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KRISLAI
J. Butėnas.
F. Bagočius.
SLA Seimas.
“Disarm”.

Rašo Marksistas.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko. 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!
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Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad Kauno opera “taupo” išlai
das. šiuo “taupymu” paleista 
keli artistai.

Tarpe tų atleistųjų artistų 
yra ir mūsų skaitytojams gerai 
žinomi Jonas Butėnas ir Juozas 
Babravičius, 
tuvoje nėra, vadinasi, nėra 
progos gauti darbas kitur, 
nelaiminga bedarbė ir čia!

Kitos operos Lio
nei

2,000 Studentų 
Baigia Mokslus

NEW HAVEN, Conn. — 
Yale Universitete baigia 

> mokslus apie 2,000 įvairių 
- . jprofesijų studentų. Vieni 

! jų jau pradės jieškoti užsi- 
pabėgo, o fašistų Lietuvoj dar- ėmimų, kiti dar pasilieka 

Klausimas? Ką da-' mokyklose ir eina kitus 
mokslus arba profesijas. Di- 

Veiluausia jam prisieis ir vėl ^iurna eįs jieškoti užsiėmi-

Japonija Arti Sovietų Sąjungos; 
Nenugali Chinų Sukilėlių

Francija Laukia 
Politinių Mūšių

J. Butėnas dasidainavo i
Lietuvos operai iš Amerikos lie- į 
tuvių darbininkų judėjimo. Bet J 
kas dabar? Nuo darbininkų jau

PARYŽIUS. — Francijoj 
šiomis dienomis reikės su-

Amerikos Karininkai Ekspertai Suranda, kad Japonija Ne- daryti naujas ministeriu ka- 
puolė iki Šiol Sovietų Sąjungą tik Todėl, Kad Jinai Negali -- ■

Nugalėt Savo Keblumus, Kuriuos Turi Mandžurijoj

15,000 DARBININKU UŽGYRE KOMUNIS
TU PARTIJOS KANDIDATUS SEKAN
TIEJI PREZIDENTINIAM RINKIMAM
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bo nėra. Klausimas? 
rys dabar J. Butėnas?

kreiptis j tuos darbininkus, nuo 
kurių bego. Tai lekcija kiek
vienam menininkui. _____
save sutepti, tai stovėk su revo
liucinių darbininkų judėjimu.

mų, kurių ir profesionalams
Jei nenori Yra stoka.

Fašistų “Dirva” jau atvirai 
sako, jog “Bagočius toli neat
stovauja didumos SLA narių.” 
Tai reiškia, kad fašistai Bago- 
čiaus didžiumą vers augštyn 
kojomis.

Be to, “Dirva” Bačiūno ir 
Gegužio balsus skaito vienoj 
krūvoj. Būtent, “Bagočius ga
vo 3,100 balsų, o Bačiūnas ir 
Gegužis bendrai—4,100.” Vei- 
kiadsia ši pranašystė seime bus 
kūnu—Gegužio ir Bačiūno jė
gos bus bendrame fronte prieš 
Bagočių.

Tad SLA seime galima laukti 
šilto ir šalto. “Tradicijos” ir 
“putčai” jau dabar yra jų laik
raščių dienotvarkyj. Seime, 
veikiausia, “tradicijos” ir “tai
syklės!” kalbės už tuos, kurie tu
rės didžiumą.

Ispanijos Policija 
Šaudo Darbininkus

ti chinų sukilimus, tai daug 
daugiau reikės ^.pasiųsti ar
mijos į Mandžūriją.

Japonija daU vis siunčia 
savo armijas artyn prie Po- 
graničnaja, kuris randasi 

Čia

Ministeriu pirmi
ninku jau įmatoma Herrio- 
t’as. Del politikos visos 
partijos dar ginčijasi, bet 
jos visos susitars prieš ko
munistus ir darbininkų rei
kalus abelnai. Politiniai jų 
mūšiai bus be kraujo.

1,200 Delegatų Dalyvavo Komunistų Partijos Konvencijoj 
Chicagoj; Kentucky Valstijos Delegatai Areštuoti—Pri
buvo tik Vienas, Kurį Policija Nesugavo; Skaitlingas Bal
savimas už Komunistų Partiją Laimės Daug Koncesijų 
Darbininkams
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MADRIDAS. — Penki 
darbininkai nušauta susikir
timuose tarpe darbininkų ir 
policijos laike demonstraci
jų. Kareiviai, policija ir 
gvardija naudojo ugninius 
ginklus išvaikymui darbi
ninkų demonstracijų, kurios 
įvyko Madride, Valencijoj, 
Barcelonoj, Bunoloj ir Se- 
villėj. Demonstracijos įvy
ko sąryšyj su darbininkų 
streiku, kuris dabar tęsiasi 
keliuose Ispanijos miestuo
se.

Keturi policistai ir apie 
25 civiliai yra sužeista.Daug 
darbininkų areštuota. Sa
koma, kad darbininkai ban-

Kokia politika turi būti dar-lj- raudona vėliavą,
ninku dpleirati] šiame SLA sei- < __bininkų delegatų šiame SLA sei

me? Kuomet tie ponai varžosi 
už vietas, ruošia pakelti nari
nes duokles, skiriasi sau pagel- 
bininkų algas,—tai darbininkai 
turi sudaryti visų darbininkų 
delegatų bendrą frontą ir šluoti 
visus ponus lauk. $į frontą turi 
Sudaryti: delegatai klasiniai są
moningi ir delegatai tų kuopų, 
kurios pr.otėstuoja prieš netvar: 
ką ir eikvojimą SLA turto. Tik 
tada SLA bus galima išgelbėti.

Pateko man j rankas 1 num. 
žurnalo “Disarm” — Nusigink
luok. Rodos, gražiai skamba, 
■bet kuomet paskaitai tas gels
vai blizgančias pavardes, kurios 
prirašė puslapius šio žurnalo, 
tai gauni priešingą įspūdį.

Juk kas nežino tokius “kovo
tojus,” kaip Norman Thomas, 
Heywood Broun, Paul Blan- 
shard, A. J. Mušte ir kitus.

įžanginiame straipsnyj ponas 
P. Blanshard ve kaip gražiai 
pacifistiniai kalba: “Vyrai ne
mirtų kare už aliejų arba ban
ko paskolą, jei jie žinotų, kodėl 
jie turi mirti.”

Šitas ponas mano, kad reikia 
tik magiškos lazdelės, kuri pa
sakys tiesą ir niekas neis ka
riauti. O ta “magiška lazdele” 
jie mano bus jų leidžiamas laik
raštukas “Disarm.”

Bet bėda su tais ponais, kad 
jie vaidina burtininką, o nema
to tikrosios priežasties. Tame 
pačiame rašte p. Blanshard sa
ko, kad “aš nenoriu pasakyti, 
jog kapitalistai sąmoningai su
daro karo priežastį.”

Vadinasi, šie ponai mano, 
kad ne kapitalizmas yra karų 
priežastimi, o tik militarizmas. 
Todėl jie ir mulkina darbinin
kus savo magiška lazdele, kad 
atitraukus nuo tikros kovos 
prieš karą.

Karo priežastis yra kapitaliz
mo sistema. Kaip pūvančią 
žaizdą negalima “apžadėjimais” 
išgydyti,—taip gražiomis kalbo
mis negalima panaikinti karą.

Prieš karą kovoti, tai reikia 
kovoti ir prieš visą kapitalizmo 
sistemą.

Keli darbininkai buvo nu
šauti ir sužeisti, kuomet po
licija bandė išardyti komu
nistų šaukiamą masinį mi
tingą. Generalis streikas, 
sakoma, šaukiamas birželio 
3-čią dieną.

Suskilo Japonijos
Socialistų Partija

TOKIO. — Kuomet Japo
nija visu šturmu ruošiasi 
karan prieš Sovietų Sąjun
gą, tai prasidėjo radikalėji- 
mas ir socialistų partijos ei
lėse. Socialistų partija su
skilo ir kairė ji jos dalis rei-/

WASHINGTON, D. C.— 
Čia gauta žinių apie Japo
nijos karines jėgas Mandžu
rijoj. Japonija jau veikiau
sia būtų ^pradėjus karą prieš 
Sovietų Sąjungą, bet jinai
negali nugalėti tuos keblu- prie Sibiro rubežiaus. 
mus, kuriuos jinai turi ko- .labai greitai galima laukti 
voje prieš chinus “sukilė
lius.” Bet kaip tik proga 
leis Japonijai, taip greitai 
jinai gali pulti Sovietų Są
jungą.

Amerikos ekspertai sako,

susikirtimų su Sovietų armi
ja del Vladivos.toko porto.

Japonijos kafo vadai kal
ba, kad jie “neturį intenci
jų pulti Sovietų Sąjungą,” 
bet amerikonai ekspertai sa-

Anglijos Valdžia Areš
tavo 44,754 Indusus
SIMLA. — Indijoj, kur 

Anglija šeimininkauja, skai
toma, jog iki balandžio pir
mai dienai buvo areštuota

kad Japonijos 80,000 karei- ko, jog ta kalba yra tik to-144,754 nacionalistai. Daug 
vių nenugali chinų, kurie del neagresyvė, kad jie “tu-i šių darbininkų MacDonaldo 
nesutinka su nauja Manchu- ri labai daug keblumų su , valdžia sukimšo į kalėjimus.
kuo valdžia. Kad nuslopin- .Mandžurijos sukilėliais.”

ARABIJOS DELEGACIJA PRIBUVO Į MASKVĄ
MASKVA. — Arabijos 

karaliaus, Ibn Saud, sūnus 
ir visa delegacija apsilankė 
Sovietų Sąjungoj. Ji buvo 
patikta labai draugiškai. 
Ypatingai, tai pasitikta su 
Internacionalu, kurį grajino 
armijos benas.

“Izviestija” pareiškė šioj 
progoj, kad Sovietų Sąjunga 
buvo pirmutinė šalis, kuri 
pripažino Hedjazui nepri-

“Galingas bolševistinės re
voliucijos trenksmas Rusi
joj praskambėjo Arabijos 
rytuose. Karo pergyveni
mas arabų tautoj sukėlė gi
lių socialių ir ekonominių 
permainų ir šios žemės tau
tinį atbudimą, kuris pradė
jo kilti ir stiprėti?’
“Mes tikri,” sako “Izviesti

ja,” kad “atsilankymas de
legacijos ir jos pasitikimas 

gulmybę. Sovietų Sąjunga-Sovietų' Sąjungoj ir tiesio- 
.ginis susisiekimas su mūsų 
valdžia, ves prie sustiprini
mo draugiškumo ryšių, kas 
reikalinga Arabijos tautai 
kovoje už tautinę neprigul- 
mybę.”

nesiekia^pavergti neį. vieną 
vąlštybČlę?nei tautelę? Taip 
ir? su Arabija ir kitomis ša
limis palaiko draugiškus ry
šius.

‘ Toliau “Izviestija” rašo:

Turkijos Valdžia Karia Darbininkus Sukilėlius
WASHINGTON, D. C.—i kovos pasižymi, labiausia 

Turkijos teismas dar teis prieš Turkijos valdonus. 
500 kurdų kilmės žmonių,

kalauja laisvės Azijos tau- lęlJ0S v^zią 1930 metais, 
toms, kurias Japonija turi 30 kurdiečių jau vėl nuteis- 

Eiliniai socialis- pakorimui.pavergus.
tų partijos nariai reikalau
ja konfiskuoti turtus.

Lawrencio Darbininkai 
Kovos

LAWRENCE, ; Mass. — 
Kuomet American Woolen 
Kompanija paskelbė, kad vi
siems darbininkams numuš 
algas po 20-30 nuošim
čių, tai darbininkai ke
lia milžinišką protestą ir 
ruošiasi kovai.- Nacionalės 
Audėjų Darbininkų Unijos 
mitinge, kuris buvo šauktas 
protestui prieš algų kapoji
mą, dalyvavo 1,000 darbi
ninkų. Nutarta vesti kovą 
prieš algų kapojimą.

LAKŪNAS SUDEGĖ 
ORLAIVYJE

BINGHAMTON, N. Y. — 
Orlaivis bepuldamas iš 400 
pcdų augštumos, užsidegė. 
Mirtinai sudegino vieną ke
liauninką ir veik mirtinai 
apdegino orlaivininką, kuris 
kėravojo orlaivį.

32,524 yra kalėjimuose.
Pereitame sausio mėnesyj 

valdžia nuteisė indusų, ku
rie kovoja už savo krašto 
laisvę, 14,000. Tai nežmo
niškas persekiojimas ir te
roras darbininkų, kurie ko
voja už savo tautos laisvę.

Jugoslavija Bijo 
Komunisty

BELGRADE, Jugoslavi
ja. — Valdžia labai susirū
pino kohųmistiniu judėjimu, 
kuris pasiėmęs net jaunes

 

nius armijosYoficierius. Bu
vo laikomos Demonstracijos ‘ 
prieš dabartį] 
jas policija išvaikė, 
pat areštuota keli oficieriai,; 
kurie įtariama dalyvavime 
su komunistais.

Draugas Browder is Pasakė Įžangines Prakalbas Komu
nistų Partijos Konvencijoj ir Masiniame Darbininkų 
Susirinkime, Kuriame Dalyvavo 15,000 Darbininkų; 
Jie Visi Sveikino Fosterį ir Fordą.

CHICAGO, Ill. — Komu- ‘ legacija išlaikyta per naktį 
nistų Partijos nacionalė i kalėjime. Paskiaus, pada- 
konvencija jau pasibaigė su i ryta krata jų ryšuliuose ir 
didžiausiu entuziazmu. Jo- visi paleisti. Policija jieš- 
je dalyvavo 1,200 delegatų ko j o “kurstančios literata
is visų industrijų ir nuo far- ros.” ' 
merių, šeštadienio vaka- j Mainierys iš Kentucky, 
re, Coliseum, buvo mil- ■ Big Wilson, vadas mainierių 
žiniškas darbininkų masi-1 streiko, pranešė, kad iš 15 
nis susirinkimas, kuris šios valstijos delegatų atvy- 
entuziastiškai sveikino ir' ko tik jis vienas. 14 kitų 
patvirtino Komunistų Par- delegatų dar nežinia ‘kur 
tijos kandidatus — Wm. Z. i prapuolė. Žinoma, kad 
Foster ir James W. Fordą Kentucky valstijos šnipai ir 
sekantiems rinkimams. detektyvai j ieškojo Komu-

Draugas Browderis atida-1 nistų Partijos delegacijos, 
rė Partijos konvenciją, pa- Į Jie veikiausia yra pagauti ir 
sakydamas gerą ir konst-! kur nors sulaikyti. Į pa- 
ruktyvę prakalbą. Draugas skirtą vietą ta delegacija ‘ 
B. D. Amis, negras darbi- nepribuvo.
ninkas, delegatas iš Cleve-j Konvencij • ir Masiniame 
lando, perstatė d. Wm. Z. j į Didelis Entu. 
Foster) kandidatu j Jungti-' ziazmas
mų Valstijų prezidentus i
nuo Amerikos Komunistų Visa konvencija buvo pa- 
Partijos. puošta raudonomis vėliavo-

Paskiaus d. C. Hathaway, mis ir iškabomis su įvairiais 
Komunistų Partijos rinki-, obalsiais. Labiausia tai dar-
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valdžią, bet

^aiP mų kampanijos vedėjas, per- bininkai reikalavo: “Taikos, 
įstatė d. James W. Fordą Darbo, Duonos.” Nėra kitos 
'kandidatu į Jungtinių Vai- partijos, kuri reikalautų pa- 
Istijų vice-prezidentus. Drau- gerinti darbininkų padėtį.

“Socialistų partija yra tik 
trečia kapitalistų partija,” 
pareiškė draugas Browde- 
ris. Viena tik Komunistų 
Partija, kuri kovoja už dar
bininkų būvio pagerinimą ir 
isteigimą revoliucinės val
džios Amerikoj. Skaitlingas 
balsavimas už Fosterį ir 
Fordą privers kapitalistinę 
klasę duot darbininkam kon
cesijų. Visi darbininkai tu
ri mestis darban į šią rinki
mų kampaniją, kad kuo 
daūgiausia gautų balsų Ko
munistu Partijos kandida
tai. >■ n

v

. |gas Fordas yra negras iš 
Kentucky Valstijos Komums-I Alabama valstijos. Tai dar 
tai Dalyvaus Rinkimuose i

stijų istorijoj negras dar
bininkas yra statomas kan
didatu į Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentus.

tai Dalyvaus Rinkimuose
LOUISVILLE, Ky.—Ken

tucky valstijos Komunistų 
Partija, nepaisant reakcijos 
šioje valstijoje, išleido atsi
šaukimą, kuriuo šaukia val
stijos konvenciją. Partijos 
konvencija įvyks birželio 12 
d. Šioje konvencijoj bus iš
rinkta rinkimų kampanijos 
komisija ir paskirti kandi-

500 kurdų kilmės žmonių, Viso kurdų, sakoma, yra 
Rurie buvo sukilę prieš Tur- tik apie 1,500,000. Didžiu- 

ma JU gyvena Turkijos už
imtoje teritorijoj. ■ Dabar 
jie kelia klausimą apsispren
dimo. Bet Turkijos valdžia, 
po vadovybe Mustapha Ke
mal, visuomet juos nuslopi
na. Dabar dar laukia teis-. Rumioija n paomi va jtxctuvu 
mo 500 kurdiečių, kurie įta- datai į valstijos valdvietes. 
riami dalyvavime sukilime I 

nių pasižymi sukilimais. Jų 11930 metais. 
................

Sukilimas įvyko apie Ar
arato kalną. Kurdai yra la
bai sena tauta. Jie valdė 
Babilioniją dar 18 šimtme
čių prieš krikščionybės at
siradimą. Istorija šių žmo-Į
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Italijos Fašizmas Jieško Koncesijų Afrikoj
ROMA. — Fašistinės Ita- rialistinės valstybės išnau- 

lijos reikalai siaurėja. Kiek- do ja ir laiko pagrobę Afri- 
viena kapitalistinė šalis ga- tai to grobio didelę dalį

reikalauja dr Italija, sako 
jos vadai.li verstis tik išnaudojimu 

kitų. Pastaruoju laiku Ita
lijos ministeris Grandį, kai- f 
bedamas į susirinkimą, pa- Badas Brazilijoj t : 
reiškė, kad Italija turi “plė
sti savo ribas politiniai ir 
ekonominiai.”

Geriausia vieta praplėsti 
savo ribas galima, sako 
Grandi, tai Afrikoj. Itali
jos fašistai vadai reikalauja 
daugiau koncesijų ir naujų 
teritorijų, kurias jie galėtų 
grobti. Savo “teises” Itali
ja mano praplėsti Tunise ir, 
kitur. Kuomet kitos impe-

t

RIO DE JANEIRO. — 
Šiaurinę Brazilijos dalį pa
lietė badas. Sakoma, kad 
nelaimė yra tame, kad tą 
kraštą palietė didelė sausu
ma ir viską nudžiovino. Dar
bininkai bėga iš palięstų 
kraštų į vietas, kur jie gali 
gautį maisto ir. darbo. Plė
šimai ir; riaušės kyla taip 
pat bado paliestame krašte.

Areštuota Delegacijos
Kuomet tik prasidėjo kon

vencija, gauta telegrama, 
kad Washingtono, D. C., de
legacija, keturi vyrai ir dvi 
moterys, yra kelyje (Bed
ford, Pa.), areštuota. De- r

Amerikonai Reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos Pripažintą Sovietų Sąjungą

< MASKVA. — Amerikonai, 
kurie yra Maskvoje, kalba 
apie greitą pripažinimą So
vietų Sąjungos per Jungti
nių Valstijų valdžią. Ame
rikonai jau įsitikina, kad 
Sovietų Sąjunga yra konst- 
ruktyviška, o ne vandališka 
šalis.

Vienas korės pondentas 
paduoda nuomonę žymių 
amerikonų, kurie sako, kad 
jau laikas liautis iš New 
Yorko šaukti per 15 metų 
“vilkas, vilkas, kuomet ten 
vilko nėra.”

Šitas pats amerikonas pa
reiškė', kad ir jisai pats dar 
tik porą metų atgal visai ki-

Portugalija Fašistėja
—-— Į LISBON, Portugalija. —
taip manė, kol nebuvo susi- Portugalija svarsto nauią 
pažinęs su Sovietų Sąjungos konstituciją, 
tvarka ir biznio reikalais.

Manoma, kad pirmiausia nauja konstitucija bus vers-
reikia pradėti prekybinę su- tinas kareiviavimas ir pre- 
tartį, o vėliaus turės sekti. zidentas ^renkamas ant 7 
ir diplomatinė sutartis, nietu. ----------- „ . - -

kuri reiškia
šalies fašistėjimą. Sulig

sutartis, metu. Prezidentas turės 
Amerikonai mato, kad su nilna s'alę ant ministeriu 
Sovietų Sąjunga nėra jokios į kabineto. Jisai ministejrius 
bėdos toms šalims, kurios 
daro su ja bizni. Šitas kri- 
zis verčia ir Ameriką pa
galvoti apie savo politinį nu
sistatymą link darbininkų 
šalies. Metai, laiko atgal 
buvo kalbama apie “raudo
nojo biznio pavojų,” bet da-. 
bar jau tas “pavojus” pra- 
dėjo. _____

ĮndiHiH.iu. o ibcu JI J Illlbiei lllb 
skirs ir galės paleisti. Par
lamentas negalės paleisti 
bei naujus paskirti ministe- 
rius.

Valstybės tewba turės 
galia paleisti šalies seimą, 
kuris susideda iš 90 narių.
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(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyje
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Puslapis Antroj,: . 1 ■■' LAISVĖ,
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Tuoj aus r e a k c ionierius

AIDLD. ir R j Apskriet Piknikasir

BRIDGEPORT, Conn.—Vir R. Mizara iš Brooklyn, N. Y.

rašyto-j5 ė.

X

Jį

areštuotus.

HARTFORD, CONN.

< ' .’ • • • • » • • . . .

“1917 metais mane pąsky

Drauge.« v

tijos Centralinio Komiteto 
Sekretariatas išleido seka-

vas buvo vienas iš balta-

darbininkų masių kovose, i jas.

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

lyra komunistas, '
Nepaisant visų sunkumų,: tai atliktas žygis pagal Ko- 

Italij os Komunistų Partija munistų Internacionalo ir

kad ji nepuola 
, Jis atli-

valstijos apskričių piknikas’-bėtojas, atstovas K.P. Supa-

kiai parodė savo tikrą atsi- 
nešimą linkui fašizmo. Už
tenka paminėti nekurias 
svarbesnes kovas, kurios 
įvyko Italijoj pereitą žiemą,

dimą darbininkų iš darbo;, smarkiai pasipriep|no poli- . į

Pirelli dirbtuvėj darbiniu- icijai. į ^ri^plaukjobi j darbi- ’ ’ ______
kai sustreikavo ir sumušė ninkai paskelbė’streikiąį. ! Švedijos Komunistų Par- F'rancij°s kordunistų ; orga-:bandoma bjaurus bolševikų.'

** irx T U i t i-k-i <-* iza i i X1 ržxl i X d r-»n n 11 Irll fr-A z\ 1 ri za t ri lm

tracijose prieš fašistines! Po pareiškimu pasirašo 
administiacijas ir valdiniu- |draUgas sVen Linderot, šve-
Iru n r\iiTr/\ Ir i x ti va n n nn m ?

riaus ir bolševikų priešo p.a- 
• “agen- 

Patsai Gorgulovas 
apie save padavė, sekamus

mus; ^Novara i
valstiečiai ištisam kaime at- 'naikinti tūlus mokesčius, 
sisakė mokėti taksas. I

$6.00 United States, six months.......... $3.00
08.00 Brooklyn,' N. Y., six Months... .4.00 
$8.00 Foreign countries, six months.. $4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

jKcup savu iidi, i ei i g ra pa- da Rai kurįu laikraščių kO- l Zal
T rodąs, vaikščioja gatvėmis L , .*■, n ;sako, kad truputi kiaujas

- J'savo uniformose, -apsikabi- respondentai tą pranese pa- iperau^tai slegia. Bet suėmė.
- - - -- - - kardais ir "kryželiais saul_lu1’ tai Tardieu 7 d. ge-(mane sloga: nuėjau ligoninėn,
Sassari, PLumini, Mag-Jiįms Francuos ir kitų im- Sužfs susišaukė korespon-; nuėmė man širdies atvaizdus,

BUBSCRIPTION.^RATES: 
United States, per year........
Brooklyn, N. Y., per year., 
foreign countries, per year. Canada and Brazil, per year

! I MPf SVEIKATA
į Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

Aukštas Krąujo^ Slėgimas
' Gydytojau, meldžiu patari
mo. Esu 60 metų vyras. Kar-

Jeigu mes palyginsime j vokavus karą tarpe Franci 
tas skaitlines su skaitlinė- j°s lr SSSR.

(mis užpereitos žiemos, tai-

• Prakalbą paakys nesenai i vietą, 
lankęsis Sovietų. Sąjuhgdj 'd.[

ve dar didesnis ir plates-' Florence įsiveržė į fašisti
nis. Milano miesto darbi- ’nių darbo^ unijų įstaigą , ir Correspondence.”) 
ninkai geležies išdirbystej Ją išdaužė. Montecantini _________
sukėlė protestą prieš atlei-Į surengė demonstraciją ir

LAISVE. LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Inc. ,

Byęry. day, except Sunday, at 46 Ten jPyck Stjjąet, Brooklyn, New York

Gatvių valytojai sustreika- gatvėse, 
vo ir privertė majorą at
šaukti algų nųkapojimą.

Liguria suvirs tūkstantis
dailininkų Odero Terni iš- [mes matySime> kad demons- ]Tardieu ir policija pradėjo

• reiškimu, kad jie atsisako skajėius žymiai padidėjo.
tęslios. Tai yra arterijų skle- 

į rozas. Paprastai, , kartu su 
esti ir-širdžiai ir inks- 

Jums 
nebloga. Gal ir 

. Jei-

ITALIJOS PROLETARIATO KOVOS 
PRIEŠ KRUVINOJI FAŠIZMĄ

- I W T—i r ■, 1 »

jos bedarbių ir yalęįįęęįų. , 
Sardinia moterys i darbi-' 

ninkės Montevecchia mies
te išreikalavo pakelti algas, 
lei’zu, Macomer, Biti, Bor- 
tigali, Orgosolo, Tre (Nu- 
rąghes, ir daugely kitų kai-; 
mų buvo valstiečių demons-! 
tracijos.
kė mokėti taksas; neatsira-icionierius. Jie 'Francijoje, 
do kas pirktų užgriebtus! kaip savo nah)e> rehgia pa- 
rakandus, nes moterys gra- i rodąs, vaikščioja gatvėmis 
sino tiems,, kurie bandytų1 - --
pirkti daiktus ant licitaci-:
jos. C _ ______ ____ ...
giore ir kitose vietose bu-iperialistų valdžios skiria 
vo kruvinų susikirtimų lai-]tam tikrą dalį pinigų.
ke demonstracijų. ■ „ / , .. . .

at- 4. or aaa • o a AAA ’ RusU koutr-revoliuciome-Viso tarp 25,000 n- 30,000.o;.ganizatorius Paui 

(Raudonoji Vėliava) ir tracijose pries taksas ir Įpl.Jdentą Douplerį. Suim-
JDC“ j J _ •• JI 4.^

Provojkacjją Karui
______ ________ Imperialistinė Franci ja n
Valstiečiai atsisa- (globoja rusus kontr-revoliu-Į
ji j • _ _ > • • •_____ . . . i Y?

selice dirbantieji darbinin
kai ir bedarbiai žemės ūkio
'darbininkai demdnstravo, ---- — ,------ ““^"“iriu
dainuodami,“Bandiera Ros- valstiečių dalyvavo demons-
sa” i'
privertė 'valdininkus pradė-

Dar-

DOUMER UŽMUŠĖJAS?
• Ny .

ąnt komunistų ir pradėjus 
karą prie SSSR.

Kada Gorgųlovafe' patsai į - 
pareiškė,* jog jis yra rusų p 
fašistų organizatorius ir ka- ^ais jpane drebėjimas visą kra-
- - - ° - - ......... to, lig apalpimo. Gydytojas

3- prieš fašistų majųrus. -e-jta -is eišk§( kad tą at- 
r- darbių dalyvavo tarp 10 - ] liko Jtodelr kad> j0 manymu,}

000 ir 15,000. larp o,000 :■prancįja neišlaikė saV0 chio-
ir 6,000 moterų, studentų ir į0 žodžio, ’ n ”

Pereita žiema buvo bai
si visos Italijos darbininkų 
masėms; milionai bedarbių 
ir dirbančių tik dalį laiko; 
badas, dirbančių badavimo 
algos; visokios rūšies mo
kesčiai prievedė prie ban-. ti viešuosius darbus, 
kruto smulkiuosius ūkinin-; bihinkes moterys Passigli 
kus. įpančiąkų išdirbystej Bolog-

Ta žiema masės iau rvš- na mieste laimgj° streikų, tarnaut ojų demonstravo Sovietų Sąjungą.
Žiemų mdbCb JdLl IJb „oUrl-zUr,; . nafvScn t . v . 7.1 y 1 ,

• 1 ko tą žygį tikslu, kad ispro-

dentus, juos iškoliojo ir pa-'dav® vaistų ir sakė, greit pa
reiškė: “Kodėl laukiate su is™ksi; v.Dabar įau Pradėj0 
kampanija pnes SovietųBą- ’pr'ie§ oro permaina net patin-i 
jugą? Mes jums Nuteikiame stą. ~ 
pilnai gatavą medžiagą ir . trintis ir liepė už savaitės vėl 

v* - nepasako, kas do
; iljga ir’ kaip ilgai ji' galu mane 

i kankinti. • Ar pagydoma ši i li- 
!ga ar ne? Ir ar, ilgai žmonės 
i su panašia ligą kamuojasi? 
' Kaip elgtis, koks maistas ir

Daktarai, davė mosties 

pranęšimus, kuri paįal mū-i ateiti. Jie nepasako, kas do 
sų patvarkymą prisiųsta iš 'bgaJr kaip ilgai ji galu mane 
čechoslovakijos.”

Kas Yra Gorgulovas
Tuojaus po nušovimo Dou- ,*• ?

merio jis pareiškė: “Aš pir- Atsakymas:—
mininkas rusų fašistų... Aš| Aukštas kraujo slėgimas, 
esu medicinos daktaras. I pat savaime, nėra jokia liga, 
1920 metais organizavau ru- O yra tik kokios ligos požy- 
sų fašistų partiją. Paskuti- ws- Veikiausiai Jums .arte- 

JYJIAU XLCU1JVJ pviviicj , naqiraSp nn --o y ( nįu laikU‘'gyyenaU Monako- y,J°S įaŪ kiet°S, nebetoklOS
kad suprasti, jog darbinm-!««t f traciJl! demonstruojančių Į skelbti, kad būk Gorgulovas je ir vakar atvykaU; kad už. ......... .

tz £ mušt Doumerį. Pas inanely 
tam buvo pakankamai pa- tams daugiau darbo, 
mato... Monakoje aš užsi- širdis esanti

ku kovos didėja. : . „ v. ,.' . , . . . , . . įmokėti aukas i fašistinesPiedmont įvyko dvi rek-|(larbo unijas. ‘ 
rūtų demonstracijos; du! 
kartus bėgy ___ -c
Fiat automobilių išdirbys-jbių demonstracijos; vienam 
tės darbininkai sustreikavo, '
kad užprotestuoti prieš sku- prieš taksas ir padegė mies-

gu taip, tai neverta Jums be 
reikalo perdaug rūpintis.

Tiesa, kai arterijos nebeto- 
kios elastingos, tai -Jcraujo 
apytaka esti .sunkesne tolimes
nėse nuo širdies /dalyse, kaip 
smegenys, kojos. Dėl silpnos 
kraujo apytakos smegenyse ir 
užeina lyg svaigulys, alpu da- > 
rosi.

Arterijų sklerozas nėra gali
ma išgydyti, bet galima pa
lengvinti. Žmogus gali ir il
gokai pagyventi, jei paliūdžio- 
je gyvena, gerai t pasilsi,-gerai 

! pavalgo. < Valgykite, daugiau
sia daržovių ir yaįsių—ir švie
žių, ir žalių, ir virtų, ir kon
servuotų, ir džiovintų. Pieniš 
kų, kiaušinių, po truputį žu
vies. Mėsos visai ne. Miego
kite ilgiau ir dažniau pasil
sėkite, ant saulės pab,ūkite, 
ant gryno oro. iPasivaikštjnė- 
kite kas diena. Giliai pakvė
puokite pilvu, kad pilvas kil
notus!, keliolika kartų, bent 
keliais atvejais kas dieną. 
Toks gilus kvėpavimas sulygi
na kraujo apytaką ir paleng
vina širdies darbą. Pasimau- 
dykite šiltai kas dieną. Ir ne
sisielokite, Drauge, būkite, ra
mus.kelių dienų! Abruzzi įvyko dvi bedar- vis didesnį dalyvumą ima'Sovietų Sąjungos instrukci- ėmiau politine propaganda, inkstai nėra labai ligoti. 

*w’' ’ J------- —•----------------- darbininkų masių kovose.;jas. Tas daryta su tikslu jį buvo atkreipta ne prieš 1............. .........................
kaime valstiečiai protestavo Kuomet iki pabaigai 1930 | suversti kontr-revoliucionie-1 Franciją, o-prieš bolševikus.

Mano pasikėsinimas ant pre- 
i turėjo 

tikslą priverst Franciją iš- 
stot prieš bolševikus. Kelios šui minėtų organizacijų Conn. Taipgi bus anglų kalboj kal- 
dienos atgal iš laikraščių 
sužinojau, kad prezidentas

> “Knygų parodą”, I Vra rengiamas birželio—June|žindins su einamomis kovomis 
■., š. m., Helmevich <*?ove, {ir Partijos role kovų vadova- 

N. Main St.^ Bridgeport, Conn.
Ne tik rengimo komisija, bet 
ir minėtų organizacijų > kuopų 
narįai, taipgi ir nariai LDS. 
74 kp., smarkiai d-arbuojasi 
delei surengimų. šio išvažiavi
mo fvarkiu ir pasekmingu. 
Draugai iš kitų kolpnijų, nors

-------------------------------------- ------- metų judėjimai visi buvo rių ir priešdarbininkiškų pao;nvDU1;ulac 
binimo sistemos patvarky-įto rotušę. Valdininkai bu- spontaniški, dabargi beveik politikierių darbus ant SSS zidento Doumerio 

provincijoj vo priversti prižadėti pa- visi streikai ir judėjimai bū-] R. ir pradėti karą.
' Z LŪkio na po įtaka komunistų agi-1

_______ _ Į Tuscany tūkstančiai de- tacijos, net jeigu jie ir nė-' Policija žinojo Apie Suo- 
Lombardy judėjimas bu- Į m o n s t r uojančių bedarbių ra komunistų vadovaujami.] kalbi

(Iš “International Press’]

kai sustreikavo ir sumušė'ninkai paskelbė 
manadžerių, vyriausią inži
nierių ir kasierių; Alfa-Ro-i 
meo išdirbystej buvo dide
lis protestas prieš nemokė
jimą algų; 300 bedarbių de
monstravo prie Darbo j 
Biuro; virš 3000 bedarbių, 
dirbusių prie statybos dar
bų, protestavo fašistinėse 
unijose prieš nepradėjimą 
viešąją 4arbų; raštinės dar
bininkai komercinio Banko 
(Banca Commerciale) per 
du kartus demonstravo gat
vėse prieš algų nųkapojimą. 
Rogoredo plieno darbinin
kai demonstravo prieš mė
tymą iš darbo ir pasiprieši
no žandarmerįjai. Trijų 
kaimų va Istiečiai sukilo i 
prieš mokesčių pakėlimą;
daugely kitų kaimų ir mies- Basilicata įvyko smarkios 
telių bedarbiai demonstravo, darbininkų demonstracijos. _ __ _t__
ir kuomet įvyko areštai, tai Senise miesto ęalė buvo už- Kreugėrio, kurie j ieško bū- 
gyventojų solidarumas pri- degta. 180 demonstrantų, dų nukreipti domę nuo savo 
vertė valdžią paliuosuoti sū- beveik visos šeimynų moti- įtariamų biznio transakcijų, 

Brianza mies- nos, buvo suareštuotos. Be- skleidžiant bjaurius melus
te darbininkai demonstravo nevento provincijoj demons- apie Komunistų Partiją.” 
gatvėse prieš gręsiantį už
darymą tekstilės dirbtuvių, 
ir keturių kaimų bedarbiai 
kartu su jais demonstravo; 
jie privertė atidaryti dirb
tuves.

Venezia įvyko rekrutų* 
demonstracija. Pordenohe 
moterys medvilnės darbinjn- 
kės ir Prato moterys šil^o 
darbininkės sustreikavo.

pom oje, Garbetella daly, 
b^dąrljiai užpuolė kepyklas 
ir patys pasiėmė duonos.! .V1 . 
Bankų raštininkai demons- paieiskimą.
travo prieš nųkapojimą ai- “Nei Švedijos Komunistų

Partija, nei jos oficialis or
ganas ‘Ny Dag,” neigi jokia 
kita partijos įstaiga ar ko
kia nors įstaiga, susirišus su 
partija, nepriėmė bent ko
kią nors paskolą arba bent 
kokią finansinę paramą 
bent kokioj formoj nuo 
Kreugerio ar nuo jo bendrų 
arba nuo bile bankų, esan
čių po jo įtaka. Visi pareiš- 
kimaų liečianti tariamas 
transakcijas, yra grynas iš- 
mislas. Tokius pareiškimus 
skleidžia renegatai, taip va
dinama Kilbom Partija, ku
rios vadai aplaikė 135,009 
kronų sumą kaipo auką nuo

gų-
Apulia, Barletta daly, gy

ventojai demonstravo prieš 
majorą. Policija naudojo sa
vo ginklus; penki asmenys 
užmušta ir 20 sužeista. Ge
ri g n o 1 o j demonstracijos 
žemės ūkio darbininkų, vals
tiečių ir bedarbių sekė vie
na po kitos. San Severoj 
žemės ūkio darbininkai ir 
bedarbiai demonstravo dai
nuodami “Bandiera Rossa,” 
sumušė majorą ir išvaikė 
taksų kalektuotojus.

Campagna, Calabria ir

kus buvo kruvinas susikir
timas. Taurinovoj 500 de
monstruojančių valstiečių ir 
žemės ūkio darbininkų per 
jęelias valandas buvo užval-; 
dę gatves; ir tik tai tuomet' 
demonstrantai buvo išsklai
dyti, 'kuomet žandarmerija

Pasirodė, kad Franci j os .'aplankys 
policija gerai žinojo apie i suorganizuota per : 
Gorgulovą, kas jis per vie-'jus, karo dalyvius. Ir aš mi
nas yra. Jie žinojo ir apie'sprendžiau užmušti' jį toje 
r ų o šiamus; žmogžudiškus 'parodoje.” Iiynepaisant šio 
žygius, bet ųiekO; nedarė. [ atviro prisipažinimo, buvo

nas “La Humanite” iškėlė, | priešas apšaukti > bolševiku.
kad Gųrgulovas buvo agen- ( ,NepaisiijHkaip , imperia- . ,u - v. u
tas imperialistų, baltagvar- l]istai norgj paslg ti Go n- nusiūdami delei bedarbes, 
dietis, kuris buvo užlaiko--, nraPifi bet neiralčio Iš irenglasl da,yvautl l’a«al «e'1 mas franeuzu valdžios lė-'i ,P. 7? ?• 8 •3 k riausią išgalę.mas. iiautuzų vciiazius it Vokietijos ir Če-
somis, kariavęs pries Sovie- lc h Q g į q v a kyos buvo tiek| Now Britaino draugai sako, 
tus Denikino ir. Vrangelio j jQ11„ nromfi Lkad “nepaisant bedarbės, kuri

• •• • v • v- • . • i Clcl U. L cIUIl J U UI bįj v. . 1.armijoje ir užsiėmęs siunti- ka(J nieku bū(Ju nebuv0 ga. | skaudžiai atsiliepia ant musų, 
mu baltagvardiečių į Man- :jjma j§ kontr-revoliucionie- 
dzunją, karo provokacijoms’................... --
prieš Sovietų Sąjungą. To- jaryti Kominterno 
liaus iškėlė, kad Gorgulo- į.ag

1___ .’±.13 iš balta- , ■’
4 1 • v • 1 • • • v Cl jJlC OCX V <gvardiečių vadų ir susinsęs į davinįus- 

ai) -iii 1 a ilrvaaniii ir I

išvažiavime dalyvausime, kaip 
ir visada.”

New zHaveno draugai taip
gi davė savo žodį, kad jie 
skaitlingiau dalyvaus, negu 
pirmiaus. O kur Waterburis, 
Hartfordas, Danburis, Stam- 
.f ordas, Ansonia, Union City ir 
daugelis kitų kolonijų. Būtų 
nepataisoma klaida tų draugų, 
kurie pasiliktų namie. Dabar, 
kuomet bedarbė ir algų kapo
jimai smarkiai sunkina darbo 
žmonių . gyvenimą, kuomet 
darbininkų kovų ir vienybės 
ardytojai bando kišti koją mū
sų veikimui, kuomet reakcija 
ir ateivių persekiojimas ir sun- 
kinimas pakilęs iki augšto 
laipsnio, —- mes, kurie su
prantam, kad vienybėje darbi
ninkų galybė, todėl ir šitame 
išvažiavime parodykime dar
bininkišką solidarumą. Daly
vaukime tūkstantiniu skaičiu
mi! ■. .

Programa susidės iš dainų, 
muzikos ir pyakalpų., Vengrų 
Darbininku “Lįberty” daininin
ku draugiją, susidęęląnti iš 
daugįau .pusšimčio vyrų, ge
rais balsais dainininkų, kurie 
^augelį kartų puikiai atsižy
mėjo savo gražiomis, darbinin
kiškomis dainomis, duos pa
rinktų dainų mūsų programai. 
Choras Daina iš New H.avęn, 
Conn., po vadovyste jauno, su- 
gabaus mokytojo, J. P. Latvio, 
sudainuos keletą gražių dai
nelių. Simfonijos Orkestrą, iš 
New Britam ir Hartford, duos 
keletą įdomių muzikos kaval- 
kų, taipgi lųipėt-a orkestrą 
grajys del šokių. Simfonijos 
Orkestrai vadovauja muzikos 
mylėtojas V.. Visockis iš Har
tford, Conn.

vime.
Stengiamasi gauti jaunuolių 

Sportininkų Grupė.
Helmevich Grove yra nau

ja vieta, bet geresnė ' už pir
mesnę, kur mūšų brganizaci- 
ijbs rengdavo. -Randasi arti 
•‘•^Statė •'‘Road.” Važiuojant iš 
Bridgeport*), reikia važiuoti 
North Main St. ir važiuoti iki 
Bušo 13 stoties. , Tada jau bus 
ženklai ir reikalinga sukti po 
kairei mažu keliuku iki vietai.

Išvažiavimas prasidės- 10 v. 
4*yte. šokiams muzika pradės 
grajyti 1 vai. dieną.

Programos išpildymas pra
sidės 4 vai. po pietų.

Todėl, suglauskime mūsų jė
gas ir dalyvaukime visi ir vi
sos. Pasirodykime, kad su
prantame reikalą vienybės ir 
atliekame savo pareigas. Nes. 
nuo mūsų visų priklauso pa
sekmės šio parengimo.

Patartina gerai Įsitėmyti vie
tą ir laiką, tai vėliaus nerei
kės gailėtis. O Bridgeporto 
draugai ir draugės yra prisi
rengę visus mandagiai priimti 
ir gardžiai pavaišinti.

Todėl iki pasimatymo.
Vienas iš Rengėjų.

sū jų laikraščiu “Nabat” ir 
buvusio caro provokatorių 
Burcėvo ir Rotšteino gau
jomis, kurias dabar globoja 
Franci j a.

. Bet kas labiausiai suriša 
policiją su Gorgulovo žy
giais, tai tas, kad tą dieną 
jis “knygų parodoje” elgė
si labai nužiūrimai, kad at
kreipė į save domę civilių 
dalyvių, gi tuo kartu ten bu
vo pilna viešos ir slaptos po- |įur^ų karo frontą. Vėliaus 
licijos, ir ji nudavė, kadimano tėvui prašant mane 
“nieko” nemato. Ir net ta- paliuosavo iš kariuomenės, 
da, kada dalyviai, kaip ve, pacĮ gaiečiau toliaus mokin- 
moteris rašė j o Klodo Farre- tfa, 
ro specialiai parade,.policijos .<’■_ /. .
viršininkui Gišarui į Gorgu- ! J9.17 metais mane pąsky- 
lovą, kurio,visas elgėsis bu- feldseriu į kazokų pėsti- 
vo be galb/keistas, tai ir ta-hnin^a PU^U- t šiuo pul

“Aš gimiau 29 d. birželio, 
1895 metais, kazokų stani- 
coje Labinskaja. Aš esu vie
natinis sūnus turtingo val
stiečio. Mokinausi liaudies 
mokykloje, E k a terinodaro 
gimnazijoje ir medicinos fa
kultete Maskvoje. Kada 
prasidėjo 1914 metų karas, 
buvau mobilizuotas ir padė
tas į kazokų raitelių pulką. 
1916 metais mane perkėlė į

Sužeidė Drg. Vincą Visockj

Draugą Vincą Visockį pati
ko nelaimė bedirbant dirbtu
vėj. Mašina jam nutraukė 
kairės rankos du pirštu. Ligo
mis greitai tapo nuvežtas į 
Hartfordo Ligoninę. Gydyto
jams pažiūrėjus, prisiėjo du 
pirštu nupjauti.

Draugas. Visockis buvo or
kestro ir kelių chorų mokyto
jas. Draugas V. Visockis .pra
šo , Simfonijos Qrkestros ir 
Vilijos Choro, kad praktikuo- 
tųsi tąyp savęs. Ateiną keli 
piknikai, kuriuose reikės dai
nuoti ir grajyti. Ypatingai 
Simfonijos Orkestrą jau yra 
apsiėmus keliuose piknikuose 
grajyti. , \

Linkiu d. Vincui Visockiui 
greitai pasveikti ir vėl daly
vauti 'su mumis.. Bet kol jisai 
negali, tai reikia veikt patiem, 
kad užpildžius bent laikinai jo

dijos Komunistų Partijos 
sekretorius. •; - . o

Tą bjaurų melą kelis sy
kius pakartojo so^ialfaši^tų; 
“Naujienos.” Socialfašistas' 
Grigaitis tą bjaurų melą 
priėmė už gryniausią teisy-’ 

? ne 
kartą jis pakartos, nežiū
rint Švedijos Komunistų 
Partijos užginei jimo.

Suniekšėję socialfašistai 
griebiasi bjauriausių " melų 
ir provokacijų prieš komu
nistus ir prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą abel- 
nąi.

gavo 'paramos iš Paimi. 40lbę, ir veikiausiai < dar 
Venezia. Giulia Polajurėi-!demonstrantų buvo patrauk- 1 " ‘ 

viai ir valstiečiai iš kelių Į ta teisman. Lavello vals
tiečiai dainuodami “Bandie
ra Rossa” numaršavo prie 
miesto rotušės ir ją užde-

kaimų laikė demonstraci
jas, laike kurių .miesto ro
tušė buvo apdaužyta ir ma
joras įmestas jį jūras. Bu
vo paskelbta Apgulos sto
vis, bet vietos milicija atsi
sakė eiti pareigas, kuomet 
gavo |sakymą.

Emilią bedarbių ir mote
rų demons traęijos įyykb 
Reggio, Imola, Medicina, 
Bologna ir kitose vietose# 
Taipgi buvo studentų ir re
krutų demonstracijos. Gon

’: Sicilijoj šuvirš 3,000 vals
tiečių, šaukdami “darbo ar
ba duonos”, įsiveržė Cal- 
tanisetta į miesto salę, iš
daužė daiktus, sumušė val
dininkus ir pakorė majorą. 
Jie prieš policiją kovojo 
Iier suvirs 3 balandas. Ke- 
liuosė kituose miesteliuose 
įvyko aštrios dęmonstrąci-

Mes nenorime nei vienos 
pėdos svetimos teritorijos. 
Bet mes taipgi niekam nea- 
tiduosime nei colio savo te
ritorijos.—Stalinas.
r f ■ ' ■ .t t .■ f " i ■

da policija ignoravo visą tą; 
Po užmušystei paaiškėjo, 
kad Lyon miesto gelžkelio 
stotyje yra Gorgulovo užče- 
kiuotas baksas, tai Franci- 
jos policija nematė reikalo 
atidaryti tą Uaksą iki teis
mo. Argi tai ne aišku, kad 
jis* ten laikomas tam, kad 
liuosai iš jo butų galima iš
imti tas, kas kontr-revoliu- 
cįonieriąms reikąlinga, ir 
padėti tą, kas patinka.

Franci jos imperialistai su 
Tardieu ir policija prieša
kyje, kuri visais-būdais no
rėjo paslėpti tą, kas yra 
Gorguldvds, dęjb visas pa
stangas, kad nuvertus bėdą

kū aš pasiekiau Kubanių.
1918 metais, sugrįžau į. sa
vo stanicą Labinskają ir ten 
dirbau ligoninėje, kartu pri
gulėjau prie pagrindinės 
kontr-revoliucinės organi
zacijos ir suorganizavau 
prieš bolševikus sukilimą. 
Laike to sukilimo buvo .ūži 
muštas 'mano tėvas, o patsai 
pabėgau į kalnus į stanicą 
Jaroslavskają. Ten įstojau 
į priešbolševikišką skyrių 
generolo Liachovo. Po Lįa- 
chovo komanda ir kituose 
baltųjų būriuose išbuvau iki
1919 metų. Aš dalyvavau 
mūšiuose prie bolševikus

' (Tąsa 3-čiam pusi.).
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KAS YRA FRANCUOS PREZIDENTO 
DOMER UŽMUŠĖJAS?

(Tąsa iš 2-ro pusi.), . . . primesti del SSSR.
Armavire, prie Stavropolio, I Net Francijos imperialis- 
Dono ir Gruzijoje... Vėliaus tų organas La Matm bu- 
susirgau karštlige. Po pa- vo. priverstas pripažint, kad 
sveikimo mokinausi Rosto-.tai Lenkijos pasportas ir 
vej> j pareiškė: “Tas pasportas

Toliaus Gorgulovas paša-. tvarkoje ir Francijos 
kojo, kaip jis atvyko į Min- P°licij’a manė, kad Gorgulo- 
ską, ten išbuvo du mėne-ivas. ^uvo vienas iš tų rusų 
sius laiko ir veikė pagrin- |emigrantų, kuriuos visur 
dinėje prieš bolševikus Sa-1 sutinkame su dideliu pager- 
vinkbvo organizacijoje. Vė- 1 ■ . :
liaus jis sudarė ten dar vie- Toliaus paaiškėjo, kad ka
ną prieš bolševikus pagrin- da Gorgulovas atvyko į Če- 
dinę organizaciją, kurią pa- .choąlovakiją ir įstojo į me- 
vadino “!
likinis-Demokratinis S u s i-1 buržuazinė valdžia kas mė- 
vienijimas.” Kada pajuto,'nuo iani P° 600
kad Sovietų valdžia jo jieš-; frankų. Tą iškėlė “La Ma- 
ko, tai Gorgulovas pabėgo į Itin.” 

^Lenkiją. Lenkijoje jis susi- Kad nors kiek save nusi
tiko su Savinkovu ir kitais plauti visuomenės akyse, 
fjrofesoriais, ištremtais iš!tai Francijos imperialistai 
Sovietų Sąjungos. Į Pra-[ir policija paskelbia, kad jie | 
gą, Čechoslovakijos sostinę, Į manė, jog Gorgulovas yra! 
jis pribuvo 1921 m. i komunistas todėl, jog kada!

Gorgulovas Pšebrovo mies- 
Norėjo Užmušti Leniną , te (Čechoslovakijoje) suma- 
Gorgulovas tolimesniuose i n^vPakkti Jau trečią savo 

savo parodymuose kalbėjo: 
“Vieną kartą aš galvojau | 
apie užmušimą Lenino, bet I ne^e 
gaila, kad aš negalėjau pa- K-"“ 
»siekti Maskva. |i----- ■

“Sausio mėnesį, 1932 me-|vas buvo paėmęs nuo step-; apie masinę organizaciją nėra 
tais, sugalvojau užmušti So- bovos,20,000,kronų. . 
vietų atstovą Paryžiuje. Ta-!G ,
da aš nuėjau į Grenel (kur pykčio tą padarius. Ma-, 
gyvena SSSR atstovas) su! .
tikslu prašyti pas Sovietų,™ išsisukti su pagelba pap-
Sąjungos atstovą man vizos 
važiavimui į SSSR. __
pasakiau savo vardą ir tai, Įsas bedas, 
kad esu pirmininkas rusų' Gorgulovas Menševikas iabai daug, 
nacionalės partijos. Tei ei- čechoslovakijos menševi- 'kėje, Įskaitant Milwaukee kilo
damas, pasiėmiau užtaisytą kų Social-Demokratų Parti-!pą,/auta beveik tiek pat naujų 
revolverį. Vienok man ne
parodė atstovo, o kadangi 

z. aš , j o asmeniškai nepažino
jau, tai tarpe daugelio at
stovybės darbininkų nežino
jau, kuris jis yra. Taip man

Nacionalis-Respub- ;dicinos fakultetą, tai cechų Įkas menuo po, 600 kronų re-

I kitokį’atminėsimą linkui bal
tagvardiečių užsienyj. Fran

ci jo j prasidėjo smarkus
bruzdėjimas prieš juos. Pa
ryžiaus dalyse, kur gyvena 
tie kontr-revoliucionieriai, 
buvo smarkūs francūzų gy
ventojų prieš juos protestai 
ir reikalavimas ištremti 
juos. Dabar Francijoje ru
sai kontr-revoliucionieriai, 
kaip respublika viduje res
publikos. Paaiškėjo, kad ir o..... o__________
Monakoje Gorgulovas gyve- i pačioje Francijoje, kaip tik 
no su Francijos policijos pa
liudijimais. Paaiškėjo, kad 
Čechoslovakijos kapitalisti
nė valdžia Gorgulovui, kaip
iv kitiems, rusams kontr-re-
v o 1 i u c ionieriams, mokėjo

■ ,I - -1 - --•... - -.

voje Franci jos atstovas Lla- 
roš priėmė rusų baltagvar
diečių delegaciją ir pareiš
kė: “Nepaisant kaip sunkios 
ir skaudžios yra pasekmės 
Gorgulovo akto, aš jus galiu 
užtikrinti, kad tas aktas ne
gali pakeisti atsinešimą ma
no valdžios linkui rusų emi
grantų, linkui kurių Franci- 
ja tinkamai atsinešė ir kas 
jums yra gerai žinoma.” Ir

imperialistai pers itikrino, 
kad jiems negalima suversti 
Gorgulovo provokacijos ant 
Komunistų Internacionalo 
ir SSSR, tai pradėjo skelbti, 
kad Gorgulovas “nepilno 
proto”; kad jis “neturi jo
kių bendrų”; kad tai aktas 

” asmens. Tas da-
guliarės algos, kad jis ga
lėtų mokintis ir lėbauti; o “atskiro
toji pati valdžia šaudo če- romą, kad ir ant toliaus šer- 
chus bedarbius, kada jie rei-jti rusus baltagvardiečius ir 
kalauja duonos. įsu pagelba jų provokacijų

Bet imperialistai ir to-į ruošti karą prieš Sovietų 
i liaus globoja baltagvardie- ’Sąjungą.
! čius. Gegužės 7 d. Varša-Į D. M. šolomskas.

. i pačią Stepkovą, tai ji, nu
bėgus i policijos stotį, pra-I 

“Gorgulovas yra ko-1 
munistas ir su savim turi; . . ...

I partijos bilietą.” Gorgulo-:mlteto naujas i)lanas~kalba

LDSA. Vajaus Pasekmes, Chicagietės 
Užima Pirmą Vietą

Dabar ! svajonė. Jos taip pat suprato, 
vietų atstovą Paryžiuje. Ta-1 jįe sa^?’ kad gal Stepkovą kad kokiu stebuklingu būdu 
da aš nuėjau į Grenel (kur|ls Pykčio tą padarius. Ma-: .. ..... uh knd
p'vvenu SSSR atstovas) su ! tote’ Policija ir Tardieu no- organizacija neiskiiIs, bet ka gyvena ooon atstovas; su, , .v . , J.’ „ pačios dabartines LDSA. na

rės privalo ja subudavoti. Ir 
u rasjH pletkų ir suversti ant.jos leidosi į ‘tą sunkų darbą. 
Aš ten;treči°s Gorgulovo pačios vi-j Reikia 'pripažinti, kad darbas 

’ “ “ nėra lengvas, bet jos apgalėjo
visas sunkenybes ir nudirbo

Chicagos apielin-

Darbščiosios chicagietės Iro- Kuopos Laimėjusios Dovonas 
dė, kad LDSA. Pildančio Ko- Į 9-ta, Chicago, Ill., gavo 56 

naujas nares ir laimėjo pirmą 
dovaną. Be to, prieš pat vajų 
jos buvo gavusios 12 naujų na
rių, kurios čia nepriskaitytos. 
Taigi trumpu laiku gavo 68 
naujas nares. 

115-ta, Chicago, Ill. 
land), gavo 27 naujas 
ji laimi trečią dovaną.

48-ta, Wilkes Barre, Pa., ga-

(Rose- 
nares,

vo 21 naujų narių, ji gauna | 
ketvirtą dovaną.

11-ta, Philadephia, Pa., gavo
13 narių ir dvi naujas prenu- į ir 2 prenumeratas.
pieratas, taip pat atnaujino 4: 
prenumeratas. Prenumeratų 
gavime pasidarbavo d. J. J. Po- 
tienė. Kuopa gauna penktą do
vaną.

Dovanos buvo skirtos penkios, 
bet gavimui antros dovanos nei 
viena kuopa neišpildė kvotos, 
tad ji pasilieka niekam nete
kus.

Kitos Kuopos Vajininkių 
Sąraše™

144-ta, ‘ Toi’pntoj Canada, 6< 
nares.

88-ta, Pittston, Pa., 5 nares.
137-ta, Chicago, Ill., 3 nares

Prenume
ratas gavo dd. J. Burneckienė 
ir J. Skeberdytė.

Kurios narės kiek pasidarba- • water~ Mass T - — —— —■ - - • —• —■ — ~ ~ “ ~ ~ •
neturime, tad ir neskelbiame.
Veikiausia, nemažas 
narių darbavosi.

26Mtk,! Rochester, N. Y.; 36-ta, 
Minersville, Pa.; 54-ta, Scran
ton, Pa.; 129-ta, Linden, N. J.; 
132-ra, Brooklyn, N. Y., (Rid
gewood) .

Po vieną narę gavo: 18-ta, 
į Hartford, Čonn.; 30-ta, Bridge- 

! _ , ____ ; 37-ta, Grand Ra-
vo^ narių gavime—Centre žinių pids, Mich . 5O.ta> Gardner, 

Mass.; 52-ra, Stoughton, Mass.; 
skaičius 58_Įa> Chicago, Ill.; 63-čia, Nan-

jos organas “Prawo Ludu”nai?ų i1’ skaitytojų, kiek gau- 
buvo priverstas pripažinti, Ras svarbiausia> kad gauta ke. 
kad Paul Gorgulov, uzmu- ųos dešimt jaunuolių, tikrų pro- 
šėjas Doumerio, yra buvęs letarių. Reikia tikėtis, kad su 
nariu Čechoslovakijos So- laiku jos bus pamatu, ant ku- 
cial-Demokratų Partijos.' 

tai ir nepavyko užmušti S- Tas laikraštis rašo, kad 
SSR. atstovas. Žinoma, jei- Gorgulovas 1927 metais Ge- 
gu aš būčiau gavęs vizą, tai dino mieste buvo daktaru 
nebūčiau galėjęs SSSR va-' social-demokratų tūlos or- 
žiuoti, nes ten Sovietų vai- ganizacijos ir jis ten buvo 
džia mane būtų nuteisus su- priimtas į menševikų parti- 
šaudyti.” • !ją. Bet “Prawo Ludu” to-

; liaus rašo, kad jis jau da
bartiniu laiku išbrauktas iš

šaudyti.”
Provokatoriai Traukiasi

» Imperialistai, negalėdami nariu* tarpo*.' 
suversti bėdą ant Sovietų,'
išsipurvinę ir visuomenės! Kas Paaiškėjo
akyse pasirodę didžiausiais • Laike tyrinėjimų paaiš- 
niekšais, pradėjo trauktis kėjo, kad Doumeris žinojo 
atgal.

i rio budavošis mūs organizaci
jos savistovus veikimas, prie | 
kurio ligšiol mes negalėjome 
tinkamai prieiti.

Po Chicagos, didžiausias kre
ditas tenka 48-tos kuopos na- Į 
rems, Wilkes Barre, Pa. 'Ten: 
joms prisiėjo dirbti nepapras
tose sąlygose. Iš vienos pusės • 
pas darbininkus nupuolęs ūpas Į 
del nevykusio angliakasių strei-1 
ko ir finansinė padėtis labai Į 
sunki. Iš kitos pusės, ten prieš I 
pat prasidėsiant vajui kuopa j 
persiorganizavo, apsivalė nuo 
tų, kurios naudojo kuopą kon- 
tr-revoliucinės opozicijos nau- 

nepaisant statomų . 
narę, i

-rji1 •• . r u vuumuib zauuju, c|a^ nepaisant si
rrancijos specialis jOg jam gręsia pavojus lan- kliūčių jos gavo net 21

komisaras, nulėkęs į Čecho- kant “Knygų Parodą.” Vei- Ikuomet daugelis stambesnių ko-' 
kiaušiai kas iš suokalbinin-: lonijų, dirbdamos daug palan-;

valdžiai telegramą: “Paskil- kų buvo perspėjęs. '____
busios žinios, kad būk Gor- jįs nusistatė eiti ten, nepai-1 
giilovas čechoslovakijoje sant persergėjimų.
gyveno su sovietine viza aiškiausiai paaiškėjo,' kad.
(pasportu), matomai suda- Gorgulovas nieko

Slovakiją, pasiuntė savo
Vienok1 kesnėse sąlygose, negavo

• j tiek narių. 
___  “ I 

Antra ' Mūsų Darbas Nesibaigia Su 1 
Pabaiga Vajaus

, * * i

bendro ' Mes pasistatėm sau už tiks-! 
.rytos per klaidą. Gorgulo- neturi su komunistais, kad išbudavoti LDSA. į masinę; 

I ’ ____________ •_____ __ _ •_________ J___________ X • 2 — ____ X
~ I

tikrų klasių kovos pamatų, šia-1 
me vajuje nedaėjom prie savo 
tikslo. Tik kelios kuopos ge
rai pasidarbavo. Kitos atli
ko dalį darbo. Kai kurios kuo
pos nieko neatliko,o vargiai yra 
tokių vietų, kur visos esančios 
tame miestelyje lietuvės darbi-1 
ninkės būtų jau suorganizuotos | 
į LDSA. Visur dar yra gali
mybių augti. Tad nelaukime 

kad i kit° vajaus, bet tęskime orga
nizavimo darbą tuojaus, visuo- 
|met. Ypač dabar, kada ren
giamės prie LDSA. suvažiavi-

vas Čionai gyveno 1921-1925 
metais tiktai su laikinu pa
liudijimu, kuris buvo išduo
tas per Lenkijos valdžią. 
1930 metais jis čionai gavo 
savo pasportą nuo Tautų 
Lygos atstovo Nanseno.”’tų, kuriuos imperialistai 
Toliaus praneša iš Lenkijos į taip globoja ir su kuriais 
Francijos pasiuntinys, kad .'rengiasi pulti ant Sovietų 
“Gorgulovas į Lenkiją pri- Į Sąjungos, 
buvo lapkričio ar gruodžio! Trečia, paaiškėjo, 
mėnesį, 1921 metais. Jis bu- į Gorgulovas nėra jokis fana 
vo studento drabužiuose, ir | tikas ir beprotis. “

po !

jis visą laiką buvo didžiau- organizacija ir pastatyti ją ant, 
sias Sovietų valdžios ir ko
munistų priešas. Imperia
listai šaukė: “Užmušė Dou- 
merį rusas!” bet pasirodė, 
kad tas rusas yra vienas iš 

l kuriuos imperialistai

vo studento drabužiuose, ir .tikas ir beprotis. Bet jis':
xx » i’/xCTr. •• • T 4 1 v- b .. . ' gUiiuco prie xjjl/ojm. bu vaziuvi-’tai netiesa, buk jis f benki- yra suzinus kontr-revoliuei- mo ir esame Įsitikinusios, kad 
ją pateko kaipo raudonar- onierius. Jis laike kaman- suvažiavimas palengvins prigu-ją pateko kaipo raudonar- onierius. <
mietis belaisvis. Nėra jokių tinėjimo ramiai ir tvarkiai 

Gorgulovas! atsakinėjo į visus klausi- 
išvažiavo iš Sovietų Sąjun-,mus. Jis tampriai susirišęs 
gos su sutikimu Sovietų vai- ne tik su rusų kontr-revo- 
džios. Pasportas No. 3096- liucionieriais, bet ir su 
2-III, apie kurį rašė Pary- Francijos imperialistiniais 
žiaus žurnalai kad jis būk diplomatais.
išduotas Sovietų valdžios, ti- - ... __ _
krėnybėie buvo “1__ ____
Paliudijimas,” išduotas per
Lenkijos valdžią.” (Matote, riaus užmušimas Francijos kFmuVbei" prie Č«xbL 
Lenkijos pasportą norėjo prezidento turėjo iššaukti j tai pagalvokim tuojaus.

Įėjimo7 sąlygas — turėtume 
smarkiau padirbėti. Vienu iš 
geriausiu pasveikinimų ' suva
žiavimui, tai bus pasveikinimas 
su grupe naujų narių, naujų 
kovotojų.

Nemažiau svarbus naujų na
rių palaikymo klausimas. Rei- 

. kės planuoti, kaip padaryti su- 
s, prisi

eis nekartą atlankyti naujas 
nares įr pakviesti jas į susirin- 

i darbo. Apie

Laikinas Prov°kacijos Nepasibaigė sirinkimus įdomesniais 
Ruso kontr-revoliucionie-

ticoke, Pa.; 72-ra, Kenosha, 
Wis.; 146-ta, Oakland, Cal.; 
142-ra, Villa Diego, Argentina.

Reading, Pa., pagelbstint 5-to 
Rajono organizatorei, d. E. 
Mulokiutei, susiorganizavo nau
ja kuopa iš 6 narių laike va
jaus. Bet draugės žadėjusios 
kuopą padidinti greitu laiku ir 
mes neabejojam, kad jos tą at
liks. Ten yra darbščių drau
gių.

j Dabar didžiausia kuopa visa
tine Lietuvių Darbininkių Susi*

Dar Keliolika Pasidarbavusių
' Kuopų

Gavusios mažiau 5 narių ne
buvo skelbiamos vajininkių są- 

bet jos stengėsi atliktiįraše, bet jos stengėsi atlikti 
Cleveland, Ohio, gavo bent dalinai savo pareigas, štai 

ir 4 prenumeratas, įu sarašas-
24-ta, 

10 narių 
taipgi vieną prenumeratą at
naujino. Naujas prenumeratas 
gavo E. Simons, o atnaujintą 
Z. C. Mažeikienė.

96-ta, Chicago, Ill, gavo 12 
narių, ši kuopa prieš pat va
jų buvo gavus 7 nares.

149-ta, Rosario, Argentina, 
gavo 11 narių. Galimas daik
tas, kad jos gavo ir daugiau, 
bet del tolumo negalėjo į laiką' 
pranešti.

5-ta, Rockford, Ill., gavo 9 
naujas nares.

89-ta, Milwaukee, Wis., 9 na
res.

17-ta, Detroit, Mich., 8 na
res ir vieną prenumeratą. Pre
numeratą gavo d. V. Smalstie- 
nė.

1- ma, Brooklyn, N. Y., 7 na
res.

13-ta, So. Boston, Mass., 4 
nares ir tris prenumeratas. Pre
numeratas gavo 1 metinę ir 2 
pusmetines d. K. Barčienė ir 1 
prenumeratą d. K. Naujokaitie- 
nė.

2- ra, Worcester, Mass., 6 
nares.

10-ta, Newark, N. J. 5 na
res ir vieną prenumeratą. Pre- 
numeratą gavo d. M. Ražans-

jų sąrasas:
23-ęia, Binghamton, N. Y., 

gavo 2 nari ir dvi prenumera
tas, jas užrašė d. M. žvirblie- j 
nė. 42-ra, New Haven, Conn., j 
gavo 4 narės. 12-ta, Waterbu-i vienijime yra devintoji, Chica
ry, Conn., gavo 2 nari ir 2 
prenumeratas, kurias užrašė d. 
O Mazurienė. 29-ta, Chicago, 
Ill., gavo 1 metinę ir 4 pusme
tines prenumeratas, jas užra
šė d. A. Andrulienė. 43-čia, 
Cicero, III

viena kitos nariu skaičiumi, vi-

Kuri kuopa pasveikins LDSA.

goję. Narių turi 84. Sekama 
yra 115-ta, taip pat Chicagoje. 
Trečia didžiausia, tai 17-ta Det- 
roit’o kuopa. Ketvirtą vietą 
užima 2-ra, Worcester, Mass. 
Penkta vieta tenka vienuolik-

gavo 3 nares ir j tai kuopai, Philadelphijoj. Vi- 
pusmetinę prenumeratą, ją už- sos šios kuopos randasi netoli 
rašė d. A. Zixiene.

Po tris nares gavo' sekamos soms nelabai toli iki šimtinės, 
kuopos: 22-ra, Montello, Mass
38-ta, Paterson, N. J.; 53-čia, suvažiavimą nuo šimtinės na- 
Plymouth, Pa.; 62-ra, Shenan-'rių?
doah, Pa.; 111-ta, East New' 
York, N. Y.; 125-ta, Kearny, Į 
N. J.; 64-ta, Great Neck, N. Y., 
gavo 1 narę ir 2 prenumeratas, 
kurias užrašė d. S. Petkienė.

Po dvi nari gavo sekamos i 
kuopos: 14-ta, Easton, Pa.;1

Draugai A tsiuntusieji 
P renumeratų

Prenumeratų šįmet gavome 
nemažai. Visas vajus daugiau-

(Tąsa 4 pusi.)
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DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, guriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

Ar užsitrauki?

priei knitejimus —

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

Ir šeltadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

kokią nore dalį dūmų, kuriuos jis ar 
ji ištraukia iš cigareto.

O kadangi tamsta užsitrauki, tai 
būk tikras - būk visiškai tikras - kad 
jūsų cigareto dūmai gryni - švarūs - 
kad tūli nešvarumai yra pašalinti. 
Apsaugok tas jautrias gleives!

“irs toasted
Jūsų Apsauga

kosulĮ

Copr., 193J, 
The American 

Tobacco Co.

Mes neklausiame jūsų 
—mes jums pasakome!”

7 iš 10'ties rūkytojų užsitraukia dūmą 
žinodami—kiti 3 nežinodami!

AR užsitrauki dūmą? Lucky
Strike gali Šį klausimą sutikti 

atvirai. Nes jie išsprendė tą dalyką. 
Luckies įžymus valymo procesas pa
šalina tūlus nęšvarumus, kurie yra 
paslėpti net rinktiniausio, lengviausio 
tabako lapuose. Luckies tą procesą 
išrado. Tik Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsi
trauki. Kiekvienas rūkytojas įkvepia



»z»
><*

*LAtsVi Antradien., Cleguž; 31, 193 
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(Tąsa)
—Užeisiu drauge, užeisiu ir šiandien 

ketvirtą valandą.
—Gerai. Na, šia—ir jis atkišo darbi

ninkišką ranką.
Maksimas paspaudė ją karštai ir nusi

skubino namo.
Penktą valandą vakare komjaunimo biu

ras jau laikė susirinkimą ir svarstė klausi
mus, kurie bus svarstomi komjaunimo vi
suotiname susirinkime.

—Pamatinis klausimas reikia mums iš
spręsti, kas dabar daryti? Šį klausimą 
prieš jus, draugai, statau ir rimtai apsvar- 
stykime,—kalbėjo Maksimas.

DALIS TREČIA
Pirmoji Pergalė

Maksimas baigė pranešimą komjaunimo 
biure ir pažiūrėjo į veidus jo nariams. Jie 
sėdėjo su rimtais ir susidomėjusiais vei
dais. Griežtai ir aiškiai prieš juos pastaty
tas per Maksimą klausimas apie kuopos 
reikalus—ką dabar turi daryti kiekvienas 
rimtas komjaunuolis, kad nugalėjus visas 
kliūtis ir pakėlus komjaunimo vardą darbi
ninkų akyse. Iki šioliai jie nebuvo susido
mėję šiuo klausimu. Daugelis manė: “Mak
simas viską padarys. Jis lai rūpinasi. Kam 
mums.”

O dabar patsai Maksimas stato prieš 
juos klausimą apie tai, kas daryti, ir jie,^ 

’ kaipo vadai kuopos, turi suteikti atsakymą.
Ir kiekvienas narys biuro jautė atsakomy- j 
bę, kad visų komjaunuolių akys dabar yra 
nukreiptos į kuopos biurą. Dabar jie visi 
buvo rimtai susidomėję kuopos reikalais.

Kaip septinta valanda vakare jau bū
riais rinkosi į susirinkimą komjaunuoliai. 
Nebuvo reikalo siuntinėti paraginimai nei 
kviesti, pažadant, kad po susirinkimo bus 
judžiai,—dabar komjaunuoliai patys bū
riais traukė į susirinkimą. Taip, kaip pi
liečių karo metu, laike didelių pavojų, ka
da baltųjų kulkasvaidžiai tratėjo, tai su 
.ginklais komunistai skubinosi į kuopų na- 

, ,inus ir iš jų į karo frontą. Taip laike mir
ties Lenino masėmis traukė komunistai į;

. namą su gedulingomis vėliavomis. Taip 
visada, kada yra pavojus, kada priešas ar
tinasi prie bolševikiškų eilių. Kiekvienas 

{ komunistas, kiekvienas komjaunuolis trau- 
‘ kė į daiktą, kad visi, veidas į veidą, ap

svarstytų esamą pavojų. O dabar pavo
jus, stovėjo prie slenksčio, piktai daužėsi į 
duris ir grūmojo.

Pavojaus suvaryti, vienas prie kito, pe
tys į petį sėdėjo rimtais veidais komjau
nuoliai. Maksimas atsistojo ir atidarė su
sirinkimą. Kurčiu, bet kietu balsu jis nu
piešė esamą padėtį. Kokiose sunkiose są
lygose yra komjaunimo kuopa, kaip krito 
ant jos vienas po kitam smūgiai, kaip at
sidūrė kuopa baisioje padėtyje, jis neslėpė

- pavojų ir pasiūlė visiems rimtai apsvarsty
ti esamą padėtį. t

Visi susirinkusieji buvo rimtai susidomė
ję ir susimąstę. Partijos atstovas Ščerban 
suprato, kad jam pirmajam reikia imti 
balsą pavojaus metu. Iki šioliai, rodosi, 
ir jis mažai mąstė apie savo pareigas, kai
po K. P. atstovas. !

—Draugai, partija mane ant senatvės 1 
padarė komjaunuoliu. Gal jau neilgai man Vasiliev, tęsk savo kalbą.

• teks gyventi. Taip, draugai, pavojus yra ■ \
didelis. Reikia rimtai susidomėti. Taip sus eiti mūs keliu, 
galima sakyti, kad mes esame katastrofos i 
'padėjime. Svarbiausias dalykas tai tas, 
kad komjaunimo kuopa labai susidiskredi- 
tąvo save suaugusių akyse. Taip man at
rodo, draugai. Dabar senieji gyventojai 
pasipiktino mūsų organizacija. Onutės 
mirtis, užmušimas Alešino ir daugelis kitų

raudonuose kampeliuose, kasykloje ir ka- 
zarmėje.

—Viskas taip!—kalbėjo mušdamas kum
ščiu į stalą Aporenko.—Bet aš skaitau, kad 
reikia padaryti galas tiems žingsniams, ku
rie veda prie žeminimo vardo mūsų orga
nizacijos. Petrą reikia išmesti iš komjau
nimo ir atiduoti teismui. Andrių šaraba- 
ną ir Kolią Borodąją taipgi pasiųsti lau
kan po velnių! Kai kuriems išnešti papei
kimas.

—Reikia geležine šluota išvalyti komjau
nimas! Lai visi žino, kad pas mūs nėra 
vietos chuliganams!

Kalbėjo daugelis draugų ir draugių, ir 
visi matė reikalą organizaciją geriau pa
statyti. Bet išeina Žuravliev ir jis kalba 
priešingai.
—Ne, prieteliai! Gana jau! Aš kalbė

siu rimtai. Mes jau keli metai veįkame šį 
jungą. Tai yra, nuo dienos organizavimo 
komjaunimo kuopos. Tada munjis sakė: 
rytoj bus socializmas. Ir dabar tą patį sa-. 
ko. Mums atsibodo, mes sakom...

—Kas jūs “mes”?—suriko keli balsai.
—Aš ir dar keletas kitų. Jie patys už 

save pasakys. Mums komjaunimas atsi
bodo ir gana! Paleiskime kuopą ir eikime 
daryti kiekvienas, ką jis nori...

—Dezertyras! ,
—Matai, ką jis siūlo! !
—Ne tau laimėti!
—Niekšas prakeiktasis!
—Kas gi dar su juo?
—Ne vieta jiems komjaunime!
—Matai koki niekšai!
Komjaunuoliai šaukė piktai ir grūmojo. 

Žuravliev stovėjo prie sienos nesaVyje ir 
j ieškojo ant veidų sau pritariančių. Mak
simas sudavė kumščiu į stalą. Jis pakvie
tė draugus prie tvarkos.

—Na, renegatai, nusiimkite sayo kau
kes! Drąsiau! — Niekas nenorėjo pasiro
dyti. i

—Na, ką, nusigando te?
—Žuravliev, šauk savuosius, šauk!
Žuravliev tylėjo ir žiūrėjo į Železniaką' 

ir Vasilievą. ; .j ,
—Na? . • L . .. , . [
—Kaip norite, draugai,—kalbėjo išlėto 

atsistojęs ir visas įraudęs Železhiakas.— 
Kaip sau norite, draugai, bet... bet jau ir 
gatve negalima pereiti. Juokus visi daro 
iš komjaunimo. 'O jau namuose, tai tikra ii ! *

J LDSA. Vajaus Pasekmės, 
Chicagietės Užima Pirmą 
Vietą

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
šiai rėmėsi ant gavimo naujų 
narių. Bet vienas kitas ir 
draugių ir draugų jaute sau 
už pareigą ir prenumeratomis 
pasirūpinti, tad be priskaitytų 
kuopų\ kreditui dar atsiuntė 

r naujų arba atnaujintų prenu
meratų šie draugai bei drau
gės: 

1
A. šulas, Chicago, Ill.; A. 

Petruškevičius, Brooklyn, N. 
Y.; d. Zikas, Philadelphia, Pa.;
J. Kent, Roselle Park, N. J.;
K. Valentanavičius, Chicago, 
Ill.; M. Virbickiene, Nashua, 
N. H.; T.. Bartkus, Montello, 
Mass..; M. Motuzą, Marchand, 
Canada; P.1 Malinauskiene, To- 
rbntoj Canada; A. Burbienė, 
M. Laudanskienė ir A. Phillips, 
Stamford, Conn.; M. šlekiene, 
Gardner, Mass:; Vargdienis, 
Berisso, Arg.; A. Pultin, Ro
chester, N. Y.; E. K. Zitkienė, 
Windsor, Conn.; J. Nalivaika,

. F. Mažilis ir K. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y.; K. Malin, New 
York City; I. Katilis, Bridge
water, Mass.; J. Karpinjenė, 
Mexico, Me.; J. Gudišauskas, 
Tamaqua, P.; A. Zabukas, 
Hamlet, Ore.; P. Jurgelevičie
nė, Waltham, Mass.; C. Stasiu- 
lis, Elizabeth, N. J.

Vajus pasibaigė, bet mes pra
šome drauges ir draugus nepa
liauti dirbus ir stiprinus darbi
ninkių organizaciją bei laikraš
ti prie kiekvienos progos.

Visiems pasidarbavusiems L 
DSA. ir Darbininkių Balso va
juje, vardu mūs organizacijos 
nuoširdų ačiū.

Jei įstojusioms į LDSA na- 
( rems arba užsirašiusiems laik
raštį, laikraštis dar neatėjo, tai 
kas nors negerai su antrašu 
arba vietos pašte. Apie nega
vimą laikraščio tuojau pranėš- 
kit artimiausiai LDSA kuopai 
arba tiesiai į Centra. Darbi- 

i njnk.,.Balsas atspausdinamas ir 
is.siuhęįamas prieš pirmą dieną 
kiekyiępo mėnesio, tad nevė
liau 5 dienos mėnesio turėtų 
pasiekti visiir 
pačius 1 “ 
kaip tai California, Oregon 
kitur1 toli vakaruose.

LDSA. Centro Sekretorė, 
Sasnauskienė.

išskiriant gal 
tolimiausius kampus, 

i ir

katorga. j
—O tu jau ir nusigandai?
—Matai, kokis iš jo komjaunuolis! ’
—Bailys, o ne komjaunuolis! !
—Gerai, jau gerai. Jūs galite jhoktis, o i Ką 

aš ilgiau negaliu pakęst.
Ir nesavyje atsisėdo Železniakas. Atsi

stojo Vasilievas, nusispjovė ir pradėjo:
—Reiškia, mes nesutinkame. Nevyku

sios mūsų vestuvės. Na, tai ką, persiskir
sime geruoju, mes veikiausiai nežūsime ir 
be komsomolo. , ! ■

—Su tavim jau senai reikėjo persiskirti. 
Niekšas!—rūstavo Aporenko.—Jau senai 
siūliau mesti Vasilievą laukan.

—Aš ir patsai išeisiu. O tu savo žanda
rišką būda mesk!—pyko Vasilievaš.

—Na, po valiau! Į
—Ką ar muštis nori?
—Prie tvarkos!—sušuko Maksimas. —

DETROIT, MICH.

Veikia Detroito Darbiniu 
i kiškų Organizacijų Sąryšis

mhs yra geras, nei su jokiais iŠ' kelio, turės sustoti Detroif e 
parengimais nėra užbėgama 
vieni kitiems už akių.

Plačiai apkalbėt ir nutarta, 
kad lietuvių darbininkiškos or
ganizacijos vengtų parengi
mų tose dienose, kada yra kas 
veikiama tarptautiškai. Pasta
raisiais keliais metais Aido 
Choro visuomet būdavo ren
giama darbininkiškai spauda) 
piknikas vasaros sezone, ši 
konferencija patvarkė naujai 
dalykų stovį. Ir, rodos, taip 
bus geriausiai. Spaudos pik
nikas bus rengiamas Detroito 
Darbininkiškų O r g a nizacijų 
Sąryšio. Apie pikniką ir die
ną apkalbėta, kad bus geriau
siai rengti spaudai pikniką 26 
d. birželio. Tai patogiausias 
laikas ir tik tą dieną vienas iš 
geriausių daržų piknikams De- j mjs brošiuromis. ..Laisvės 
troite yra gaunamas. Tai Si
mono Urbonto Beech Nut dar
žas, Middle Belt Road. Kon
ferencija išrinko komitetą, ku
ris rūpinsis visais pikniko rei- 
kalais.

ir pasakyti kelias geras darbi
ninkiškas prakalbas. Konfe
rencija nutarė užkviesti Aido 
Chorą išpildyti programą. Ir 
jau apsiėmė vienas iš geriau
sių svetimtaučių Western 
Council Benas dalyvauti pro
gramoje. Šis benas yra dar
bininkų, susidedantis iš virs 50; 
narių. Į

Programos Nudaryme rūpi
nasi Sąryšio komitetas ir išrin
ktoji komisija. Dabar dar žo
dis kitas reikia priminti, tai 
draugijų ir organizacijų val
dybų nariams ir visiems darbi
ninkams, kad reikia rengtis į 
prie birželio 26 d. spaudos 
pikniko. Reikalinga iš kalno 
rūpintis su geromis knygomis, 
laikraščiais ir 1 darbininkiško- 

ir
“Vilnies” agentai, kurie užra
šinėja laikraščius, turi gerai

del tūkstančio lietuvių d t* 
ninku, sutraukimo t į spau< 
pikniką.

Detroito Sąryšio 
Reporteris No. 1

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų kapinių metinis 

susirinkimas įvlyks nedėlioję, 5 d. 
birželio, Hanover Hose House, Es
py St., pradžia 11 vai. dieną. Visi 
nariai turite būti, nes šis susirinki
mas bus labai svarbus. Bus ran
kama nauja valdyba ir yra > labai 
daug naujų sumanymų, kuriuos rei
kės svarstyti.

LLKD.Sekr. E. C.
(128-129)

buvo nutarta, kad 
ir organizacijų dele- 
po konferencijos ra-

Taipgi 
draugijų 
gatai iš 
portuotų valdybos nariam, kad i tarta daryti tik 25 centai ypa- 
visos draugijos ir organi- tai. S’T.rb". 
zacijos prie pikniko rengimo bė darbininkų 

po du Konferencijaprisidėtų ir išrinktų 
darbininkus.

repor-Išrinkti likosi ir du 
teriai, kurie turi pradėti per 
spaudą plačiai rašyti apie ren
giamą pikniką. Ir Sąryšio 
valdybos nariams likosi pavesti 
ta gale rūpintis keliais gerais 
kalbėtojais. Komitetas nuro
dė dalykų stovį, kad bus rei
kalauta ne tik iš Chicagos kal
bėtojų spaudos piknike— 
“Laisvės” ir “Vilnies” naudai, 
bet bus ir iš rytinių valstijų, 
kaip Brooklyn, N. Y. Birželio 
26 d. jau tūli delegatai LDS. 
kuopų ir ALPM. Sąjungos 
pradės važiuoti į seimą, ir va
žiuodami į Clevelandą, nevis >.i
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WORCESTER, MASS.
Svarbus susirinkimas, ALDLD. na

rių, “Laisvės”, “Vilnies”' ir “Darbi
ninkių Balso” skaitytojų ir LDSA. 
narių. Pėtnyčios vąkare, 3 dieną 
birželio (June), 1932/ 7:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėj 29 Endicott 
St. Worcester, Mass, šis susirinki
mas yra labai svarbus todėl, kad bus

prisirengti ir būti organizuoti, i patiekti planai ateinančio rinkimų 
knd darbas pitu trvvai ! kampanijos. Bedarbės klausimas irkad darbas eitų gyvai. ^ia-jkova prieš ją Kova su visokiais
me piknike ne tik kad turi bū- j buržuazijos agentais ir mūsų veiki- 
ti užrašyta daug prenumeratų , ‘"Virf’Su’Mausimai .bos 
abiem dienraščiam, bet turi suojami šiame susirinkime,

disku- 
tędel 

būti literatūra plačiai paskleis kiekvieno darbininko pareiga ateiti 
.: i ir prisidėti pne šio didelio darbo.

D.Uvsilrzs 1 r. n V, rr n vvn ml-' . ir r. t- .......ta. Pikniko įžanga yra nu-; visus kviečia A. K. P. Lietuvių 
Frakcija, Worcester, Mass.

(127-129)Svarbu sutraukti daugy- 
ir bedarbių, 

išdirbo planus

Wl MIVIM M WIM M

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&

&

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

LINDEN, N. J.
Saulės Draugijos pusmetinis susi

rinkimas įvyks 1 birželio (June), 
Rupšio svetainėj, 1601 Wood Ave., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Jau šeš
tas menuo, kaip tęsiasi šios draugi
jos vajus gavimui naujų narių. 
Draugija turi du skyrių pašalpos, da
bar galite įstoti už pusę įstojimo 
kainos, tat naudokitės proga. J

Šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti ir po susirin
kimo bus draugiškas vakarėlis. Pra
šome visus narius pribūti j šį svar
bų susirinkimą.

G. Karčiauskas.
(126-128)

NEWARK, N. J.
I Reikalingas teisingas vyras dirbti 
namų rakandų—furniture krautuvėje, 
geras darbas ir gera mokestis, bet 
turi prigulėti į kompaniją. Kas nori
te gero darbo atsišaukite sekamu 
antrašu: Smith Furniture Exhange, 
272-4 Plane St. Newark, N. J.

(126-128)
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Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS ' '

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

TI, O JOMIS APSIRGUS, KOKIAIS BŪDAIS GYDYTIS.
Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to- 
kad mokėti 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 arj nosį.
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis.
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų.
Ką reiškia saulės nudegimas.
Užgavimai, sumušimai,ir tam panašiai.
Įsireižimai, persitempimai ir 1.1.’
Niksterėjimai, narių pertempimai.

■ Kaulų perlaužimai ir jų šipuliai.
Išnarinimai, išnirimai—jų pavojus. ‘
Apalpimai del skirtingų priežaščių.
Ką reiškia nervų užgavimas.
Saulės ir šilumos užgavimas.
Ka'da’ žmogus nebekvėpuoja.
Kaip pasidaro dirbtinas kvėpavimas.
Gazų ir garų pavojingumas.
Pagalba! gazni pritroškusiems. i • . .
Elektros užgavimas žmogaus.
Pagalba Elektros pritrenktam.
Plaukimas, gelbėjimas skęstančio.
Paspringimas, pasikorimas, apsinuodiji

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

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

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $l;00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

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

Gegužės 21 d. Detroito Dar
bininkiškų Organizacijų Sąr. 
laikė gana svarbią konferen
ciją. šioj konferencijoj daly
vavo ne tik nuo draugijų dele
gatai, bet ir nuo organizacijų 
valdybos nariai. Drg. K. Al
vinas prieš atidarymą konfe
rencijos apibudino Sąryšio vei
kimą. Nurodė, kad ši konfe
rencija yra sušaukta keliais 
svarbiais klausimais. / Visi de
legatai, išrinkti nuo draugijų, 
kad pradėtų gyviau veikti dar
bininkiškoj dirvoj. O tai ga
lima padaryti kiekvienos Or
ganizacijos ar draugijos susi
rinkimuose, daugiau įtraukti

rybąs. Taip ir tie darbinin
kai, kurie dar dirba, kad rašy-

> 
dirbtuvių žinių,’ kaip yra al
gos kapojamos darbininkams,

—Aš jau baigiau. Gana jau, kviečiu vi- rinkimuose, daugiau įtraukti 
bedarbių į organizuojamas ta-

—Oh, niekšas!
—Lauk, sulauksi!
—Prie tvarkos! r :
—Aš komjaunime dar nesenai,—-kalbėjo 

Stenka Rugae.—As dar jaunas, bet pasa
kysiu: kad jie bėga iš komjaunimo,, tai 
mum tik nusispjauti. Tinkami kovai 

! Tie-

tų į darbininkišką spaudą iš

Stenka* Pu.gač.—Aš dar jaunas, bet paša- kaip įvesta sistema skubinimo 
darbų' su mažu skaičiumi dar
bininkų.

Konferencijoj klausimas bu
vo pravestas ir apie pasidar
bavimą,'kaipo atėjimas į pa- 
gelbą darbininkiškai spaudai 
finansiniai. Iš raportų draugi
jų ir organizacijų pasirodė, 
kad kažkurios neblogai stovi 
narių skaitliumi. Tik dar ne
visus, užsimokėję į sąryšį duo
kles už šiuos metus. Buvo 
paraginta Sąryšio valdybos na
rių, kad sekančioj konferenci
joj turi visos draugijos ir or
ganizacijos užsimokėti 
nes duokles, jei nenori nusto
ti Sąryšyj visų teisių. 1----

verčia mus rimtai susidomėti. Į draugai nesitrauks iš komjaunimo!
mūsų reikalai pastatyti, kad vi-1 sa, mūsų reikalai blogi, bet* jie' pasitai- 

ytų, jog mes ištikro atliekame gerą sys...' Gyvenasi mums sunkiai, bet mes 
o ne tik liežuviu malti.

draugai,—kalbėjo Alioša čuba- 
tyj,—draugas Ščerban tiesą sakė. Man ro
dosi, kad mes ir jaunimą nepatraukėme 
prie komjaunimo. Nors nepartinį jaunimą 
patraukime prie savęs. Ir jeigu bus pa
kelta alga Jaunimui kasyklose, tai tada jis 
patrauks linkui, mūs, nes visi supras, kad 
komjaunimas šį-tą reiškia.

—Kliubas, kliubas!—negarsiai kalbėjo 
Gaidaš.—Kliubas reikia geriau pastatyti. 
Jeigu mes įtrauksime jaunimą ir suaugu
sius į kliubą, tai jie liausis girtuokliavę. 
Reikia pakelti mūsų veikimas ir daugiau 
įtraukti į kliubą. Reikia pakelti darbas

laimėsime kovas...
Kas tai pradėjo stuksėti į duris. Vaiki

nas, sėdintis prie jų, jas atidarė. Į kamba
rį įbėgo įraudęs Kamenievas, pradėjo šo
kinėti ir garsiai šaukti:

—Ura! Ura! Ura!
—Kame dalykas, drauge Kameųieve?
—Kas atsitiko ?
—Ura! Mes laimėjome!—šaukė įraudęs 

Kamenievas.
Jaunimas suprato, kame dalykas ir visi 

pradėjo garsiai šaukti:—Ura! Ura! Ura!— 
komjaunimo pasiūlymas praėjo, jaunuo
liams alga pakelta!
■.. (Tąsa bus). ’

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

■ Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, liesumas.

t Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas.. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Piktšąšiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos' gyslos — jų pasireiški

mas.
Plaukų slinkimo priežastis.

vGeltligė, 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.
yra aprašyta apie tas visas augščiaus su-

meti-

Dele
gatai sutiko tuo klausimu gy
vai veikti savo draugijų susi
rinkimuose. Sąryšio patvarky?
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Anin Dwr I Ptyir/invwtn iv lbras, kad savo dukrel$ išauk-i delei darbininkiškų organiza-’Apie Urg. J. UaVlCKO uyvenim^ ir Mini pejus klasiniai susipratusia. W Kadangi jis turėjo ne-;

LOS ANGELES, Cal. —Bal., liaus pastojo pirmaeilių
21 d. pasiekė liūdna žinia, (kėju.
kad mirė d. J. Savickas, kuris; Apie 10 metų išgyveno
•* ,. Mass. valstijoje ir atvažiavo į
paskiausius 5 mėnesius nedalė Los Angeles, Cal., kur ir vėl!per H mėnes.ų jau nebegyve- 000
p s lausius menesius negale- _ ... prigulėda-;110 sd seimYna’ nors Jau labai morgiciaus.
ilgą laiką sirgo viduriu liga ir

10 metų išgyveno, 
mas prie visų darbininkiškų 

į organizacijų ir veikdamas jo
se. Ypač daug pasidarbavo 
prie L. L. Choro, kur du me- 

bus ir tvirtas kovotojas už kla-,įus mokytojavo ir I 
s i n i u s i 
Todėl, nois trumpai, čia apra- no savo dukrelę, Nellę, tai 
šysiu jojo gyvenimą ir mirtį, Į ji užėmė jo vietą. Jis labai 

Velionis. J. Savickas, gimė j mėgo dailę, bet tik darbinin- 
Lietuvoj, Radviliškio miestelyj, jkišką dailę, buržuazinės dai- 

kaip jo. lės nekentė, ir nelankydavo 
ienė, sa- (“mūviu”, kaip kiti kad daro.

jo visai pasikelti, kol paga- 
liaus nustojo visai alsavęs.

Drg. J. Savickas buvo pla
čiai žinomas, kaipo žvalus, ga- 1 • 1 • 1 1 i* VII 1 kuomet ,’nin^as taip vadinamų 

darbininkų reikalus.■' sveikata nedaleido, jis išmoki- ■ taiijonų,

1889 metais. Ir 1 
sesutė, Liucė Jezelskiene, 
ko, jie augo labai skurdžiai, Kad jam darbininkiška dailė 
vien, prie motinos, kuri skalb- buvo prie širdies, tai liudija 
dama ponams drabužius juos; jr tas, kad jis net kelius vei-

4...... . .....pra-1 kalelius buvo sutaisęs ir vieną
mažens .'dainą.

auklėjo, nes tėvas buvo 
sišalinęs. Jiems iš j 

reikėjo tarnauti pas buožes. 
Daug sykių prisiėjo maitintis 
vien supelėjusia duona ir ba
dauti. Ir delei to, velionis nuo; 
jaunystės buvo silpnos sveika
tos ir sykiu įgavo neapykanta I 
prieš buožes, kad jie sotūs ir 
turi visko, o samdininkai, ku
rie apdirba laukus, neturi ką 
pavalgyti, turi kęsti alkį ir 
šaltį. Tai didelė neteisybė!

Ir taip Jonas skurdžiai gi
męs ir auklėtas, sulaukęs 20- 
tus m., atvyko Amerikon, nes 
jojo draugas V. Mikulckis, 
parsikvietė jį. Išgyvenęs Am
erikoj du metus, apsivedė su 
Veronika Alekniute, kuri su
silaukė vienatinę 
llie.

dukterį—Ne-

Tame klausime jis buvo la-Į mažai susitaupęs dolerių ų* bu- 
ve-_'bai griežtai nusistatęs. Bet jo i vo kova del to turto, tai čia 

; žmona neturėjo tokio griež- sužymėsiu, kiek ir kam jis 
tumo. ečia jie nesutiko ir tu-1 prieš mirtį išaukojo. Visas, 
rėjo skirtis. Ir taip velionis | Savickų turtas susidėjo dš $5,-j 

cash” ir $4,000 vertėsi 
Tai paliko žmo- Į 

nai $3,500 vertės morgičių, 
dukterei—$500 “cash” ir už 
$500 vertės morgičių. Seserei 
$500 “cash”. Likusius apmo- apie Sovietų pramonės pa- 
kėti išlaidas ir kur lieka apie kilimą bėgyje pirmutinių 
$4,000 delei stiprinimo darbi- trijų mėnesių Šių metų:

Palyginus su 1930 metų 
km pįrmaįs trimis mėnesiais, 

permažai j metų Sovietų sunkio
ji a įėmė ai! sios pramonės gamyba buvo 

didesnė 18.9 nuoš. Gi šių 
metų pirmų trijų mėnesių 
sunkiosios pramonės gamy
ba, palyginus su 1931 m. to 
paties laikotarpio, buvo di
desnė 34 nuoš. Lengvoji 
pramonė padidėjo 17.30 
nuoš.

i sirgo, tai jo sesutė, Liucė pri
žiūrėjo, prigelbstint kitiems.

Dar vienas dalykas žymėti
na, tai drg. Savickas buvo sa

ve ge- 
,” nes jis smulkmeniš

kai išstudijavo knygas apie i ninkiško judėjimo. Bet d-gė 
žmogaus kūno subudavojimą Į Savickienė nesutiko su tokiu 
ir žinojo, ką reikia valgyti. Ir 
tik vien tuomi 
vo gyvastį,-ant 
tų toliaus. j 
dirbęs prie 
kaip šoferio, kur daug dujų 
gauna ir nebūtų taip vakarais 
su veikimu užsiėmęs, tuomet 
jis būtų dar ilgiaus gyvenęs.
Bet nelemtos gyvenimo saly-j Komunistų Partijai, 
gos nuvaro visus be laiko į 
kapus.

Drg. Savickas dar labai no
rėjo pagyti, nes labai troš
ko dar veikti ir matyti darbi
ninkų klasę, pakylančią aug- 
ščiaus supratime. Kuomet nu
važiuodavom aplankyt, tai jis 
ir klausinėdavo, kaip kas vei
kiama ir kaip darbininkai or
ganizuojasi prieš gręsiantį im
perialistinį karą ir gynimui 
Sovietų Sąjungos. • Kuomet aš

jis pratęsė sa- 
penkįų me- 

Ir jeigu nebūtų 
; t okio darbo,

SOVIETU SĄJUNGOS GAMYBA SMAR- 
KIAI AUGA, KUOMET GI KAPUAUS-
'TINĖSE ŠALYSE YRA MERDĖJIMAS I rios kovoja už darbininkų rei- 

! kalus. Į tokią organizaciją 
. . i reika sutraukti visu skyrių 

Bet tas dai nepatenkina ■ darbininkai. Tuomet būtų ga- 
Sovietų Sąjungos darbiniu-Į Įima ir veikti geriau.
kų. “Pravda” nurodo, jog! Galima pasakyti, kad to- 
šitie atsiekimai yra dideli ir i kios assocjacijos niekuomet 
-.v. z- u j. i i streiką nelaimės, nes jos nėra džiuginant, bet nepakanka-itam> kad |ajmėti Darbinin. 
mi, nes dar ne visai pilnai kai turi dėtis prie Darbo Uni- 
pravedamas 1932 metų pla- :jų Vienybės Lygos. Kad ir 
nas. Pagal šį planą, pasi-! *)a?elbT* tokiam
hnioiiQ nitams visa\amv-1 streikui Vienybes Lyga, kuo- 
, g . ’ . g , met nėra gero pamato, tai lai
ba turi but padidėjus 36 jau iabai sunku. Reikia 
nuoš., palyginus su 1931 me- gero pamato ir geros organi- 
tais. “Pravda” ragina pa- zacijos, kad laimėti kovas. To- 
skubinti darbą, geriau ir or<kia organizaciją siūlo komunis 
ganizuočiau sukti gamybos , tai> Darbo.Unijų Vienybės Ly- 
ratą, idant visas planas bū- ga- . \
tų pravestas ant šimto nuo-* _Vįsl darbininkai ir darbinin- 

R. kės turime remti ir stoti už ti-
simcių. • j darbininkų organizavimą į

karingas unijas, kurias vado- 
, vauja DUVL. Taip organizuo- 
■ damiesi galėsime laimėti mūsų 
; kovas. Amerikos Darbo Fe- 

BIRMINGHAM, Ala. —.apie lineiavimus yra skel-! deracija, nesirūpina^ darbinin- 
Šioj valstijoj per 12 mene-ibiamos. Už nužudymą neg- 
sių policija vienokiu arba'rų darbininkų tik du polici- 
kitokiu būdu nužudė 14 dar--štai buvo sulaikyti. Kiti vi- 
bininkų. Vieni jų buvo tie-! si išteisinti be jokių kaltini-, f karingas organizacini 
siog nušauti, kiti užmušti, imu. .vadovybėj galėtume laimėti.
Šias žinias padavė kapitalis-! Vienas darbininkas nu- ■ 
tinis laikraštis, Birming- šautas bestovint. Policistas • 
ham Post. manė, kad jisai bešaunąs,

12 'darbininkų, kurie nu-1 tūlą būtlegerį, o pataikė vi-i 
Drauge! j žudyti, yra negrai, o du bal-jsai nekaltą darbininką. Tad į 
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Sov. Sąjungos K. Parti
jos organas “Pravda” pa
duoda sekamus davinius

aukavimu, nes jai 
paliko. Tai ji atsiėmė dari 
$2,400. Tuomet seserei sutik-j 
ta palikti tik $250, o organi
zacijoms ir laikraščiams nusi- 
mažino ant 43 nuoš. Tai dabar 
aukos paskirta sekamai: Po 
$208.3 0—T a r p ta u ti n i a m D ai- 
bininkų Apsigynimui, J. V.

Lietuvos 
Jaunuo-

Am. Po- Į 
Į prenu-

reikalai ’labai ma- 
Mes, klasiniai są

moningi darbininkai, jau daug

1

Komunistų Partijai, 
liams Pionieriams ir 
litiniams kaliniams, 
meratu rinkimo fondą—$183.1 v t, r
33; Agitacijos Fondui $125; Į 
Western Worker—$100. Po1
$83.33 “Laisvei” ir “Vilniai.”! 
Po $41.66 “Daily Workeriui” • 
ir “Liberator”. |

Tai viso pasidaro arti' 
$1,500.

Tai nemaža parama komu
nistiniam judėjimui. Galima 

paklausiau, ko jis daugiausiai l ^‘1 tai, dar piJ'ma toWa 
gailisi savo gyvenime, tai jishtambl auka duodama is 
atsakė, kad tik gailisi, kad | hetuvių tarpo ir dar pries mir- 

-1 ■ • v . -i - .ti, lai graži atmintis palikta,per vėlai ir per mažai veikė, > j- , „ .. ... 111 ' Garbė, tau Brangus J____„ ,
nes buvo tokių valandų, .km . velionis negalėjo U Veikiausia, tai yra dau-Išį šovinių pripažino neteisė-i
veltui buvo praleistos. °. . . _ V . v:cnq ^ninJhismulkmeniškai paminėti vieti-> giau, bet ne visos žinios tu.

“Mike”, jis sako, “jeigu aš .mų draugijų ir “Darb. Balso”, ( 
j dar sykį pagerėčiau, kad ga- tai jo sesuo L. Jezelskiene nuo į 
lėčiau eiti, aš eičiau su darbi-'savęs aukavo $100. Ką pas-

■ kų reikalais. Reakcine orga-
< nizacija tik išdavinėja darbi

ninkų reikalus. Tad visi dar
bininkai ir darbininkės stokite

ir Jonas, ne
laimės. kurią 
keliaujanti iš I 
šalių jaunuo-'

<! kalas
jo, kuomet choras net kelius Į ninku kad ir už savo pinigus 
sykius jį perstatė. Jis norėjo' Bet, deja, jis savo troškimo ne'$io—A.L.D.L.D. 
dar geriaus sutvarkyti tuos sa- sulaukė, nes mirtis J

Kaip kiti, taip 
rado Amerikoj 
daug mano rasti 
Lięįuvos ir kitų 
liai. “ 
rų darbą, kur reikia ______
ilgas valandas dirbti už mažą 
atlyginimą, kad pasidarius 
vos skurdų gyvenimą. Ir to
kios sunkios sąlygos ir supra-

. timas stūmė jį prie darbininkiš’Bet sveikata vis
-.kų,organizacijų, k,

buvo L. S. S., L.D.L.D. Įr vė-vickas dėjo

Bet sutiko sunkų nešvaKi 
rbą, kur reikia sunkiai

Drg. J. Savickas
Paskiausias operetiškas

Kalvis” itin gerai
vei-
išė-

ninkiška - komunistine litera-; kirsto sekamai: L. L. Chorui 
tūra ir platinčiau tarpe darbi- ’ $30, Ukrainą Chorui $15, 

i.” i “Darbininkių Balsui” $25. Po 
. 145 kp., T.

nelaboji į D. A. Giedrio kuopai ir L.D. 
Tuos pinigus d- 

| gč Jezelskiene skiria delei ga- 
savo troškimo, kadivimo naujų narių arba už ne-

vo kūrinėlius ir pasiųsti į L. išplėšė iš mūsų tarpo tą bran-įsA. 66 kp. 
P. M. S. Centrą del išleidimo, 

menkėje ir
gi] pasišventusį draugą.

Nors jis

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Vanderberg iš
kėlė klausimą, kad Ameri
kos valdžia eikvoja nereD 
kalingai pinigus užsienių 

) konsulatuose ir kitose įstai- T • • x « • a

nei s v ei n a va vis meiiKejo u . ...... -----
seniaus nebegalėjo' sutvarkyt. Drg. Sąr pasveikti ir veikti nesulaukė, j galinčius pasimokėti duoklių 

D? "ir vė-vickas dėjo dideles pastan/bet. jis savo dalį Turto paliko fondam Labai , jums aciu, 
A;f drauge!

Nors jau buvo minėta, kad'g0Se nenaudingai. Pinigai 
išyaziuodama d-gė V. Savic-. ra eikvojama visur, kur 
'1Cn5t1nnnn l’n ‘° « >'k nepažvelgsi, bet niekokp. $100.00, kaipo delei ga-. 1 j

vimo naujų narių, bet dar ačiū nedaloma, kad pagelbejUS į 
jai reikia ištarti, kad velionio . bedarbiams.

; pageidavimus ir aukas nors i 
I dalinai išpildė.

M MMIVIIVI IUIM

PER KLAIDĄ PLAKATUOSE BUVO PASKELBTA, KAD 2-ro APSKRIČIO PIK
NIKAS ĮVYKS WRICK'S PARKE. KURIE GAVOTE TOKIUS PLAKATUS 
NEBŪKITE SUKŲAIDJNTI. ĮSITeMYKITE, KAD PIKNIKAS ĮVYKS ŽEMIAU 
SKELBIAMOJE VIETOJE. KURIE GAVOTE PLAKATUS SU WILLICK S PAR-j

KO VARDU, NEPLATINKITE JŲ.

AM. LIET. DARB. LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ro APSKR
DAINUOS BANGOS CHORAS, Iš ELIZABETH, N. J. IR BUS. PRAKALBOS.

ĮVYKS NEDEGIOJE
i

PROGRESS CLUB HALL

Dabar jau Amerika turi 
milionus deficito, o tie pini- 

Laidotuvės Igai reikės sudėti piliečiams,
Balandžio 25-tą d. susirinko gabiausia darbininkams.

kuone visi Los Augelio lie-i____________________________
tuviai, kad paduoti paskutinį;"
patarnavimą tam didžiai bian- girdu ačiū už lankymą ir gel- 
gintinam draugui. Prieš ly-, bejimą mano brolio,‘kuomet 
dint į kapines, d-gės Rosen-.sirg0 ir už skaitlinga atsilan- 
stain, nuo Kom. Partijos atsto- kymą laidotuvėse. Taipgi ačiū 
ve, ir Lilian Black, nuo lai'-!tiems, kurie atnešėte gėles ir 
ptautinio Darb. Apsigynimo į papUOščte velionio karsta. 
14 dist., pasakė po tinkamas ypač oaklandiečiams ačiū už 
prakalbėles anglų kalba. Uk- t0]q reikšminga vainiką, kaip 
rainų Choras padainavo laid,o-; Sovietų emblema.
tuvių maršą ir po to lydėjo į 
kapines. Ant kapinių kalbė
jo lietuviškai u ________ j ... -
iš Oaklando, pasakydama ge-ikai, kurie gelbėjo broliui, kuo
rą prakalbėlę. Ukrainų Cho-1 mot sirgo ir mirusiam gražiai 
ras dar sykį sudainavo laido-j patarnavo padėdami daug dar- 
tuvių maršą ir Internacionalą, bo ir be jokio atlyginimo.

Tai ačiū labai visiems ir vi- i 
oms!

Lucy Jezelskiene.

Bet nemirštantį ačiū ta- 
d-gė Karosienė! riu dd. P. Rufui ir P. Repeč-

MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Prasidės 12 Valandą Dieną ir Tęsis iki Sutemimui

Draugai! Dalyvaukite šiame piknike kuo skaitlingiausiai. Jame dalyvaudami ne- 
vien tik pasilinksminsite, bet paremsite ir darbininkų organizaciją, kuri taip daug 
klasinės apšvietos duoda Amerikos lietuviams darbininkams, ir kuri dalyvauja vi
sose darbininkų kovose. Todėl kiekvieno darbininko dalyvavimas šiame piknike eis 
ant naudos jam pačiam.

kiti darbininkai nepriklausė. ; 
Todėl, kad darbininkai neor- ■ 
ganizuoti, tai streiką pralai- j 
mėjo.

Paskiaus dar ir ta pati neva j 
unija arba associacija, kaip, 
kad ją čia vadina, nebuvo tik
rai karinga ir darbininkiška 
organizacija. Šita organizacija 
yra ' daugiau reakcinė. Jai’

K-p-t

I 
£

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už 
kainą,

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS 
Residencija: 13 West 3rd Street 

Te!.: So. Boston 0304-W

> A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen island Fer
ry.

LUTV1NAS

L u t ▼ in’s Hall yra > 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitą miesto lietu- 1 
▼iams ir svetimtau- j 
Čiams virš 20 metą. 
Taip pat laisniaotas ‘ 
Real Estate—pirki- 
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

63 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-8724

WEE

<!> JUOZAS KAVALIAUSKAS
<♦>
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<♦>
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Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

| Tuomi užsibaigė. Drg. Sa- 
i vieko lavonas tapo sudegintas, 
nes tokis jo buvo prašymas.

Laidotuvėm ir visais reika
lais rūpinosi jo sesuo L. Je
zelskiene, P. Rųfaš ir P. Rę- 
pečką. Pirmininkavo M. Pū
kis. Labai gražiai laidotuvės 
buvo sudarytos. Ir dar pirmu 
sykiu skambėjo Internacionalo 
aidas ant tų kapinių. Nors 
velionis nepageidavo, kad kas 
pirktų gėles delei jo, nes sakė, 
geriaus politiniams kaliniams 
tuos pinigus paaukoti, bet bu
vo daug gėlit] taipgi. Ypač, 
draugai oaklandiečiai nupirko 
labai dabinantį gėlių vainiką 
su kūjo ir pjautuvo emblema. 
Tas labai .dabino ir pritiko.

Mielas drauge, Jonai, tu sa
vo kelionę atlikai, tai dabar 
ilsėkis sau ramiai, o mes tęsi
me kovą pirmyn iki galutinos 
pergalės!

Velionio Draugas.

PATERSON, N. J. 1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Manhattan Shirt Ko. darbi
ninkų streikas tapo pralaimė
tas. Pralaimėjo todėl, kad 
neturėjo gerai organizuotos 
unijos. Vien tik preseriai tu-j 
Tėjo lokalinę uniją, bet ir tai! 
tik viename mieste. Kitų 
miėstų darbininkai ir to paties 
amato nebuvo organizuoti.

Net vietinės dirbtuvės netu
rėjo gerų ryšių su preserių 
taip vadinama associacija (są
junga), tai nebuvo ką ir kal
bėti apie geresnę organizaci
ją-

Moterys darbininkės šioj 
dirbtuvėj gauna mažiau mokė
ti po 5 centus už tuziną marš
kinių, pegu kad vyrai už tą 
patį darbą. O tos moterys 
priklausė net prie tos pačios 
organizacijos. .Gi kirpėjai ir

t

*
ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI

WIN WOT W W W Ift! Wd W W

i

Šis piknikas įvyks sykiu su ALDLD IIApskr. pusmetine konferencija. Jame, be 
abejo, privažiuos žmonių iš visos New Yorko apielinl;ės. Todėl kiekvienas tame 
piknike dalyvaudamas gali tikėtis sueiti savo draugus ir iš toliaus.

KELRODIS: Atvažiavę į Elizabeth, ant Broad St., imkite busą, į Linden No. 36, 34, 44, 
priešais Regent Teatrą, išlipkit prie seną City Hall, Linden, N. J. ir eikite Mitchell Ave. į 
Progress Hall. S

Padėkos Žodis
Aš, ^emiau pasirašius, velio

nio sesuo, tariu visiems nuo

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI N S HO EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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. Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS
Čeveryky Šapu Streikieriai 
Demonstruos Rytoj už Savo 
Reikalus ir Prieš Terorą

Liet. Darbininkų Susivieni
jimo Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

, 275 Dienas Išbuvo 
Plieno Plaučiuose

’♦ ’ ■ i "• :-W-.‘

i 'j ' 1

LAISVE , •
M

Antradien., Geguž. 31, 1932

BROOKLYN.—Policija ar
eštuoja ne tik Paris čeverykų 
fabriko streikierius, bet ir pa
šalinius žmones vien už ėji- 
mą/Tngraham gatve pro tą fa
briką. Pereitą savaitę detekty
vas sumušė italą šiaučių or
ganizatorių ties streiko centru. 
Penktadienį buvo areštuotas ir 

, $25 arba penkiomis dienomis 
kalėjimo n u b a u s t as vienas 

/streikierys tik už tai, kad jis 
atėjo į Bridge Plaza Courtą, 
kada buvo teisiamas Gellerio 
šapos darbininkų pirmininkas. 
Prieš jį čia pat sugalvojo kal
tinimą “užpuolime.”

Detektyvai ir gengsteriai su
mušė keturis streikierius Muni
cipal Shoe dirbtuvės. Pusė 
šios dirbtuvės darbininkų strei 
kuoja prieš uždarbio kirtimą 
10 nuošimčių. Stengiasi iš- 
šaukt streikan visus kitus.

Tiesiog siaučia policijos ir 
gengsterių teroras prieš šiau
čių streikus, kuriems vadovau
ja kairioji Industrinė Čevery
kų ir Odos Darbininkų Unija.

Rytoj Andrew Gellerio ša
pos, 735 Lorimer St., streikie
riai rengia demonstraciją, į 
kurią šaukia ir pašalinius dar
bininkus, išreikšti vienybę su 
kovojančiais čeverykų darbi
ninkais.

LDS. 1-mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 2 dieną birželio, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y., 8 
vai. vąkare. Visi nariai ir na
rės, dalyvaukite susirinkime, 
nes yra svarbių klausimų, ku
riuos turėsime svarstyt šiame 
susirinkime.

Atsiveskite naujų narių pri- . c . .
sirašyti prie LDS. 1-mos kuo- I Is Proletarą Meno Sąjungos I 
pos.

J. Kairys, Sekr.,
62-74 Fresh Pond
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN. — Kingston 
ligoninėje “plieniniuose* plau
čiuose” išbuvo 275 dienas 
Herbertas Fuchs, 15 metų ber
niukas, gydomas nuo kūdikių 
paralyžiaus. Ta liga buvo veik 
visai suparalyžiavus jam plau
čių veikimą. Todėl jis buvo 
patalpintas j aklinai uždarą 
plieninę dėžę, prileistą deguo
nies (oxy geno). Tuo būdu 
kad ir per apleipusius plau
čius Fuchso kraujas gavo rei
kalingo deguonies, be kurio 
būtų žuvęs. Dabar išleistas, 
jis normaliai oru kvėpuoja.

Visur, dirbtuvėse, darbi
ninkų organizacijose ir tt., 
klasiniai sąmoningi darbi
ninkai turi diskusuoti, kaip 
daugiausiai darbininkų su
mobilizuoti rinkimų kampa
nijoj reihimui darbininkų 
klasės kandidatų—Foster iri 
Ford. !

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA!

.Parsiduoda ūkis-farma, 73 
žemes, gražūs budinkai 
4 galvijai, ’ 
įrankiai.
daryti puikų pragyvenimą. Atsi
kreipkite sekamu antrašu: M. Va- 
lantine, Windham, Conn.

(126-131)

akrai 
uuvmin.ai, 1,000 Vistų, 

, visa ūkiui mašinerija ir 
Sumanus žmogus gali pa- 

į pragyvenimą.

Majoro Walkerio Brolis 
Daktaras ir Grafteris

bro-NEW YORK.—Majoro 
Jis Dr. Wm. H. Walker buvo 
šaukiamas, kaipo liudininkas 
į valstijinę Hofstadterio—Sea- 
burio komisiją. Telefonu jis 
pranešė, kad atvažiuosiąs, bet 
kažin kur dingo. Daktaras 
Walkeris yra taipgi kaltina
mas grafte.

Vienas iš besitrainiojančių 
po City Hali šmugelninkų, tū
las Scanlan prisipažino komi
siją!, kad gavo $10,000 už pa- 
tarpininkavimą prie pirkimo 
miestui mašinų gatvėms šluo
ti. Inžinierius iš finansų kon
trolieriaus raštinės pareiškė, 
kad tai buvo prasčiausios ma
šinos iš visų, kurios tik kur 
dirbamos. Yra įrodymo, kad 
majoro Walkerio brolis gavo 
pusę to $10,000 “komišino.” 
Jis yra gerai apmokamas dak- 
taras-kvotėjas apšvietos de- 
partmento; bet su šešiais kt. 
daktarais jis sudarė savotišką 
monopolį, kad visi sužeidžia
mi .valdiški miesto darbininkai 
ir tarnautojai turi gydytis pas 
ji ir jo bičiulius. Be to, dak
taras Walkeris darė didelį 
biznį su privatinėmis apdrau- 
dos kompanijomis.

Tyrinėjimo komisija reika
lauja, kad valstijos guberna
torius Rooseveltas išmestų ma
jorą Walkerj iš valdininkys- 
t€s, kaipo grafterį. Bet gu
bernatorius, suprantama, žiū
rės, kaip 
veiktų į 
Jungtinių 
tus.

Rd.,

Kulkosvaidžiai Delei 
Bedarbių Mėtymo Lauk

BROOKLYN. — Kad išmes
ti iš kambarių bedarbį Jose- 
phą Otto su žmona, 1420 44th 
St., pereitą šeštadienį atvažia
vo šeši kulkosvaidžiais gink
luoti policijos automobiliai. 
Daugiau kaip 50 policmanų ir 
detektyvų užpuolė bedarbius 
ir kitus darbininkus, kurie 
stengėsi su kraustyt atgal Ot
to rakandus, tuo 
trenktus į gatvę, 
žeidė keliolika 
moterų ir vyrų,
ir jo žmoną areštavo.

Bedarbių Taryba šaukia ne 
tik bedarbius, bet ir dirban
čius stoti į jos eiles, kad sek- j užbaigėm programą visi cho- 
mingiau kovot prieš bedarbių j raį bendrai sudainuodami ga-

laiku jau iš- 
Policija su- 
darbininkų, 
Pačius Otto

į Trečio Apskričio Pikniko
Nedėlioję, 29 1 d. gegužės, 

j Willicks Farmoje, Linden, N. 
J. įvyko Proletarinio Meno 
Sąjungos Trečio Apskr. pikni
kas.

, Kadangi man teko jame da
lyvauti, kaipo Aido Choro na
riui, tai matau reikalą pami
nėti Aido Choro kelionę busu 
į pikniką, kuri buvo gan įspū
dinga ir kelianti proletarišką 
ūpą, nes visu keliu, į pikniką 
ir atgal dainavome revoliuci
nes ir šiaip daineles, kad net 
laukai skambėjo. Tai kelionė 
buvo smagi.

Smagus buvo ir piknikas, | 
nors nelabai skaitlingas, bet, Į 
atsižvelgiant į bedarbę ir ap
siniaukusį orą, tai ir taip 
gana daug dalyvių.

Programos išpildyme 
vavo Bangos, Sietyno ir 
chorai, sudainuodami gražiai 
kelias revoliucines dainas, ir

Telefonas: Stagg 2-9109 i

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK ,

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

GAZO ANESTETJKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

\
i
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VOKIETYS SPECIALISTAS
i Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės *

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir chroniškai vyrų ir 

moterų ligai kraujo ir odai. 
Padarau iityrimą kraujo ir ilapumo. 

DR. MEER
W. 44th St., Room Ml 

New York. N. Y. 
Valandai PriSmimoi

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

buvo

daly- 
Aido

mėtymą iš namų.

Matrasy Darbininkų bokalas 
Įstojo j D.U. Vienybės Lygą

na skambiai Internacionalą.
Choras Pirmyn, taip pat tu

rėjo dainuoti, bet, kadangi 
didžiuma jo narių yra bedar
biai, tai neišgalėjo sukelti ke
lionės lėšas ir nepribuvo.

Pertraukoje muzikalės pro
gramos drg. J. Siurba pasakė 
gana gerai prakalbą apie rin-

NEW YORK. — Įstojo i 
Darbo Unijų Vienybes Lygą, 
buvęs 33-čias lokalas Ameri-! kimU kampaniją ir būtiną pri- 
kos Darbo Federacijos matra-1 valumą kiekvienam darbinin- 
sų ir lovų sprendžinų darbi-J ku£.i°Je dalyvauta j
ninku unijos. Tas lokalas nie-| - .....
tai atgal buvo išmestas iš D. jmos aukos. 
Federacijos už tai, kad neno- 1

Per prakalbas buvo renka- Į 
žmonės aukojo i 

gan gausiai, nors žinių neturiu i 
rėjo mokėt specialių mokesčių kiek buvo tikrai surinkta au- 

|kų.
Varde rengėjų, visiems au

kotojams, 
viams 
širdų,

sukčiams viršininkams.

Demonstracija už Sovietų 
Sąjungos Apgynimą

programos daly- 
ir svečiams tariu nuo- 
proletarišką ačiū.

Z. Rep.

Suėmė Falšyvų Pusdolerių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

proga mokintis barberystės ama
to. Išmokysime jus i trumpą lai
ką, o išmokę padarysite puikų 
pragyvenimą. Mes mokiname ne- 
vien tik barberiauti, 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 persit’K- 
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

LAISVES" NAUDAI PIKNIKAI
Brooklytie Įvyks Nedėlioję

3 Liepos (July), 1932
Programoje dalyvaus Aido Choras, iš 

Worcester, Mass., Laisvės Choras, iš She
nandoah, Pa. ir Aido Choras iš Wilkes Bar
re, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus 
visi New Yorko apielinkės chorai.

ft

WILKES BARRE, PA

X

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
( Bl EL A U S K AS) 
G R A B O R I U S

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

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA w SEKANČIUS i DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. 'TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS IK MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENA, IR NAKTL MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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“Vilnies” Paramai

tokis žingsnis pa- 
jo kandidatūrą į 
Valstijų preziden-

I . <
,P. B.

Mergaitė Pasakė Plėšikam, 
Kur Buvo Tėvų Pinigai

BROOKLYN.—Naktį iš sek
madienio į pirmadienį du gin
kluoti vyrai paskambino var
pelį namų po num. 1977 E. 
51st St. Juos įleido 10 metų 
amžiaus mergaitė, Mary Igoe. 
Plėšikai pareikalavo pasakyt, 
kur pinigai. Mergaitės tėvai 
tylėjo, bet mergaitė, bijoda
ma, kad “svečiai” nepradėtų 
šaudyt, pasakė dvi vietas, kur 
buvo pinigų. Plėšikai pasiė
mė $180, tarė mergaitei ačiū 
ir išėjo.

Tą naktį buvo padaryta 
bent tuzinas plėšimų 
Didžiojo New Yorke

įvairiose 
dalyse

New Yorko darbininkai 
gi negali tylėti, kuomet da-j 
bar Japonija siunčia i___ ___ 
turias armijas prie Sovietinio 
Sibiro sienos ir pasiskyrė dar 
60 milionų dolerių karui. Visi 
turime būti prieškarinėj pro
testo demonstracijoj prieš Ja
ponijos konsulatą šeštadienį, 
birželio 4 d., kaip dvyliką ar
ba tuoj po dvylikos, White- $300,000 
hall ir South Sts., New Yorke, nes, 
Demonstruosime tenai ne tik Newarke, surado chemikalų ir 
prieš Japonų, bet ir Jungtinių | kitokių dalykų, kuriais padir- 
Valstijų imperialistus,- kurie ibtus pusdolerius taip nutaisy-Į 
padeda Japonijai kariškuose 
besirengimuose užpulti Sovie
tų Sąjungą ir taipgi sunaikinti 
Chinijos Sovietus.

Komunistų Partija šaukia 
organizuot prieškarinius komi
tetus ne tik darb. draugijose, 
kliubuose ir kuopose, bet ypdč 
darbavietėse, kurios 
tapti svarbiausiais 
veiksmams prieš karą.

"et ke- Dirbėjus ir Skleidėjus
NEWARK, N. J.—Valdžios 

agentai areštavo keturis asme
nis, įtariamus falšyvų pusdo
lerių dirbėjus. Tų pusdolerių 
paskutiniais laikais buvo pa
sklidę labai daug New Yorke 
ir apielinkėje, sakoma apie

• “vertės.” Pas Simo-
, prie 1st Avė. ir 13th St. !

davo, kad jie atrodė jau seno 
ki ir pasidėvėję nuo naudoji 
mo.

Nutraukė Kareiviui Ranką 
per Patriotą Ceremonijas

BROOKLYN. Laikė fa< 
turi pa- šistinio Amerikos Legiono ce- 
centrais remonijų sekmadienį, kareivis

Brooklyn© apielinkė 
nies” -paramai vis dar 
darbuojasi. Milda žukienė, 
žmona Walter Žuko, pardavė 
visą seriją tikietukų ir pasiža
dėjo daugiau parduoti; Helen 
Jeskevičiutė taipo pat išleido 
visą seriją, o P. Buknys jau 
3 šerjjas- išpąrdavė. Draugės 
T. Vasikoniutė ir A. ŠZablac- 
kiutė taip pat platina minimus 
tikietukus. ' " H f t ’

“Vii- 
gerai

Ant. Altrie dėjo šovinį į ka- 
nuolę, iš kurios buvo šaudoma. 
Kažin kodėl eksplodavo pa- 

i rakas, pirm uždarant kanuo- 
lės užpakalinę skylę; nutrau
kė kareiviui ranką, išmetė jį 
patį 15 pėdų oran ir taip pri
trenkė, kad kareivis turėsiąs 
mirti.

Piknikas Įvyks Nedėlioję
28 Rugpjūčio (August), 1932
•Bus puiki programa, kuri susidės iš pra

kalbų ir dainų. Dalyvaus Laisvės Choras iš 
Shenandoah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

Prašome draugų iš visų vietų, kur yra 
rengiami “Laisves” naudai piknikai, praneš
ti kada jie įvyks ir kokią programą turėsite.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 < IR NAKTį

< NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

I

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- 
umi pirkti laikrodžius, 
ar bi ką iš auksinių 
nokite, kad

i sipirksite.

į ĮVAIRŪS 
į RODŽIAI 
IjAUSIOS 
luž PRIEINAMA

KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod- Į 
žiu s ir kitus papuošalų daiktus.!

i Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti.
I Williamsburgiečiams, kuriems
■ pertoli pas mane atvežti pataisy-
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ,

i Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-r 
kėsite “Laisvėje.” ' i

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y. 1

INC
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TEL. STAGG 
2-5043

pas mane

daimantus 
daiktų ži- 
pigiau nu-

JONAS STOKES
Fotografas

Siuonii pranešu savo kostume- 
riams. kao" perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numerių 
SI 2 Marion St., 
kam p. Broad- 
way, Chkuncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

LATK-
NAU-

MADOS

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182
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Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

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.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Aveųue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
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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. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos- Piliečių Kliubo pik
nikas įvyks 7 d. rugpjūčio (August), 
Klasčiaus Parke, Maspeth, N. Y. 
Visų šios apielinkes draugijų prašo
me tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame dalyvauti mūsų piknike. Už 
pikniko komisiją, J.' -Ayman.

’ (127-128)
cj.

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

^ubatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. > čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas sų 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS 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 Avė. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

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

Telefonas, Midwood 8-6261




