiktai 35 
centai.

linksmai laiką
eastnewyorkie-

susipažinsite,

Stollerio, vado streiko komi
teto tos kompanijos darbinin
kų. Fašistinė Konstituciona- 
lės Apšvietos Sąjunga iš New 
Yorko paskleidė lapelius, šauk
dama kaimynus demonstruot 
prieš Stollerį, kuris; sako, 
“niekiną šią šalį.” Tie Millerio 
gončai ruošė gengsterių už
puolimą, arba pogromą prieš 
Stollerį; bet jiems nepasisekė. 
Nors minia žmonių ir susirin
ko prieš Stollerio namą, bet 
milžiniška jų dauguma buvo 
darbininkai, pažįstanti Stolle
rį arba girdėję apie jį, kaipo 
ištikimą kovotoją už darbo 
klasės reikalus, čia gengste- 
riai visai neturėjo progos; ir 
kada išėjęs pats Stoller pradė
jo • prakalbą į susirinkusius, 
darbininkai tuojaus išvaikė bei 
ištaškė fabrikanto Millerio 
gončus.

Ir taip jau ne pirmą kartą 
padaro kovingi šiaučiai ir 
jiems pritarianti darbininkai, 
šalin nušluodami “apšvies
tus” streiklaužius, kuriuos Mi- 
lleris pasikviečia muilinti strei- 
kieriams akis.

Grafterių sugalvoti, vadina
mi “blokų šelpimo komitetai” 
jau atvirai eina streiklaužių 
pareigas prieš Millerio šapos nis 
darbininkų kovą. Gražiai pa- vartoja savotišką gudrybę, 
sirėdžiusios tų komitetų pane
lės vaikščioja po streikierių 
namus, klausinėja juos ir jų 
žmonas, kaip jie gyvena, ar ko 
netrūksta, prie kokių organi
zacijų priklauso, o gal darbo 
nori ? Streikieriai, tačiaus, su
prato tų lipšnių panelių misi
ją ir daugelis pasiuntė jas po i 
velniais, kai kurie sakydami,* 
kad “dabar mes turime labai 
svarbų ir gerą darbą—tai kas
dien masiniai pikietuoti už- 
streikuotą Millerio dirbtuvę, 

[kad išsikovot žmoniškesnes j 
darbo ir gyvenimo sąlygas.” 

1 Pincus-Tobias čeverykų dirb
tuvės „bosai ragino kai kuriuos 
savo darbininkus eit tūlą lai
ką į Millerio šapą. Bet nei vie
nas Pincuso darbininkas nesu
tiko skebauti.

Pereitą antradienį ties Mil
lerio šapa buvo areštuoja dar 
keturi streiko pikietuotojai; į 
bet masinis pikietavimas neap-i: 
sistoja dal tų areštų; kaskart 
vis daugiau streikierių ir pri
tarėjų įsitraukia į pikietinin- 
kų eiles; pikietuoja ir moterys . 
su vaikais. :

Skrybelininkiy Vergija

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus j trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barbenanti, bet ir mote
rims plaukus kirpti.

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi pradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė., 
Corner 44th St.

NEW YORK CITY

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės’\ Name

BROOKLYN, N. Y.

Bedarbiai Mokytojai Šturma
vo Mokyklų Valdybą

NEW YORK. — Moteriškų! 
skrybėlių darbininkių unija su I 
socialfašistu Zaritskiu priekyje i 
buvo padarius sutartį su fabr.i- į 
kantais, kad darbo laikas bus 
apribotas 40 valandų į savaitę. 
Dabar gi .skrybėlininkės yra 
priverčiamos prakaituot net po 

i 48 valandas už tą patį arba dar 
numuštą mokesnį. Zaritskiai, 
Spectorai ir kiti tokie vadai į 
duoda bosams pilną valią engti i 
skrybėlių darbininkes tose ša- 
pose, kur dirbama; o su kitomis 
unijinėmis darbininkėmis, ku
rios neturi darbo, tai bala jas 
nematė.

Zaritskiai žino, jog tarp dar
bininkių pasiskleidęs didelis ne
pasitenkinimas del tokių darbo 
sąlygų; Zaritskis ir kiti tokie 
vadai bijo, kad iš eilinių darbi
ninkų tarpo nei.šsivystytų masi- 

eikas. Todėl tie poneliai 
Jie 

pasirenka kovingesnes darbinin
kes ir išduoda joms vadinamas 
“laikino darbo knygutes.” O su 
tomis knygutėmis negalima bū
ti šapos komiteto nare, nelei
džiama dalyvauti unijos narių 
susirinkimuose ir negalima bal
suoti.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami i 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevičius ir K. Galinas

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

M. Slcryb Ulinė.

DRAUGIJŲ SĄRYŠIO KOMI
TETO POSĖDIS

D. N. Y. D. O. Sąryšio Ko
miteto posėdis įvyks penkta
dienį, kaip 7 :30 vakare, “Lais-1 
vėje”. Būtinai visi komiteto, 
nariai dalyvaukite.

Sąryšio komiteto sekr.,
A. Visockienė.

Telefonas: Stagg 2-1)105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ISRANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja didelis, šviesus, su 

trim langais kambarys. Du klazie- 
tai drabužiams, visi patogumai, vie
nos šeimynos name, tinkantis dviem 
vyram ar dviem merginom. 
Jamaica eleveitoriaus linijos, 
Forest Parkway stoties, ienas 
kas po dešinei lik 80-22-88th 
Telefonas Cleveland 3-7159.

(125-127)

Arti 
prie 
blo- 

Ave.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

' ’ operacijų
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedeldienių

X

X
X

X 
X

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G RA B O R I U S

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

MŪSŲ.’ (STAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS* DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANS1N( , AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVĘŽTI I% LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^VIETĄ SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

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

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda
mi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad 
sipirksite.

| ĮVAIRŪS
I RODŽIAI ■
JAUSTOS
UŽ PRIEINAMĄ

KAINĄ

pas mane
daiktų 
pigiau

ži- 
nu-
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TEL. STACG 
2-5043

AAAkWAAAAAAAAAAAiOiAAAAxi AAA

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi praneSu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kansp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

LAIK-
NAU-

MAD0S

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
mui laikrodžius ar kitus auksinius1 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.” 1

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė ,

Tarpe 127 ir 128 gatvių |
Richmond Hill, N. Y. I

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ {STAIGA 
Balia del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais jtalsymhis. Keturios ba
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

NEW YORK.—400 bedar
bių mokytojų trečiadienį štur
mavo miesto mokyklų valdybą, 
Park Ave. ir 59th St. Mokyto
jai ir mokytojos reikalavo dar
bo, ir protestavo prieš valdy
bos’ sumanymą — padaugint 
kiekvienam mokytojui ir mo
kytojai mokinių, paleidžianti 
iš tarnybos dar daugiau moky-1 
tojų. Mokyklų valdyba tikisi 
tuo būdu sutaupyti miestui 
$6,500,000 lėšų.

Viešosios ’mokyklos mokyto
jas Isidor Begun priminė vir
šininkams, kad tegul miestas 
sumažina valdininkų vagystes 
iš miesto iždo ir graftą, kurį 
jie varo miesto kaštais—tada 
nereikės taip skriausti moki
nius ir mokytojus. Begun nu
rodė ir i majoro Walkerio 
grafta. Viena mokytoja at
kreipė mokyklų valdybos do
me į faktą, kad jau dabar Di
džiajam New Yorke yra virš 
2,000 bedarbiu mokytoju, o vi- 
soi valstijoj 10,000. Bet ca
riškas mokyklų valdybos gal
va G. J. Ryan užreiškė, kad 
nei jis nei kas kitas, nesiskaitys 
su mokytoju reikalavimais.

Mokytojai irgi turės su
prast, jog tik per stiprią ir ko
vingą organizaciją, komunisti
nėj vadovybėj, jie ir jos te
galėtų priversti krokodilius 
valdininkus skaitytis su reika
lavimais tarnaujančių ir bedar
bių mokytoji/.

949-959 Willoughby Ave,
Tel.. Bragg X84*.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir cbroniikaa ryrg Ir 

moterų liga* kraujo ir odos. 
Padarau iityrimų kraajo ir iiapuaso. 

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 8»S 

New York. N. Y.
Valandas Prižmimoi 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Tdephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA« 
Graborius

(125-126)
TELEFONAS ATDARA DIENĄ

Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ
NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS TurkiškaKelias į Gyvenimą
Garsus Sovietų Kalbantis Paveikslas, Išaiškinamas 

Anglų Kalba

TAIPGI VĖLIAUSIOS SOVIETŲ ŽINIOS
Pagamintas Workers Film ir League of WIR. Pelnas 

nuo šio parengimo eis
STREIKUOJANTIEMS ČEVERYKŲ DARBININKAMS

• BUS RODOMI 5th AVĖ. TEATRE,

Subatoje, 28 Dieną Gegužės
Ž8th Street ant Broadway

Tęsis nuo 1-mos vai. dieną iki 11 vai. vakare
RENGIA WORKERS INTERNATIONAL RELIEF

16 W. 21st St.. New York City

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 perdirbtą 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.

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.

GRAB0RIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Auti Marcy Aveijue)

BROOKLYN, N. Y.

402

“LAISVĘ.”
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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. MENDL0W1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas/ Midwood 8-6261
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