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Rašo Komunistas

Darbininkai Visų Šalių 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, /Tik 
Retežius, o Išlaimęsite 
Pasauli!

Savo knygoj “Link Sovieti
nės Amerikos’? draugas Toste
ris, Komunistu Partijos kandi
datas į prezicMitus, sako, kad 
šiandien mūsų ^partija turi 15,- 
000 duokles mokančių narių. 
Gi Jaunųjų Komunistų Lyga 
turi penkis tūkstančius na
rių. Tuo būdu tikrai politi
niai organizuotų Amerikoje ko
munistų turime dvidešimts tūks
tančių.

Tai, žinoma, ma
sa, kad mūsų paryja turi de- 
sėtkus J tūkstančių j simpatikų, 
organizuotų į visokias revoliu
cines organizacijas. Bet nerei
kia slėpt to fakto, kad pačios 
partijos eilės tebėra labai ne
skaitlingos. .,,.

Pusantro Tūkstančio
Darbininkų Prakalbose

i. Tas tie-
ROCHESTER, N. Y. — 

Čionai buvo surengtos pra
kalbos draugui James For
dui, Komunistų Partijos 
kandidatui į vice-preziden- 
tus. Darbininkais užsigrū- 
do visa Convention svetai
nė. Susirinko iki pusantro 
tūkstančio bedarbių ir dir
bančiųjų. Jie karštai svei
kino Komunistų Partijos

Mūsų sena kovotoja Močiutė
Bloor savo prakalboje tarpe far- 
merių iškėlė obalsį; “Per šią j 
rihkimų kampaniją mes turime! kandidatą ir jo revoliucinę
gauti Komunistų Partijai dvi
dešimts penkis tūksthnčius nau
jų narių!” šis obalsis turėtų 
prigyti visų mūsų darbuose. 
Didinkime Komunistų' Partijos 
eiles!

prakalbą.

EXTRA!

LENKIJOS KAREIVIAI IR JŪRININKAI n ii* * i Ai

ATSISAKĖ ŠAUDYT DARBININKUS i —
Iš Lenkijos gauti svarbūs 

revoliuciniai praneš imai. 
Uoste Gdynia darbininkai 
atsisakė leisti išvežti amu
nicijos medžiagą, gabenamą 
Japonijai karui prieš Chini- 
jos liaudį ir prieš Sovietų 
Sąjungą. Tai pirmas darbi
ninkų aktualia pasipriešini
mas imperialistų planams 
sukurti naują pasaulinį gai
srą.

Pilsudskio valdžia pašau
kė kareivius ir jūrininkus

______ NEW YORK. — Turtin- 
greitųjų tapo , sumobilizuoti g°sios New Y. Central Ra.il- 
specialiai fašistų ginkluoturoad kompanijos bosai nu
budai ir pastatyti prieš uo- ta™ vėl nukapoti darbinin- 
sto darbininkus. I _ _

Darbininkai maršavo į uo- pos~i~d Nv«v** 
sto komandieriaus ofisą, £apota ’15

EILINIAI EX-KAREIVIA1 PRADEDA KO
VĄ PRIEŠ UŽKARTUS KOMANDIERIUS

kams algas 5 nuoš. Nuka- 
pojimas įeis galion su 

L Nesenai buvo
lie- 
nu-

dainuodami “Internaciona
lą.” Kuomet komandierius 
atsisakė su <
skaitytis, tai darbininkai.iš
taškė ofiso langus.

Meiste paskelbtas karo 
stovis. Pranešimas nurodo,

darbininkais Vokietijos Valdžia Pa-
rhininkni *

smerkė Badui Šešis Mi- *
lionus Bedarbių

Iš 43,000,000 žmonių, Jungti
nių Valstijų cenzo pažymėtų, 
užsiimančių “pelnijančiu dar
bu,” apie 3.5,000,000 yra alpi
niai darbininkai. Vieni jų dir
ba dirbtuvėse ir kasyklose, kiti 
ofisuose ir ant farmų. Bet visi 
jie yra proletarai. Su savo šei
mynomis jie sudaro 70 nuoš. vi
sų šalies gyventojų. Taigi, pro
letariato klasė sudaro nusve
riančią daugumą šalyje. Jie 
turėtų būti krašto valdonais ir 
savininkais, bet šiandien jie yra 
pavergtais ir išnaudojamais.

Eks-kareivių maršavimas į 
Washingtona pasidarė bene 
svarbiausiu dienos įvykiu Jung
tinėse Valstijose ant klasių ko
vos arenos. Išsivystė į platų 
masinį judėjimą. Alkani dar
bininkai, kurie buvo pasiųsti 
Europon guldyti galvas už Wall 
Stryto interesus, atsidūrė prie- 

drus-

CHICAGO, Ill. — Mary 
Money,motina Tom Mooney, 
nors netekus staiga regėji
mo, ketina pasirodyti repu- 
blikonų partijos konvenci
joj ir dar reikalauti nuo 
plutokrato Hooverio laisvės 
savo sūnui.

NEW YORK. — Dar sep
tyni šimtai eks-kareivių iš- 
maršavo į Washingtoną

WASHINGTON. • ___
gantiems veteranams val
džios ligoninės atsisako su
teikti daktarišką pagelbą.

O vis daugiau suvargusių 
ir alkanų veteranų suserga.

šaudyti sukilusius darbiniu- kad įvyko kruvinų susikirti- 
kus. Bet tie atsisakė pildy- mų tarpe ginkluotų fašistų 
ti valdžios norus. Tada ant ir uosto darbininkų.

mandierius ir prieš valdžią. 
Eks-Kareivių Darbininkų 
Lyga šaukia veteranus atsi
sakyt badu mirti. Lyga 
šaukia organizuoti eilinių 
narių komitetus ir imti ko
vos vadovybę į savo rankas. 
Labai didelis veteranų skai
čius žymiai pakrypo prie 
Lygos programos. Visur 
girdisi nusiskundimas ir* 
protestai prieš valdžią ir 
prieš poną Waters, valdžios 
agentą, kuris paskelbtas

Prasideda eilinių vetera- eks-kareivių maršavimo ko
mi bruzdėjimas prieš ko- mandierium.

WASHINGTON. -v Sta
čiai badas ir ligos pradėjo 
savo darbą tarpe eks-karei
vių. Tūkstančiai eilinių ve
teranų priversti kankintis 
be jokios pastogės, alkani ir 
be prieglaudos. Tuo tarpu 
jiems valdžios užkartas re
akcionierius kęmandierius 
Waters ir šaika draugų turi 
gerą prieglaudą, sočiai pri
valgę ir linksmai laiką lei
džia.

šakyje kovos už duoną ir 
ką, prieš badą.

Muzika ir Apgavystės 
Prieš Ex-Kareivius

Tokių kovos galimybių 
dieninėse sąlygose yra 
daug. Prasideda iš mažo

šian- 
labai 
daik

to, išsiplečia į masinį judėjimą. 
Nepasitenkinimo ’ masėse daug. 
Bėda tik, kad mūsų komunisti
nės spėkos tebėra silpnos ir sto- 
kuoja prityrimo tą nepasiten
kinimą visur paversti į veiklią 
audrą.

WASHINGTON. — Viso
kias apgavystes valdžia ir 
policija vartoja, kad išvilio
jus eks-kareivius iš Wash? 
ingtono. Gatavai prirengti 
trokai visuomet, laukia. 
Skelbia, būk iki tūkstančio 
veteranų jau paklausę val
džios ir grįžę namo. Poli
cijos galva Glassford pa- ninkai sėkmingai pasibuda-

HOOVERIO VALDŽIA SKUBIAI BRUKA Į 
SENATĄ DIES BILIŲ PRIEŠ ATEIVIUS

WASHINGTON. — Se
nato Imigracijos Komisija 
uždėjo “okey” ant Atstovų 
Buto priimto Dies Biliaus.
Dabar šitas reakcinis bilius 
skubiai siunčiamas Senatui 
delei svarstymo. Vadinasi, 
valdžia atideda viską į šalį, 
idant kongresas užgirtų tą 
bjaurų užsimojimą ant atei
vių revoliucinių darbininkų.

Tarptautinis .Dąrbiųinkų 
Apsigynimas New Yorke ir 
New Jersey valstijose ren
gia dešimts protesto mitin
gų birželio 18 d. prieš Dies 
Bilių. Savo pareiškime T. 
D. ,<A.ĄS^ko;

“Dies Bilius yro bosų vė
liausias žingsnis persekioji
me darbininkų šioje šalyje. 
Prie indžionkšinų, linčiavi- 
mų, suokalbių ir plakimų jie 
dabar prideda deportavimus 
prieš darbininkus. O tai jų 
bedarbės ir algų kapojimo 
programos dalis. Šis bilius 
turi būt atmuštas. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni- 
ftlas šaukia darbininkus šių? 
sti Senatui protesto teleg
ramas ir rezoliucijas prieš 
Dies Bilių. Taip pat mes 
šaukiame darbininkus masi
niai dalyvauti protestų mi
tinguose.” , , ,

BERLYN. — Socialdemo
kratų ir kitų buržujų “libe
ralų” išrinktas prezidentas 
Hindenburgas ir Papeno 
kabinetas vienu užsimojimu 1 
nukapojo bedarbiams pa-' 
šalpą ant 20 nuošimčių. Vi
so iš bedarbių atima $119,- 
000,000 per metus. Bedar
bis su šeimyna dabar tegaus 
$10 pašalpos į mėnesį. O 
ir tą pašalpą turės sumokė
ti patys darbininkai, kurie 
dar turi laimę dirbti! Va
dinasi, visa krizio našta be- 
gailestingai suverčiama ant 
darbininkų sprando.

Negana to, Hidenburgas 
įgalioja kabinetą dar dau
giau sumažinti pašalpą be- 
darbiamš, jeigu “būtų rei
kalas.” Šitas smūgis palie
čia šešis milionus Vokietijos 
bedarbiu. C

Motina Mooney Staiga
Neteko Regėjimo

Fišės Agentas Didelis
Vagis ir Žulikas

CHICAGO, II. — Baisi 
nelaimė ištiko Mary Moo
ney, 84 metų amžiaus moti
ną Tom Mooney. Čia jai 
kalbant Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo konfe-1 
rencijoj staiga pasidarė vi
sai tamsu. Senutė sušuko:

Means buvo Fišės komiteto 
pasamdytas padėt tyrinėti 
Amerikos komunistų veiki
mą. . ■ - 1

WASHINGTON. — Teis
mas pripažino kaltu ir grū
moja 20 metų kalėjimu val
džios šnipui Gaston Means. 
Jis išviliojo $104,000 iš ka- 
pitalistės McLean, prižadė
damas atrasti ir sugrąžinti < 
Lindberghų vaiką. Žulikas

pašaukti daktarai negalėjo 
pasakyti, ar šitas apakimas 
tik laikinas, ar pasiliks iki I 
mirties.

Motiną Mooney ir komu- p .. .. 
nistas darbuotojas Moore > OllClja 
važinėja su prakalbų marš
rutu.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Masiniai Areštai ir Kru

vinas Teroras Kuboj

Ištaškė Bedarbių 
Demonstraciją prieš 

į Republikonus
APIE 100 EKS-KAREIVIŲ I 
IšMARšAVO WASHING 

TON A N

ELIZABETH, N. 
!Prie didelės minios susi-

Trečias Sovietų Dirižablis
Sovietų Sąjungos darbi-

Tremtiniams.” Tai bus at
minčiai tų bolševikų kovo
tojų, kurie buvo ištremti 
laike caro viešpatavimo, ir

Draugas Fosteris važinėja su 
prakalbų maršrutu Minnesota 
valstijoje. Nežiūrint lietingo 
oro ir didelio purvo, vargingi 
farmeriai tūkstančiais sueina 
klausytis jo prakalbų. Kapita
lizmas juos suvargino, ekonomi
niai pražudė. Farmeriai iš sa
vo bėdų jieško išeities komuniz
me. Jie girdi, kaip valstiečiai 
po komunizmo vėliava laimėjo 
kovą Rusijoj.. Rengiasi tuo 
keliu maršuotį šios šalies far
meriai. Daugelis jų pirmu kar
tu balsuos už Komunistų Parti
jos kandidatus. Daugelis 
įstoja į Komunistų Partijos 
les.

ją 
ei-

kvietė armijos ir laivyno vojo trečią didelį dirižablį , . dabartiniamskapita- 
rviMAnli nlrn 1/n V’AliTl n VVJ 0 / kr> lin Avnixni IZ11V1A ° Tbenus griežti eks-kareiviams (baliūninį orlaivį) 

išleistuvių maršus. Girdi, vardas yra “V-3 Udarnik.” 
išgirdę tą meliodiją, vetera- Įtalpos turi 6,500 kubiškų 
nai gal pasiilgs namų ir 
grįš. Bet visos apgavystės 
veltui. Tūkstančiai vetera
nų darbininkų laikosi tvir
tai.

metrų. Gali vežti šešis pa- 
sažierius ir šešis dirižablio 
d a r b i n i n kus. Varomas 
dviejų Wright motorų, kiek
vienas kurių turi 300 arklių 
pajėgos. 1

ur101 listinių šalių revoliuciniams 
politiniams tremtiniams, ku
rie randa prieglaudą Sovie
tų Sąjungoje.

Palocius bus baigtas 1933 
metais, turės muzėjų, teat
rą ir knygyną.

1RAD0 VAIKĄ PRIRA
KINTĄ PRIE LOVOS

Sukilimas Valstiečiu
Į

POWHATAN, Ohio, -r- 
Policija rado Oscar Feisto 
sūnų, 12 metų, prirakintą 
prie lovos. Ant vaiko kak
lo randasi retežio žymes. 
Tame kaltinama močeka.

HELSINGFORS, Suomija. 
—Šiaur. dal. Suomijos, Ni- 
vala dist., alkani farmeriai, 
apsiginklavę kas ką sučiupo, 
patraukė prieš vietinę val
džią. Jie reikalavo pašal
pos savo šeimynoms. Ban
dė užgrobti vietos valdžios 
ginklus. Centralinė valdžia 
pasiuntė armiją sukilusių 
valstiečių numalšinimui.

AUDĖJŲ UNIJOS 
KONVENCIJA

I. —PROVIDENCE, R.
Nacionalė. Audėjų Darbinin
kų Unija šaukia savo tre
čią metinę konvenciją liepos 
2-4 dd. Konvencija įvyks 
Bostone.

New Orleans. — Anglijos 
laivas pargabena Felix Hau- 
sner, lenką lakūną, kuris 
bandė perskristi jūras ir 
pasiekti Varšavą. Hausne- 

, ris esąs vos gyvas.

17 PARTIJŲ PARLA
MENTE

PARYŽIUS. — Francijos 
parlamente yra atstovai nuo 
17 įvairių partijų. Šiame 
parlamente keturiomis par
tijomis daugiau, negu pir- 
mesniam.

Artificialis Brendinimas 
Tomačių

• Sovietų Mokslinio Tyrinė
jimo . Instituto Fruktų 1 ir 
Daržovių Sekcijoje .tapę iš
rastas naujas sėkmingas bū
das artificialiai (dirbtinai) 
pribrendinti.' tomateš. Tatai 
tikslui vartojamas “ethyl” 
gazas. . i i

Naujas Vardas Metalo 
Miestui 1

Sovietų Sąjungos Pild. 
Komitetas leido Kuznestro- 
jaus darbininkams “No- 
vokuzneck” užvardinti “Sta- 
linsku.” Gi didysis metalo 
fabrikas vadinsis “Stalino 
Fabrikas/’

Leningrado Kultūrinis 
Planas

Komisija baigė darbą de
lei plano kultūriniam-^dar
bui Leningrade laike Antro
jo Pėnkių Metu i Plano. < Bė
gyje i ateinančių i penkių me
tų bus pabudavota 119 nau
jų mokyklų; delei 120,000 
studentų. Visokiems kultū
riniams darbams . bus išleis
ta 110,000,000 rublių. Gi 
per pirmąjį Penkių Metų 
Planą tam tikslui buvo išlei
sta tik 20,000,000 rublių. .

FRANCIJA ATSIĖMĖ 
VISĄ AUKSĄ

Palociuš Politiniams 
Tremtiniams

Maskvoje pradėtas buda- 
voti “Palocius Politiniams

HAVANA. — Negirdėtas V, uiueies numus sum- 
teroras paleistas darban vį_lenkusių darbininkų, birze- 
soj Kuboje. Prezidento Ma- į° va • nuo
chado kruvinoji valdžia už- Jar.5 aPvie ^9 eks- 
kimšo visus Havanos kalėj i- i kareivių įsmarsavo ^Va
rnus politiniais areštantais shingtoną reikalauti is val- 
ir dar turi išdavus du šimtu1 ^Z1OS PIklausančių jiems 
varan tu del suėmimo. Du , ^9 Xad°vybe John 
jaunuoliu karo teismas nu- i 
teisė visam amžiui kalėji- 
man. Machado oficialiai 
užgyrė teismo darbą, nors 
šalies Augščiausias Teismas 
yra nusprendęs, kad tas 
įstatymas, kuriuo pasire
miant, jie buvo nuteisti, yra 
prieškonstitucinis.

Po vadovybe John 
'J. Clark eks-kareiviai paro
davo miesto gatvėmis. Vi
sus maršuotojus ant gatvių 
susirinkusi publika karštai 
sveikino.

CHICAGO, Ill. — Birželio 
i 14 d. prasidėjo republikonų 
’partijos konvencija. Bedar
bių Tarybos, Darbo Unijų 
Vienybės Lyga ir kitos or
ganizacijos buvo, surengę 
bedarbių demonstraciją. Už 
poros blokų nuo konvenci
jos svetainės susirinko tūks
tančiai bedarbių ir klausėsi 
prakalbų. Paskui minia pa
traukė linkui svetainės. Bet 
čia juos pasitiko ginkluota 
tūkstantinė armija pėsčios 
ir raitos policijos ir razbai- 

I ninku. Bedarbių maršavi- 
mas tapo sulaikytas ir be
darbiai išblaškyti.

Paleido po Kaucija Veteranų 
Eisenos Vadą

Siautė Didelės Audros
Ten-

Numirė Sakydamas 
Prakalbą Kongrese 

WASHINGTON. — 
nessee valstijos atstovas 
EIsick nuo širdies ligos mirė 
viduryje savo prakalbos, ku
rią jis-sakė Atstovų Bute 
birželio 14 d. Jis kalbėjo

PITTSBURGH,Pa.—Tarp- «ž Donų' atmokėjimą_ eks- 
tautinis Darbininkų Apsi- kareiviams. Tas davę pro- 
gynimas išėmė po kaucija politikieriams nuvilkmti 
d. C. B. Cowan, vadą Cle- balsavimą už bonus vienai 
velando eks-kareivių marša- 
vimo, kurį čia policija buvo 
suareštavus, idant pakrik- 
džius pačią veteranų eise
ną.

ELIZABETH, N. J.
Iki šiol Franci ja turėjo 

Amerikoje ; užstačius $55,- 
000,000 vertės aukso, kad sky, 32 metų, kaltinamas 
palaikius savo franko valiu
tą. Bet šiuo tarpu visą ši
tą: užstatinį auksą Franci
jos valdžia ištraukė ir par
sigabeno, namo. * . . (

Areštuotas Martin Podol-

nužudyme federalio prohi- 
bicijos agento Johų Gi Fini- 
ello laike pagarsėjusio reido 
ant Rising Suh Brewery 
Co., rugsėjo 19, 1930 m.

dienai.
NUŽUDĖ DVIDEŠIMTS 
SUKILĖLIŲ

TEGUCIGALPA, Hondu
ras. — Valdžia giriasi, kad 
sukilimas esąs beveik visai 
numalšintas, o dvidešimts 
sukilėlių vadų nužudyta.
SIUNČIA KARINĮ
LAIVĄ Į ČILI

LONDON. — MacDonal- 
do valdžia pasiuntė karinį 
laivą į čili vandenis gyni
mui Anglijos imperialistų 
interesų.

TEGUCIGALPA, Hondu
ras. — Birželio 14 d. čia di
delės audros sunaikino daug 
javų, ypatingai nukentėjo 
bananu plantacijos.

PANAMA CITY.—Iš Pa-1 
cifiko okeano užėjo didelės 
audros ir Panamos mieste 
pridarė daug nuostolių, ap
vertė ir sudaužė daug lai
vų, nunešė daug stogų.

MADRIDAS, Ispanija. — 
Ir čia per ištisas dvi dienas 
siautė audros ir kruša. La
bai daug žalos padaryta ja
vams ir gyvuliams.

ŽEMĖ DREBĖJO

MANAGUA, Nicaragua. 
Birželio 14 d. čionai buvo 
smarkus žemės drebėjimas, 
kuris tęsėsi tik keturias se
kundas. Žmonės buvo iš
gąsdinti ir bėgo iš namų. 
Nuostolių nepadaryta.

■ l
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NUSTEBINS PASAULI SOVIETŲ
ANGAROS ELEKTROS STOTYS
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Bendroji Sovietų Sąjun

gos vandens pajėga, tinka
ma del įrengimo vanden- 
elektrikinių stočių, yra apie 
200,000,000 kilovatų (kilova
tas turi veik pusantro ark
lio spėką.) Iš to skaičiaus: 
del Azijos dalies išpuola 
166,000,000 kilovatų.

Pirmiausiai imama domėn 
tos progos, kur galima pi-' 
giai pastatyti elektros paje-! 
gų gaminimo stotis. Viena1

rią čionai pagamina 3,359 
fabrikai ir stotys.

rą eina per akmenis, ir ten 
yra patogių vandenpuolių, 
ikas suteikia progą pabuda- 
voti 5 stotis 'su 2-3,000,000 
kilovatų pajėga ir metine 
produkcija apie 18 miliardų 

■ kilovatų. ,f
. Ant upės Enisei, žemiau 

. , . T . .įpuolimo Angaros, pagal1S tokių progų buvo Dniepro |1hna inžinieriaus 'V. 
upe,-• kur tapo' įrengtas p>udnickio', galima pabuda- 
“Dmeprostrojus” su 560,- L : ? o onn nnn

talo rūda.
Bus, išplėsta vario gamy

ba pakraščiais upės Lena, 
nes ten, apart aukso, suras- j .

turtingi sluogsniai varioj ,Taw, qi . f . . . . .t Nors SLA fašistai ir so- Socialfasistas Grigaitis, kad 
cialfašistai pjaunasi, riejasi [parodyti savo bjaurų prieš- 
del grobio SLA organizaci- Idarbininkiškumą, tą SLA 
joj, del išnaudojimo tos or- ’ ” 1 ’

rūdos, geležies rūdos An-j 
garos srįtyje surasta vie- 

Įpuolančios upės į Anga- nuolikoje skirtingų vietų

J Republikonų partijos konvencija prasidėjo pereitą ant
radienį, Chicago j. Senatorius L. J. Dickinson iš Iowa 
valstijos sakė įžanginę prakalbą. Jis išgarbino prezi
dentą Hooverį ir jo administraciją. Jis kalbėjo apie jo 
prezidentystės rekordą ir žymėjo, jog Hooveris “daug 
pasidarbavęs” atsteigimui normališkumo, ir šaukė, kad 
Hooveris vėl turi būt išrinktas prezidentu. Girdi, jeigu;“Dnieprostrojus,z su Dbu,-! 99nn Ann kiln*..............................    “atsteigs 000 arklių pajėgos ir teik- į*Se X

siąntis j metus laiko 2,500,- dukįija 15,100,000,000 kilo-
Hooveris bus vėl išrinktas prezidentu, tai jis 
normališką padėtį.”

Bet tikrenybėje, kas liečia darbo mases, Hooverio pre
zidentystės rekordas yra bado rekordas, yra rekordas al
gų kapojimo kampanijos, rekordas padidėjusio teroro 
prįeš i darbininkus; rekordas deportavimo sveturgimių 
darbininkų, rekordas lynčiavimo negrų darbininkų.

Be jokios gėdos ponas Dickinson žymėjo, jog republi
konų partija, vėl turėdama Washingtone savo žmones, 
ątsteigs šaly “normališkumą”.
; Republikonų partijos lyderiai daug blofino apie “pros
perity” 1928 metais laike rinkimų kampanijos. Tuomet 
pakartotinai jie sakė, kad jeigu norite, idant šaly būtų 
“prosperity,” tai išrinkite inžinierių Hooverį prezidentu.

Palo Alto, Californijoj, rugpjūčio 11 d., 1928 m., Hoo
veris, priimdamas kandidatūrą į prezidentus, savo pra
kalboj pareiškė:

“Mes šiandien Amerikoje .esame arčiau galutinos per
galės ant skurdo, negu kada nors pirmiau mūsų šalies is
torijoj. Biednųjų prieglaudos namai nyksta iš mūsų tar-

kurios apskaitliuojama 
200,000,000 tonų rezervas. 
Anglies toje srityje yra iki 
75,000,000,000 tonų, o gal ir 
daugiau. Toki tai turtai 
Rytinėje Sibiro dalyje. Rei
kia išplėsti jų apdirbimą, ir 
kraštas bus vienas iš kultū
ringiausių ir didžiausių in
dustrinių centrų. Elektros 
pajėgai gaminti didžiausi

. narių reikalavimą vadina
įganizacijos savo bjauriems “bonais,” ir prie to dar 
tikslams, bet, kuomet jie tu-.niekšiškai bando pasityčioti 
ri kokį nors reikalą su ko- iš buvusių kareivių, kurie 
vingais lietuviais darbinin- piumaršavo į Washingtoną 
kais, tai tuojaus sudaro j reikalauti bonų. Jis sako: 
bendrą frontą.

Ir fašistai ir socialfašis
tai vienu balsu šaukią, rė
kia prieš teisėtą reikalavi
mą SLA narių darbininkų J demonstruoti prie seimo salės.

Šiandien “bonusų maršavimai” 
lyra populiarus dalykas.

politinių išrokavi-1 Aišku, seime, kuomet at-

Gal būt, jie (išmesti iš SLA 
nariai.—“L.” Red.) sugalvos da 
ir “marguoti” i Pittsburgh^, ir

siantis į metus laiko 2,500,-
000,000 kilovatų valandų. -vaį-ų, nes ten tarpe skalų 
Energijos gaminimas atsi-;gapma padaryti vandenpuo- 
eis tik 7 dalis kapeikos nz^įg gg metrų augščio. Taip 
kilovatą. ,nnt. Atamanovsko sasmau-

Kaukaze bus išbudavota 
keturios stotys ant .upės Su
lak su .700,000 arklių pajė-^ųų kilovatų pajėga ir me- i kiekvienu 
gOS mn i-i-i nri Uito ivnnrvfo ' _ .. , 1 .
stotys ant upės Zangre.

pasaulyj rezervai. Gamtinių kuriuos tie elementai išme-. 
turtų daug. Ko reikia, tai. te iš Susivienijimo del savo ’ 
sumanaus planingumo ir bjaurių 
tinkamos jų eksploatacijos mų, kurių delegatus jie bru-'eis klausimas sugrąžinimo 
tam, kad pagerinus gyvento- tališkai išmetė iš salės SLA pinigų išmestiems nariams, 
jų būvį. Sovietų valdžia 36-tam Seime, Chicago j. i...............
mokėjo kitur išrišti tinka-J Išmestieji SLA nariai dar-1

i fašistai ir socialfašistai p.a- 
’mirš savitarpinius ginčus ir 
sudarys bendrą frontą prieš 
išmestų SLA narių teisingą 
reikalavimą. Bet mes ma- 

............ ...........r-j-o- - —- |_______  nauju fabriku, grąžinta jų įmokėti pinigai, nome, kad SLA seime atsi- 
Taipgi . bus įrengta xįne proūukcija 3 milardų j nauja kasykla, nauja elekt- Šimtai buvusių SLA. narių ras ir sąžiningų darbininkų 

., 'kilovatų valandų.'Tokiu būi-o__ _____ _________ v
Vidurinėje Azijoje tinka-Upg Angara ir į ją įpuo-1kolektyviu ūkiu ir atidary- 

mos upes del pabudavojnnoiianči0S turi geras progas iš- imu kitokio industrinio ga-'

!pat Atamanovsko sąsmau- mai klausimus, ji mokės ir bininkai 
goję, tarpe akmenų, galima čia atlikti savo pareigas, 
įrengti antrą stotį su 400,-! Sovietų- Sąjungoje

i sumanė patiekti 
reikalavimą ŠIA 37-tam 

su seimui, kad jiems būtų su-

I delegatu, kurie nenorės nu- 
Tas fašistams ir soeialfa-j s!<riausti tų.dai''’Lnin^’C” 

budavojimui del 13 galingų Imybos centro vis gerėja to jaĮ)aį sįunta. Tuo ^!e stos. atsilyginimą su 
elektros gamybos stočių su, darbininkų ir valstiečių bū- i klausimu fašistiniai elemen-1 įmestais nariais. 
14,700,000 kilovatų ir meti- Į vis: Visam milžiniškam dar- - ■-------------------
ne produkcija iki 100,000,-1 bui vadovauja Komunistų 

yra, ten galima daugiau pa-'■ proletariato, : 
gaminti energijos, kaip da- aplinkui savo partiją, 
bar yra visose Jungtinėse D. M. šolomskas.
Valstijose. Reiškia, ten bus! -1------ -----------

'kilovatų valandų.'Tokiu bū-Iros gamybos stotimi, nauju rasosi po peticija.

elektros gaminimo' stočių 
yra Čircik, Nary#i ir Ču. 
Projektuojama ten išbuda- 
vot 12 stočių su 2,350,000 ki
lovatų pajėga, kurios į me
tus laiko suteiks iki 14 mi- 
liardų kilovatų. Pagamini
mas vieno kilovato energi-

po. Mes dar nepasiekėme tikslo, bet, turėdami progą jos atsieis ne brangiau, kaip 
tęsti toliaus pereitų aštuonių metų politiką, mes i ’ 1 :i 1 :... : 11
su dievo pagelba būsime arti tos dienos, kuomet skurdas 
bus išnaikintas šioje šalyje.”

1928 metais republikonų Qriija ir ponas Hooveris ve-
i ♦ • i i • //w-r* v t • i • i

tai pamiršta savo tarpe k i- • Mnf p- z, • • n • v
virčius del SLA grobio ir! AFLA. 0619138 IT 17168-

į šeiminis Parengimas
cento išmestiems SLA na-' --------
riams. Mat, jie nori turėti i McKEES ROCKS, Pa. 
kuodaugiausiai pinigų viso-į KaiP. J'a« žinoma, APLA. sai
kioms savo šmugeliškoms "las |"e',os 1 lr 2'. Tal 
paskoloms. , Deiegatai dalyvaus veik iš

I kiekvienos kuopos.
Priešseiminis parengimas bus 

birželio 30 dieną, APLA. 2 
kp. svetainėje, 24 Locust St., 
McKees Rocks; Pa. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Rengia AP 
LA. Pirmas Apskritys. 
• Svarbą, 
dalyvautų 
Taipgi ir 
kviečiami 
kaip ir atidarymas APLA. sei
mo. Programa bus gera. Rodo
si, Dailės Rat. išpildys progra
mą. Kalbėtojai bus iš Jau- 

• gelio miestų.
Komiteto Narys.

000,000 kilovatų-valandų, tai į Partija ir pirmosios eilės sucĮarę bendrą frontą šau- i 
..... '------ ,:™" "" —susijungusios kia kad jie neatmokčs nei i 

nnrtiia ___j._ ____ __  ot a

greitaiipuse kapeikos. Taipgi bus'li§j-)Ujavoį-os milžiniško dy- Į Varmnmi Mnlnm
kurdas j galima išbudavoti stotys n 'džio elektros pajbgų garny- j ’ I’lUlvIlJ

Skaičius Auga I Fašistų “Vienybė
(----------- ------------------------ jl--------"O c O--------------  <7

bos stotys, kokių dar pašau-1 
Kazokų. ręspublikpje pla- ps nematė^ Jr prfe to darbo

I ant upes Vachši.

nivLdio icpuuiixxuiiu yciixija n pynao nuuvww vv' nnniam'a •iqhiiHflvnt-il 6 cfn- n . , U Hv. >] dė kampaniją po obalsiu “Vištiena ąijit kiekviepp darty- . j j . -ja , .! 2g00 Sovietu p^Mzia J 
ninko stalo, automobilius kiekvienam-garądžiui, darbas vuaJaHi ' iXisnU tŪko rengiasi.| i Prijb1 
kiekvienam, gerbūvis visai šaliai.” ' 00CL kilovatu .pajėga Urba Miižinišk\j 'stočių

metine pioatiKcija io,uuu,- ruošta reikalinga
Bet nespėjus jam išbūti metus prezidentu, 1929 metais 

nuo ekonominio krizio pradėjo braškėti kapitalistini 
Amerika. Į dulkes subyrėjo republikonų partijos ir Hoq- 

verio prižadai.. Vietoj nykti, skurdas ir badas didėjo įr 
didėja.

Ir štai, kovo 8 d., 1930 metais, Hooveris dar bando 
smarkiai blofinti apie “gerbūvį.” Kapitalistinė spauda 
patalpina iš Washingtono sekamą pranešimą:

“Prezidentas Hooveris pranašavo šiandien, kad blo
giausia bedarbės padėtis praeis bėgyje sekamų šešiasde- 
šiihts dienų.”

Ir tie, kurie tikėjo Hooverio melui, su nekantrumą lau
kė to laiko, kada pranyks bedarbė. iBet to nesulaukė. 
Tačiaus jiems Hooveris dar vieną blofą paleido. Tai bu-

0P0,000 kilovatų valandų.
■ Vakariniame Sibir0l,įbus 

jšbudavotos stotys ajh-t upių 
Biją, Katun, Tom, Altai ■ii’ 
kitų. Jos visos teikia pro
gą išbudavoti pigauš gami
nimo elektros stotis.

Volgos ^srityje planuoja
ma išbudavoti 10 vandeniu

iaų rimtai 
rengiasi.) t Del, Jbud^yojimo

.... ~ 'į Stočių jaii pa
ruošta reikalinga pajėga, ir 
tam tikslui pradėtas darbas 
išbudavojimui kuro pagelba 
varomos stoties su 300,000 
kilovatų 
baigta 1934 metais 
Angaros .^xx x*..^ x..*. ... ,v _ n ,
žinąs bus baigtas 1937 me-1?1-ies ls sa^° . Tos mo-, 
. , -r i , . - tervs vra naiicriaiisia. spimv-

i” sako, I 
kad iš to reikalavimo fašis
tų ir socialfašistų kontro- 

|liuojamas seimas “tik pasi- 
i.” t Ji-bando rasti ne

išmanėlių išmestų SLA na-

NEW YORK. — Salavei- 
šių. Armijos čyfai praneša, t 
kad benamįų įr badaujančių

tb nesulaikomai auga. ; Vis |rillį tarpe, i,r sako, bu < jie 
daugiau ir daugiau jų gy- l)atys pasitraukę is SL oi- 

labai gerai žinoma, kad išti
sas kuopas fašistiniai valdo- 

inai išmetė už tai, kad jos 
I protestavo prieš brutališką 
j fašistų ir socialfašistų pasi
elgimą su 208 darbininkų 
delegatais Chicagos seime. 

“Vienybės” fašistai šau- 
CHICAGO, III. — Uždą-į kia, kad jie pasilaikys išme- 

rytos durys The United ;stųjų SLA narių sumokėtus 
American Trust and Sav- j pinigus.
ings banko, kuris turėjo Tą patį sako ir socialfaši- 
$1,300,000 depozitų. stų organas “Naujienos.”

moterų armiją šiame mies-
J I * 1 1 * • Lr -ir

daugiau ir daugiau jų gy-
'5 siULieb su i . ° r . o'nniyqniinQi. Ši stotis turi būti'Yenlmas atgruda i salavei- Sa 1

Ant apgavikų glebi, nes tos m 1
11 nimil- varguolės nežino kitokios iš- U IJxlzO Į J A JL JLllcuo JLxaJLa • . • • -j _ i r-T-^

tais, o ant Irkut upės-1939 terys yJa dauSiausia šeimy- 
,. . i metais. j •!

varomųjų ; elektros stočių.
Ant pačios Volgos 6 su pa^ 
jėga nuo 80,000; iki l;800,- ■ 
000 kilovatų,! kurios visos Kaip matome, yra pato- 
sudarys iki 5,500,000 kiloya- gumai, tinkamumai milži- 
tų jėgą* ir per metus teiks niškų stočių įrengimui. Bet

Kam Bus Naudojama 
Energija

vo gegužės 1 d., 1930 metais, kuomet jis, parėmimui savo iki 30,000,000,000 tkilovatų juk turi būti’ir šaltiniai tos
pirmesni© pareiškimo, sakė: ‘
“Kuomet suirimas prasidėjo šeši mėnesiai atgal, aš esu

įsitikinęs, kad mes jau dabar pergyvenome blogiausią pa-! 
dėtį ir toliaus dedant bendras pastangas mes greitai at-' 
sigausime.” Į

Bet blofu negalima krizio sumažinti. Ir štai, jau gruo
džio mėnesį, 1930 m., savo pranešime kongresui, prezi- ku/galima išbudavoti ant Y£a

----------------------- : Upių Angaros ir ____
Ekonominę depresiją negalima išgydyti įstatymdavys- septyniolika elektros gami- turtingiausia pasaulyje gi-

dentas Hooveris sako:
.<«— ■ • • ■ ■ * ■ ~ ■ ■

tiniu veikimu ar vyriausybės paskelbimu?’

nu motinos.

UŽSIDARĖ BANKAS

egatai kiau 
parengirne.

kad <
šiam

ne delegatai. Visi 
dalyvauti. Tai bus

ir keturias stotis.ant į Vol
ga įpuolančių upių. ‘

Rytinis Sibiras— 
Angara

energijos sunaudojimui. Da
bartiniu ląįku tos teritori
jos dar nėra išvystytos. Bet 
yra viskas tam, kad pada
rius ten kultūrinį ir indust- 

..........į. Sibire 
42 nuošimčiai visos

Managua. — Nicaraguos 
valdžia skelbia, kad jos ar
mija sunaikino vienų sukilė
lių kempę ir nužudė septy
nis revoliucionierius.

Rytinis Sibiras yra vieta, iani SSSR kraštą

upių “Angaros ir Enisėjo SSSR girių; o SSSR yra

riomis. Ten yra pusių, eg
lių, aržuolų ir; kitokių me-

nimo stočių su pajėga 18,-
Vadinasi, blofas apie “prosperity” sugrąžinimą sprogo. 500,000 kilovatų ir metine
Bet dabar republikonų partija vėl bando surasti nau- produkcija 129,000,000,000 džių, ir bus išvystyta galio

jus obalsius, kad apgauti mases. Dabar jie kalba, kad!kilovatų valandų. Čionai 
vien tik Hooverį vėl išrinkus prezidentu bus galima “at-lupės eina per skalas, jų
jus obalsius, kad apgauti mases.

Socialfašistų kandidatas į J. V. prezidentus, kunigas Norman Thomas, būdamas ka^ 
pitalistų tarnu, bando lošti darbininkų reikalų gynėjo rolę.

ga medžio pramonė.
Turtingos teritorijos ir ( 

kraštai tvirti, ir tas teikia metalo fūda. Pakraščiais

Naujas įpenkmetini^ pla^ 120,000,000; tonų; ‘ geležies, 
nas. apijna įrengimą eilės Rūda vietomis turi net iki 
stočių ir pradėjimą kiįųįnuoš. geįležies ir plieno, j 
darbtiJ ^Ypatingai paranki r 
yra upė Angara, nes ji iš
plaukia iš didžiulio Baikal 
ežero, : 
pajėgą labai lengvai galima 
kontroliuoti. Angara upė 
turi 1,900 kilometrų ilgio ir 
ant viso jos plaukimo ji nu
sileidžia 378 metrus, kas su
teikia jos vandeniui smar
kų bėgimą. Ant jos galima 
įrengti 6 užtvankos ir išbu
davoti stotis su 10,000,000 
kilovatų pajėgos, teikian
čias per metus laiko 72,000,- 
000,000 kilovatų. Reikia ži
noti, kad vien šios 6 stotys 
suteiktų tris ketvirtadalius 
visos dabartinės elektros jė
gos Jungtinių Valstijų, ku-

• steigti normališką padėtį” šalyj. . ... . ... . __  _____ ____ _________
Republikonų partijos, Wall Streeto partijos programa pigiai padaryti užtvankas, upių Bylaja ir Onot yra iki

yra bado programa, kas lięčia milionus bedarbių.'; Bet ji 
bandys iškelti apgavingus obalsius, kad tuo būdu suvi: 
lioti mases bedarbių.

Republikonų partija yra darbininkų priešų partija, 
partija kapitalistų. Ne kitokiu yra ir demokratų parti
ja, kurios konvencija neužilgo įvyks toj pačioj Chicago j. 
Socialistų partija yra kapitalistų ištikimas šunelis.

Visas tos trys partijbs yra partijos darbininkų klasės 
priešų. ' fUL ' ?

' *. f '

Tik Amerikos Komunistų Partija yra darbininkų kla
sės partija. .Ta partija pakartotinai iškėlė į viršų Hoo- 
verio ir republikonų partijos blofą apie “gerbūvio” su- 
'grąžinimą. Ta partija vedė ir veda kovą už darbininkų 
klasės reikalus. Ta partija išstato darbininkų kovos pro
gramą prieš kapitalistinių partijų bado, skurdo ir karo 
programas. , . . : ;

Vien tik Komunistų Partija kovoja už bedarbių ir so- 
cialę apdraudą/kapitalistų ir jų valdžios kaštu, prieš al
gų kapojimą, už'sutrumpinimą darbo valandų, prieš im
perialistų rengiamą karą,. Vien tik tos partijos kandida
tus ir progįąmą privalo darbininkai remti šiuose rinki
muose.

ko Tyroj i 
ME

/

ir todėl jos vandens I p11?1.

Zabiskame, Čeremkase ir 
Golovinsko srityje yra tur-

1 anglies sluogsniai. 
Priebaikalijoje yra rūdų del 
gaminimo švino, cinko ir ki
tokio spalvuoto metalo. Prie 
Čeremkovo miestelio, kur 
bus būdavojama milžiniška 
Angaros .elektros gamybos 
stotis, jau dabar pradėta 
budavoti dideli fabrikai.

Angaros teritorijoje bus į 
išvystyta " medžio, metalo, 
gumos, chemikalų, trąšu,' 
drabužių, aliejų ir kitokia 
gamyba. Angaros sritis 
planuojama padaryti cent- 
raline-SSSR gamyba alumi- 
no, nes Okinsko-Zimįnski
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

partijos organizaciją ir tę- i
n/A 4*/ava nnvr/A /Initlxn l/rxl 1-za *

būdais paspartinti arklį, negu garsas, tai yra apie;With the picnic season here, 
Nors, milioną sykių. i j and the songs brand new to 

Aplamai galima būtų sa-1 learn, chorus members shouldĮDOMUMAIsė ten savo darbą, kol te-! 
nai pripuolamai neužvažia
vo žinantis provokatorių 
pirmos organizacijos atsto
tas. Tiktai tuomet drau- 
; gai pagalvojo apie tai, kad 
.nepakenktų paskelbt provo- 
I katerių partijos spaudoj.

Dažniausia tokios dėmės at-i 7 
kad “kova” su

kai, tai ir jie pasidaro balti

kai- kaklo, veido ir rečiau kitur • 
kur. Kenkti nieko nekenkia, j 

įtik išvaizdą kiek gadina. Liga 
paprastai nepereina ir nesi- 

bus ' duoda išgydyti, nors retkar-

Elektra Dirginami Lenkty
nių Arkliai

Kad smal kiau bėgtų “rei
siniai” (lenkt yniuojanti) 
arkliai, to sporto biznieriai

provokatoriais, kuomet pro- |naujoja visokias gudrybes. I tikro geriau pasirodė, negu 
'vokatoriai niekur neskelbia-iyien - naujausių gudry- Strangler Lewis. Tatai tu
mi, yra ne kova, o paslepi- > aikštgn mingt jr tj kurie <be.
mas provokacijos. Aišku, . ; ... ,, 7 .. xVQ,, v; ftm„Kn(ra

■ idant lis laimėtų.
antra vertus, dažnai išanks-

’ :to būnu paskirta, katras kad garsas ore nueina {tl-v and conle- 
ibūtent arklys turi laimėti, 1JO -.200 pėdų per sekundų.! Sunday, June 19th the Vi 
.kaip kad, sakysime, buvo Į —o—
paskirta, kad “Strangler”] Kiek sekundų 
Lewis turi paristi >šikatą,' 
nors tose paskutinėse jų
dviejų ristynėse Šikatas iš-

lijos Chorus is planning a pic
nic at Lakewood Park. We

kad tik pats plačiausias pas
kelbimas, tiktai davedimas un^i’ 

i kiekvieno atidengtos provo- 
ikacijos fakto iki žinojimo 
;ne tiktai visos savo parti
jos, bet ir viso Kominterno, 
|iš vienos pusės, padeda iš-. 
! kelt aikštėn priešo agentus,

Baltosios Dėmės Odoje

Drauge gydytojau, malonė
kite per “Laisvę” dįoti man 
patarimą arba, jeigu paranku,' siranda ant viršaus rankų, ant 
tai ir per laišką, už ką iš 
no ačiū.

Esu moteris 44 metų
žiaus, sveriu 175 sv. Jau
apie metai laiko, atsirado man čiais pasitaiko, kad ar tai sa- 
ant kaklo kairėj pusėj toks vaime ar nuo gydymo ji išnyk- 
mažas, baltas plėtmukas, žir-'sta.
nio didumo. Ir dabar vis ple- ■ TZ • , , , . . ..v. . , . . . , 1 Kai del gydymo, tai galima:
ciasi didyn ir didyn ir jau bus _ . .. ... , , 1J .mėginti tūla laiką vartoti kak 
colio didumo. Nuo ko tas pa- vįmes liaukos preparato.
eina? Ir taipgi apie akis to
kie maži plėtmukai darosi, j 
Tai malonėkite patarti, kokiu lets No. 100.” < 
būdu ir kaip pasigydyti ir ar vieną tabletėlę prieš valgymą, LL-: rmfvrimo
galima? Vardo netalpinkite. I per keletą savaičių, jei šiaip >srit • H

1 nesijaustų nieko ypatingo su i' ’ /^asa pus-|
■širdžia, su nervais. Mat, nuo \
didesnių šio preparato dozių : ---------------------
pradeda jaustis negerai, nc ITT 1 H A I ITI7 11
kiekvienam ir nevisuomet: pri į IYAlKUj DALYKAI 
klauso nuo paties žmogaus tos £ 
liaukos veiklumo. .

Beje, tos baltos dėmės būtų ’ 
gajima, daigumo deliai, bent to miesto raštininkas 
kuo nudažyti. Pačios dėmės'sak0) jog jįs turėjęs dirbt 
galima vilginti lengvu sidab- vįrslaikį, kol užrekordavo 
ro nitrato skiediniu, sakysim :'vienog moterg vafdą ant 

“Silver nitrate 2% solution, daugelio oficialių dokumen-
2 oz.” Suvilgius I 
dėmės pasidarys tamsesnės, ir 
jos taip bus patamsėję net ke
liolika dienų, kol vaisto žieve
lė nusišeria. Tada ir vėl gali
ma pavilginti. O paviršium 
galima da ir kokiais spalvuo-j 
tais veido dažais, tam kartui, 
padailinti, kaip ir paprastai sefa. 
moterys dailina veidą.

‘Thyroid extract, gr.i, tab-;0 is kitos — duoda galimy- jos, bejojant, prieitų prie 
.7'":’’ Galima.imti poifoę visoms partijoms nagri- arklio odos; įsideda jąsias

už Šarkį ar Šmelingąjos laikraštis Neueste Zeit- cys
-y, Sako, kad padirgint ateinančiose jųdviejų kum- 

arklį, yra naudojamos ma-!štyriėse del ^pasaulinio čam- 
žiukės elektrinės batarejos. Ipionato, birželio 21 d., Wod- 
Tas elektros batarejukes jo- side, Long Islande, 
jikai visaip paslepia: į dra
bužį įsisiuva, nuvesdami 
elektrizuotas vielas taip, kad

šviesos ir Garso Skirtingi 
Greitumai

šviesa keliauja su 186,-

Atsakymas:

Sulig Jūsų aprašymo, Jums 
veikiausia yra tam tikra nepa
vojinga odos liga, vadinama 
“Leukoderma” arba “Vitili
go”. Apie jos paėjimą, prie
žastį ir gydymą nedaug teži
noma medicinoje.

Savo esmėje yra tai pigmen
to arba dažomosios medžiagos 
nykimas odos audiniuose. Vei
kiausiai del kokio pažeidimo1 

* tų vietų nervų galūnių, kurios 
reguliuoja odos mitybą ir pig
mentaciją. •

Baltos dėmės esti įvairaus 
didumo, 
kad bent kelios dėmės susilie
ja krūvon. Aplinkui oda esti 
tamsesnė, tarytum būtų ten 
susitirštinęs pigmentas. Jeigu 
ant dėmėtos vietos auga plau-

Neretai pasitaiko,

šioj po balnais, užsikiša už dir- j?24 ™yllų Sreltumu Per se’[medį , garsas dešimts kartų 
žų įsitaiso į tabako dėžutes! lUTz.:l.. v.... 'greičiau eina, negu per orą,,

aržuole 12,-'

• praeina }10pe that our neighbor cho-., 
nuo sužaibavimo, kol išgirs- ruses win help us make this 
ti griausmą, padaugink 
1,200 pėdų per tą sekundų 
skaičių; tai ir žinosi, kaip 
toli randasi “perkūnas.” — 
Amerikoniška mylia turi 
6,080 pėdų. Tą žinant, 
lengvai galima paverst pė
dų skaičių į mylias, jeigu 
susidaro daugiau kaip 6,080 
pėdų..

Garsas n e p a 1 y g maniai 
sparčiau keliauja karštoje 
geležyje, nekaip ore, — 15,- 
480 iki 17,390 pėdų per se
kundą. O ir per aržuolo

Holandijos mieste Rotter-i

kartą-kitą, tų, kaipo liudininkės kokia
me tai dalyke. Jos vardas 
skamba štai kaip: Johanna 
Hubertą Maria Antonia 
Martina Hermina Paula Ot
tilia Francisca Augusta 
Mahilda, Amalia Sofija Jo-

žų įsitaiso į tabako dėžutes ■ 
arba pritaiko prie :
bet visuomet taip, kad elek
tros sriovė dirgintų arkliui 
skūrą. O nuo to arklys bė
ga, kaip pasiutęs, daug la
biau stengiasi, negu kuomet 
jam šporais raižo šonus.

Elektrinių batarejų tokis 
naudojimas, žinoma, yra 
laikomas neteisėtu sporte 
arklių lenktynių. Bet j tą 
sportą yra įdėta didelis ka
pitalas, o ir laižybos, deda
mos už kai kuriuos arklius, 
daeina iki šimtų tūkstančių, 
net milionų dolerių. Todėl 
“reisų” biznieriai nesigaili 
pinigų, kad moksliškiausiais

rankos i . Kadangi per. žemgs. pu' {padarydamas u"—"..
■siaują (ekvatorių), tai yra u20 pėdųper sekundų.
storiausią žemės kamuolio! 
vietą, yra 24,902 mylios ap
linkui, tad per sekundą galė
tų šviesa suvirš septynis 
kartus aplėkti aplink visą 
žemę.

Garsas kur kas lėčiau ei
na, kaip šviesa, bet ne vie
nodu greitumu. Karštą va
saros dieną garsas padaro 
1,266 pėdas per sekundą; 
zero (nuliaus) laipsnio šal
tame ore garsas nukeliau
ja iki 1,150 pėdų per sekun
dą; sulig šitokio temepratū- 
ros laipsnio, šviesa keliau
ja 985,086 sykius greičiau,

WATERBURY, CONN.

APIE KOVĄ SU PROVOKACIJA
—o—

Ispanijos mieste Badajoz 
{tapo areštuota 20 ūkininkų 
už naudojimą žemdirbystės 
mašinų. Mat, toj provinči- 
joj yra uždrausta vartoti 

; mašinas šio 
krizio laiku, o kad sumaži- 

jnus produkciją, įvestas įsta- 
vartoti rankinius

- (Tasa) (padalint ir mokėjimas nūs-į
r iBet konspiraciios taisy-'tatyt partijos darbo funkci-'žemdirbystės 
klės negalima stačiai iš-'jų žymiai gal apsunkinti į 
mokt iš atminties. Būtina,' provokatorių darbą. Kas lie-i 
žinoma, išnagrinėt ištisų ' čia klausimą apie nelegalius j _ 
revoliucinių veikėjų kartų darbo susirišimą su legalių, ■ .-.p.-
patyrimų. Bet to maža. Mo-itai jo didžiausių reikšmę lankius ukmmkystej. 
kintis konspiracijos reikia• specialiai pabrėžė Leninas; 
pastoviai iš kasdieninės, re- brošiūroj “Vaikiška kairu- 
voliucinės kovos praktikos, i mo liga komunizme,” ' 
Būtinai reikalinga šioj sri- bedamas apie provokatorių 
tyj pati griežčiausia vienais Malinovskį: 
kitų kontrolė. Reikia išnai-< «jįs įjcįs0 dešimtis ir de-1 - - - - ‘ -

simtis geriausių ir ištiki- , - - - -
miausių draugų.. Jeigu ūkinink ]aižvti raudonai 
jis nepadare dar didesnes 
žalos, tai todėl, kad pas mus 
teisingai buvo pastatytas 
sąryšis tarp legalaus ir ne- 
legalaus darbo. Kad įgyt jz • . p p:i.n:L9Qi 
pas mus pasitikėjimo, Mali- MmiiniStlJ rartlJOS i IKIllKaS

-o- Į
Aigipte Cairo mieste ne- į 

kaj_ senai tapo pavartotas senas ] 
teismas, paimtas iš senoviš- i 
kos Beit Rima Palestinos.! 

j Didieji vaisių plantacijų sa-' 
vininkai už vogimą vaisių 
nuteisė apie 50 biednųjų

tkint iš partijos gyvenimo vi
sokį smulkiaburžuazinį sen
timentalumą: pasitikėjimas 
revoliucinėj partijoj remia
mi tiktai ir išimtinai organi
zuotu vieni kitų pertikrini- 
mu.

Būtina, kad už pamatinių į. x v
konspiracijos taisyklių lau-novskis.... turėjo padėt’LfepOS Ketvirtą 
žymą kaltininkai būtų bau-! mums pastatyt dienraščius, 
džiami taipgi, kaip už nu- kurie mokėjo ir prie cariz- 
krypimus nuo politinės par- mo vest kovą prieš menše- ■ 
tijos linijos. Tik tuomet vikų oportunizmą,

Hkonspiracijos klausimai bus bolševizmo pamatus
pastatyti tinkamon augštu- na ranka siųsdamas j ka-

įkaitintą geležį.
D. K-tis

torgą ir nužudymą dešimtis

PITTSBURGH, Pa.—Komu-1 
nistų Partijos 

i triktas rengia 
Skelbt pikniką liepos 
. Vie- Į ve> Homeville, 

bus gana gražioj vietoj ir pa

Penktas Dis- į 
penktą metinį;

4, Locust Gro-
Pa. Piknikas

a success by attending-. Every-, 
body is invited to come. Good 
music with plenty of dancing 
in the open air.

Returns from the Card Par
ty held recently have not been 
given out yet, but it looks pro
mising, as does the Chorus 
Supper given at Lake wood a 
short time ago.

Our Lithuanian correspond
ent Miss Mary Vaitonaitė lea
ves soon for her native land, 
which we were sorry to learn. 
The Chorus will miss a good 
singer and a good member. 
We hope Miss Vaitonaitė will 
come back again soon.

L.R., Chorus Corresp.

i BROOKLYN LABOR LYCEUM

The Vilijos Chorus rehear-j 
sal held Friday night, June Į 
10th, had a fair attendance. I 
It must be due to warm wea- j 
ther that many of our mem-; 
bers are omitting practices. •

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Baliq, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios ho- 
tių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg I84X

I
I
6

i»

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

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

AR UŽSITRAUKI*■

K M

mon.
Pačią negailestingą kovą geriausių bolševizmo veikė- maudynės, 

reikia vest prieš plepėjimą, i jų, Malinovskis kita ranka 
Reikia, kad visi partijos na-|turėjo padėt auklėjimui de- 
riai suprastų,—kas liečia Išimčių, tūkstančių naujų 
tokiam gi laipsnyj kaip taip i bolševikų per legalę spau- 
vadinamas legales, taip ir'dą.... “(Leninas, XXV to- 
nelegales partijas, — kad'mas. 19 pusi.).
plepėjimas yra tiesioginis ir j Kas liečią kovą su kon- 
pikčiausias žalavimas revo- krečiais provokatoriais, tai 
liūtiniam darbui, rubežiuo-būtinai reiK pasakyt nors i 
jantis su tiesioginiu žalavi- {štai kas: kiekvieną provoka-

<kWiu. Nepataisomiems plepė- toriaus atidengimo faktą bu- 
tojams—ne vieta revoliuci- .tinai reikia plačiai paskelbt; 
nėj partijoj. ]absoliučiai nedaleistina tas,

Pamatinė sėkmingos ko-,kas atsitiko vienoj iš mūsų; 
vos su provokacija sąlyga i partijų, kuri naudojasi da- 
yra teisingas organizacijos i linu legališkumu. Vienoj 
pastatymas, teisingas orgj-1 provincijos organ izacijoj 
nizavimas legalaus dar$o (buvo atidengtas provokato- 
sąrišyj su nelegaliu. Yph-trius. Jį iš partijos pašali- 
tingai didelę reikšmę tas tu-' no, bet jpąskelbt apie tai ir 
ri slaptoms partijoms. T^i-! nemanė. Iškeltas aikštėn 
singas nelegalės organizaci- ; provokatorius vienam mies- 
jos pastatymas, mokėjimais j te lengviausiai įlindo į kitą

ranku nuvažiuoti. Bus šokiai, 
, žaismės, muzikalė 

programa ir kalbėtojai. Įžan
ga 25 centai.

Visos darbininkų organiza
cijos kviečiamos tą dieną nie-Į 
ko nerengti ir mobilizuoti sa- i 
Vo narius skaitlingai dalyvauti ! 
Partijos piknike, šitas pikni-| 
kas tai ne paprastas, bet tai 

i atidarymas rinkimų kampani
jos šiame distrikte, tai demon
stracija už bedarbių apdrau- 
dą, prieš naują karą ir 1.1. Vi
si, todėl, skaitlingai turime 
dalyvauti. Iš anksto reikia

; gyti įžangos tikietai.

Iš Pittsburgho kelrodis 
karnas: Imkite gatvekarį 
arba 60 ir važiuokite iki Ho
mestead. Persimainykite ant 
gatvekario 65, Homeville ir iš
lipkite prie Locust daržo.

Kviečia visus skaitlingai da
lyvauti.

Rengimo Komitetas.

įsi-

se-
55

Milijonai sako, 
mes “gerai padarėme” 

kada užklausėme ši klausima! 
v U

OKEI AMERIKA! ... tu norėjai 
faktų ir įneš juos tau davėme - 
nors teisybė buvo smūgis cigaretij 

verslui! Užsitraukimas dūmų yra 
svarbiausia tema cigaretų diskusijose.

Nes mes visi užsitraukiame - žino
dami ar nežinodami . . . kiekvienas 
rūkytojas įkvepia kokię nors dalį 
dūmų jis ar ji ištraukia iš cigareto.

Ar užsitrauki dūmę? Tegul kiti 
cigaretai savo nemalonioje padėtyje 
tyli, jei jie nori! Lucky Strike gali 
atvirai , kelti šį klausimų. Luckies

užtikrina jums apsaugų, kurios jūs 
norite . . . dėl to, kad tūli nešvarumai 
glūdinti net puikiausio, lengviausio 
tabako lapuose yra pašalinami įžy
miuoju valymo procesu. Luckies tų 
procesų išrado. Tik Luckies jį ir turi!

“Penkiosdešimtys milijonų rūkytojų 
negali būti klaidingi!”

“It’s toasted”
Jūsų Apsauga

prieš knitejimus - prieš kosulį

O. K. AMERIKA
'ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 •niodernilkų minučių tu pasaulio geriausiait 
lokių orkestrais ir Lucky Strike perstatymais, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šclladienio 

vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.
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Puslapis Ketvirtas Ketvirtadien., Birž. 16, 19
•...................................................................................

Fašistai Organizuojasi prieš 
Ateivius Darbininkus

ti naujai siūlomą konstituciją. 
Darbininkai turi prisirengti 
smarkiau kovoti prieš tuos, 

i kurie naudojasi SLA. kaipo sa- 
! vo

kia bendrai su K. P. Lietuvių 
Frakcija;

s. R.

Darbininkai Turime Organi
zuotis prieš Kylantį Fašiz
mą; Organizuokime Pikie- 

tus prieš ' Tuos Išdavikus, 
Kurie Atvirai Reikalauja

ir “patogumais

ne
dar
iu n- 

kaip 
sun-

visai

Abudu paliko šeimynas. 
Juos laidojo be jokių bažnyti
nių ceremonijų, nes atbulakal- 
nierius atsisakė jiems patar
nauti. Jisai' atsisako iš tos 
priežasties, būk jie žuvo “vog
dami” kompanijos anglį ir be 
taip vadinamo “paskutinio pa
tepimo” mirė. ’ Jie tada buvo 
geri parapijonai, kada jam pi
nigus davė, bet dabar jau jie 
senai be darbo buvo ir nėra 
iš ko kunigui mokėti. Tai tau 
ir “artimo meile.” Nėra do
lerių, nereikia nei poterių. 
Tam mulkintojui daugiau ap
eina kompanijos anglis, ne jo 
parapijonų “dūšių išganymas.” 
Ale ką dar ir kalbėti, nes mes 
visi žinome, kad kunigai ir ka
pitalizmas vieną ranką laiko 
prieš darbininkus, 
kapitalistus garbina, 
jie apvagia
darbininkas bedarbis, kuomet 
jieško kąsnio duonos pats sa
vo lote, tai ir čia kunigas sa
ko, kad darbininkas jau kom
paniją “apvagia.” Mat, kapi-

privatine įstaiga.
SLA. Darb. Opoz. Kom.

KAPUSKASING, KANADA
Birželio 6 d., apie 4 vai., 

100 bedarbių susirinko į mies
to salę, kur taryba buvo susi
rinkus ir laikė savo posėdžius. 
Bedarbiai reikalavo pašal
pos. Jie klausėsi, ką ponai pa
sakys del tų darbininkų.

Bet gerų naujienų nesulau
kė. Kuomet jau ponai baigė 
savo posėdį, tai vienas pareiš
kė, kad jums pašalpos nėra. 
Sako, eikite ten, kur pirmiau 
dirbote, tai gausite dirbti po 3 
dienas į savaitę. O už tą dar
bą, girdi, gausite po 7 
savaitę.

Paskiaus dar daugiau

dol. į

RIVERSIDE, N. J
ALDLD. 142 kuopa buvo

kuopai kainavo 55 dol. Mat,! parke. ; Visas , pęlnas bus. skiriamas 
tas šaldytuvas tuom laiku pas 
jų žmones buvo. Vadinasi, 
kur tik jie gali uždėti savo 
rankas ,ten jie griebia. Bet ir 
to nebuvo gana. Jie iš kuopos' 
pareikalavo susirinkime dar 
43 dol. už palaikymą kuopos 
archyvo. Susirinkimas tą rei
kalavimą atmetė. Nuo to ‘lai-

EAST ST. LOUIS IR 
COLLINSVILLE ILL.

ALDLD. kuopos bendrai rengia 
važiavimą, kuris įvyks nedėlioję, 
birželio, ant Bakaičio Farmos R.] 
Collinsville, Ill. pradžia 10 vai. 
te. Komitetas pabudavos šokia 
gerą platformą ir duos gerus mi 
kantus. Bus ir kitokių įdomių 
marginimų. Kviečia visus Komite

(141-1

padengimui delegatų lėšų j LDS. sei
mą J Galėsime pašokti, pažaisti atvi
rame ore ir paremti darbininkų or
ganizaciją. Įžanga veltui.

(142-144)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD. 9-tas Apskritys rengia 

pikniką, nedėliojo, 19 birželio( June), 
Harley Spring pušyne. Tik biskį to
liau už pirmesnes vietos, kur būda
vo. Bus šokių grindys, prof. Šiuriko 
muzika, ir žaislai. Shen. 

’; pagražins 
“Laisvės” redaktorius d.

surengus pikniką 22 dieną ge- 
į gūžės. Galima pasakyti, kad 
piknikas gerai pasisekė, žmo
nių prisirinko gana daug. Pa
rengimas davė keliolika dole
rių pelno.

Piknike4 buvo ir trumpos 
prakalbėjęs. Kalbėjo draugas ! 
Jakubonis iš Chicagos. Jisai ! 
kalbėjo apie reikalus ALDLD. i 
Paskiaus kalbėjo ir d. žaldo-l 
kas. Po prakalbėlių du drau-į 
gai aukojo įio 5 
kampanijai.

Birželio 5 d. 
savo susirinkimą, 
mą atsilankė d. 
kitas draugas, kad paaukoti 
kiek streikieriams darbinin
kams, bet kuopa negalėjo au
koti šį kartą, ši kuopa visuo
met remia darbininkų kovas. 
Kuomet tik kuopa galės, tai 
vėl aukos darbininkams. Kuo
pa, kuomet dar sklokininkų 
buvo didžiuma, aukojo 25 dol. 
“Klampynei.” Sklokininkai no
rėjo gauti vėl 50 dol., bet jau 
jiems nepasisekė šf kartą. Ne
paisant, kad\jie 
suotojus iš visur, 
vo ne pas juos, 
nei pasisavinti.

Bet be purvinos

dol. rinkimų

kuopa laikė
Į susirinki- 

žaldokas ir

ko nei neturėjome jau daugiau i Tas/Ia_in,?mis Laisves 7 sklokininkų mūsų kuopos su- kalbės, 
sirinkimuose.

M. Janaliunas, 
ALDLD. Kp. Sekr.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Yonkers, N. Y.
priežasties lietaus ALDLD. ir 
kuopų išvažiavimas 12 d., bir- 
neįvyko. Jis įvyks ateinantį 

birželio 
Bet jeigu ir 19 d.

Lyros Cho- 
programą.

V. Tauras
SHENANDOAH, PA.

Pranešimai vietos ir apielin 
draugams: sekmadienį, 17 liepos ‘ 
ros Choras rengia įdomų pikni 
Todėl prašome kitų draugijų nere 
jokių parengimų minėtoje dienoje 
kviečiame dalyvauti mūs parengi 
Pikniko vietą paskelbsime vėl

Renginio Komisiji
(141-1

(142-143)

CLEVELAND, OHIO
Piknikas, rengia ALDL. Kliubas, 

nedėlioję, 19 d. birželio (June), Pa- 
perčio giraitėj. Programa: 1. Virves 
traukimas tarp Corletiečių ir Collin- 
woodiečių. 2. Virvės traukimas tarp 
Corletiečių ir miesto draugų 22 kp.' 
3. Moterų lenktynės ir t.t. Laimė- i 
jusieji gaus dovanas.

Kelrodis: Važiuokite Broadway iki 
Bedford ir paimkite Route 8; perva
žiavę pirmo gelžkelio trekes, sukite 
į pirmą 
iškabą, 
Įžanga

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kuopos mėnesinis 

sirinkimas įvyks nedėlioję, 19 3 
želio, 10 vai. ryte, 3014 Yeomen 
Nariai ir narės, būkite paskirtu 
ku, nes turime svarbių reikalų 
tarimui. Taipgi šiame susirink 
gausite antrą tomą knygos Relig

Org.
(141-1

DETROIT, MICH.
Ateivių teisių gynimo komiu 

rengia labai svarbų pikniką sek 
sekmadienį, 19 birželio, 10 vai. r 
ant Workers Kempės. Lietuviai < 
bininkai skaitlingai dalyvaukite 
me parengime. Bus graži progra 
dainuos žydų choras ir bus daug 
įvairumų.

Komitetą
(141-1

PHILADELPHIA, PA.

Iš 
LDS. 
želio 
sekmadienį, tai yra 19 d. 
toje pat vietoje, 
būtų lietus, tai jis įvyks svetainėje, 
27 Hudson St. Tai yra darbininkų 
centre. Nepaisant, kad lietus ir per 
dieną lytų, tai vistiek svetainėje įvyk 
tų parengimas. Būkite visi, nes bus 
gera muzika ir tinkamo maisto ir 
gėrimo.

kelią po dešinei. Ten rasite 
kuri nurodys pikniko vietą. 
25 centai ypatai.

Kviečia Rengimo Kom.
(142-143)

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia vieną iš di

džiausių piknikų šiame sezone, ant 
Linevičiaus ūkės, 19 birželio—June. 
Kviečia visas apielinkės organizaci
jas, visus draugus ir drauges daly
vauti šiame piknike. Bus namie da
rytų dešrų su lietuviškai kopūstais 
ir keptom bulvėm; taipgi bus ir gar
džių gėrimų. Bus geri muzikantai, 
kurie grieš visokius šokius. Kviečia 
Aido Choras.

(141-143)

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kuopos susirinkimas 1 Penktadienį, 17 birželio, 8 

atsibus subatoje, 18 birželio, Lietuvių j vakare, Girard Manor Hall, 911 
svetainėje, 25th St. ir Vernor High- rard Ave., raportuos Amerikos I 
way. Šis susirinkimas tapo peikei- i bininkų Delegacija, kuri tik da 
tas iš 19 į 18 iš priežasties Tarp- ‘ 
tautinio Darbininkų Apsigynimo pik
niko, kuris atsibus ant Workers 
Camp. Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime ir ant rytojaus traukite į 
pikniką.

Sekr. N. Astrauskiene.

Kunigai ■ policijos viršininkas.
kuomet I važiuokite geriau iš šio 

darbininkus. O ’ telio.

darbininkus iš mieste-

SCRANTON, Pa.— Lacka
wanna Republikonų Kliubas 
savo laikytame susirinkime, 
Hotel Jermyn, birželio 10 d., 
išnešė, nuoprendį prieš visus 
ateivius darbininkus, reikalau
dami, kad anglių kompanijos 
paliuosuotų visus nepiliečius iš 
darbo, nes jie, kaipo nepilie- 
čiai negalį gėrėtis šios šalies 
’’gerumu
Sako, kad ateiviai tiktai uži
mą kasyklose darbą, kuris pri
klauso piliečiams, šitam 

’ žmoniškam pasielgimui 
buojasi tūlas advokatas, 
kas, kuris jau keli metai, 
pralobo iš tų darbininkų 
kiai uždirbtų centų.

Jisai dabar stengiasi
prašalinti ateivius. , Tai tikras 
tenkų judošius. Jisai pasakė, 
jeigu katras turi gerą darbą j talistai turi savo naudai pa- 
ofise ar kitoj svarbioje vieto-j sidarę visokius įstatymus, ku- 
je, nebūdamas piliečiu, tai pa-jrie jiems leidžia darbininkus 
gal jo išsireiškimą yra “ipokri-! 
tas.” ir “išdavikas” ir turi bū
ti prašalintas. Jisai davė tokį 
prilyginimą, kad būk nekurie 
ateiviai nepiliečiai, atkeliavę į 
šią šalį, sueina gyventi po 5 a «... ..
arba daugiau į vieną kambarį, I Darbui. Nany Pikniką 
kaip gyvuliai ir pasidarę pini
gų, grįžta atgal į tenai, iš kur 
atkeliavę, išveždami, sako,! 
mūsų senus dolerius ir gyvena J 
sau linksmai savo “tėvynėse.” Į 
Tokių mes turime išvengti, nes į 
Amerikos gerovė ir ateitis pri- j 
klauso piliečiams. Todėl, jis 
sako, reikia išdeportuoti visus 
nepiliečius mainierius. kad su
mažinus kasyklose bedarbę.

Tai taip lojo tas valdžios 
šuva ant biednų darbininkų, 
paduotas reikalavimas "anglių 
kompanijoms, kad jos sužino
tų, kiek dirba nepiliečių. Jis 
reikalauja, kad ir unijos vadai i 
tame pagelbėtų. Ir kad laik-; 
raščiai duotų daug špaltu sa-i ....... . . . .. ... . r \ cialiasistus, kurie kontroliuo-vo publikai tame klausime. • 
Liepė parašyti daug rezoliuci-1 
jų apie ateivių deportavimą iš 
kasyklų. Jie nutarė “prastai” 
apsieiti su tais laikraščiais ir j 
unijos vadais, jeigu katrie neis! 
jiems į pagelbą, nes jisai pa-' 
sakė, kad kliubo obalsis turi 
būti šitokis:. “Amerikos an
glis turi būti iškasta vien tik 
per Amerikos piliečius.”

Tai matote, draugai darbi
ninkai, kas jūs laukia. Nepai
sant to, kad jau jus dabar be
darbė turi prispaudus ir ba
das žiūri į akis, tai da visoki 
dykaduoniai daro ir vykdo vi-j 
sokius planus, kad tiktai tą jū- i 
sų jungą padaryti sunkesniu.

Todėl, draugai, jau atėjo 
laikas stoti visiems į kovą prieš 
reakciją, kuri siaučia visu 
smarkumu. Organizuokimės ir 
stokim į eiles su Komunistų 
Partija, kuri mus visus apgins 
nuo tokių užpuolimų, 

.—o—o—
Birželio JO dieną, 

vai. ryte, tapo užgriūti 
nieriai italai. Vienas jų vadi 
nosi Joseph Matteucci, 48 me- PITTSBURG JI, Pa.—Laike
tų; antras — Nazzarano Fi- SLA. seimo bus rengiama pra- 
lestocko, 52 metų. Jiedu bu- kalbos išaiškinimui SLA. nau- 
vo išsikasę skylę ant savo lo- jos konstitucijos ir kitų klau-Jio 19 d. 
to 27 pėdų gilumo, per kurią simų, kurie yra svarbūs visiem'jas, drg. Tauras, kuris čia nie- 
jie kasdavo anglį ir parduoda- SLA. nariams ir pašaliniams, i kad nėra buvęs; yra pakvies-

apvogti legališkai.
P. R., 39 Kp. Koresp.

Visi į Priešseimini SLA

O darbininkai gali

pasa- 
Sako, 
mies-

O jei neturite pinigų, 
tai gaukite tavorinį traukinį.
Policija, mat, stengiasi išsiųsti 
alkanus 
lio, kad nereikėtų duoti jiems 
pašalpą,
kad ir badu mirti išvažiavę. 

Bet darbininkai bedarbiai 
nepriima tokios policijos “ma
lonės“’. Jie nesiskirsto ir jau 
buvo pasirengę kovoti su po
licija. Jie vienu balsu pareiš
kė, kad verčiau areštuokite 
visus, o mes neisim kitur, kol 
gausimo pašalpa. Policija' jie negalėjo apsieiti, 
pradėjo < 
ir vaikyti, bet jie nesiskirstė. -----------------------------
Policija norėjo areštuot kelis ... .. .................=====
darbininkus, bet jiems nepasi
sekė. Pagaliaus, policija turėjo! 
pasitraukti. Darbininkai bedar- j 
biai susigrupavo į eiles ir pra
dėjo maršuoti gatvėmis. Po- j 
licija juos sekė sėdėdami au-

gabeno bal- 
O iždas bu-!

tai negalėjo
..... vimą, 

politikos (June)
Jie už-

darbininkus skirstyti. KrobS kuopos šaldytuvą, kuris kviečiami

PITTSBURGH, Pa,— SLA.
Darbininkų Opozicijos Komi
teto rengiamas priešseiminis
piknikas įvyks nedėlioj, bir-

. 'želio 19, M. Budniko sode. Tai
.1 bus labai svarbus parengimas.
Atvažiuos svečių iš kitų mies- tomobiliuose, bet jau nieko ne- 
tų, pribus delegatų į SLA. sei- tfare. ;
mą ir atvyks piknikam Bus 
gerų kalbėtojų. Kaip girdėt, 
kalbės dd. A. Bimba ir V. An
driulis ir kiti.

Visiems reikia
1 ingai dalyvauti
ninku piknike.
jogei mums prisieina griežtą
kovą vesti prieš fašistus ir so-

rengtis skait- 
pačių darbi- 
Atsiminkite,

10:30
2 mai-

• f ■ n q
Ja SLA. ir rengia dar sunkės-'• c 
i nes sąlygas SLA. nariams. Jie | 
taipgi rengia savo piknikus ir 
žada veltui nuvežti, kad tik

I į savo ] 
j ninkus, paskui daugiau išnau- Į 
dojus. Jokios paramos savo 
priešams neturime duoti. Da- 

j lyvaukime skaitlingiausiai sa
vam piknike.

KELRODIS: Iš Pittsburgh© 
reikia imti karą No. 39 ant 
Grand St. ir važiuoti iki Crid- 
mor Avė.; išlipus reikia eiti 
Edgebrook Ave., po kairei že- 

| myn, iki prieisit No. 1911—ten 
bus piknikas. Automobiliais į 
reikia važiuoti per Liberty Tu
bes, Pioneer Avo., iki Over
brook Blvd, ir sukti po kairei 
ir važiuoti iki Edgebrook Ave. 
ir vėl sukti po kairei žemyn 
iki No. 1911—ten rasite pik
niką. x

SLA. Darb. Opoz. Kom.
------ o------

Į Šeimines Prakalbos apie SLA. 
Naują Konstituc ją it Kitus 

Reikalus

Bedarbiai nutarė organizuo
ti Bedarbių Tarybą, kurios pa- 
gelba bus galima geriau veikti 
ir kovoti už bedarbiams pa
šalpą. Darbininkai turėtų or
ganizuotis ne tik į Bedarbių 
Tarybas, bet ir į kitas revoliu
cines organizacijas. Reikia 
stoti į revoliucines unijas ir ki- 

kovingas organizacijas.

bučių pagavus darbi- j Iš Komitetu Posėdžio 
paskui daugiau išnau-

ALDLD. 9-to Apskričio ir 
LDSA. 6-to Rajono komitetų 
susirinkimas įvyko birželio 
1 d., Minersville, Pa. Taipgi 
dalyvavo 3 delegatės nuo LD 
SA. 62 kuopos. 6 Rajonas 
išrinko drg. E. Motuzienę at
stovauti Rajoną LDSA. suva
žiavimo, Clevelandc.

Iš komiteto raportų pasiro-
, kad rinkimas parašų del 

bedarbių ir soc. apdraudos 
eina sėkmingai.

Org. A. žemaitis pranešė, 
kad yra rengiamas tarptauti
nis darbininkų išvažiavimas 
liepos 24 d., Lake wood Parke. į 
Kad išvažiavimas būtų sekmin- j 
gas, išrinkta komisija, kuri dės ! 
pastangas sutraukti visas dar-1 
bininkiškas organizacijas šioj! 
apielinkėj. Komisijon įeina: 
J. Rušinskas, P. Grabauskas, 
O. žiobienė ir E. Motuzienė.

9-to Apskričio ir 6 Rajono 
bendras piknikas įvyks birže- 

Bus geras kalbėto-

vo,—tai vadinamą “bootleg 
coal.” Jų kūnus atkasė birže
lio 12 d., 2>30 vai. po pietų. 
Kontraktorius Sproul buvo 
šauktas į pagelbą su savo di
dele, tam tikra, mašina, nes 
kitaip nebūtų juos suradę.

Dabar kompanija džiaugiasi 
ir sako, kad šitas atsitikimas 
sumažins arba visai sunaikins 
anglių “vogimą.” Tai baisi ne
laimė, ale ką 
darbe visaip 
čia kaip nors 
pasidaryti. !

Tokios prakalbos įvyks 
Lietuvių Piliečių svetainėje, 
1723 Jane St., So. Pittsburgh, 
Pa. Prasidės 8 vai. vakare. 
Visi kviečiami dalyvauti šio
se prakalbose ir plačiau susi
pažinti su SLA. bėgančiais rei
kalais.

Jūs žinote, kad SLA. virši
ninkai perša naują konstituci
ją, dideles duokles. Tokioj 
bedarbėj ir dabartinės duok
lės sunku užsimokėti, o kaip

darysi, nes be-
žmogų priver-
sau gyvenimą ! reikės panešti sunkesnės sąly

gos. Darbininkai ttiri atmes-

tas Lyros Choras iš Shenan
doah. Pikniko komisija tikri
no, kad programa bus įvairi 
ir žingeidi.

Organizatorius pranešė, kad 
organizavimas opozicijos gru
pių UMWA. jau pradėtas, bet 
darbas eina silpnai.

Išvystymui plačios rinkimų 
kampanijos už Komunistų Par
tijos kandidatus yra šaukia
ma lietuvių organizacijų kon
ferencija birželio 26 d., Frack- 
villle, Pa. Tuo klausimu Aps
kričio ir Rajono komitetai vėi-

Kviečia Rengėjai.
(142-144)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas atsibus 

penktadienį, 17 <1. birželio (June) 
LDP .Kliube, 69 So. Park St. Cho
ristės ir choristai, būkite laiku, kaip 
8 vai. vakare punktuališkai ant pa
mokų ,žinote, kad esame pažadėję 
dainuoti ant kelių, parengimų, svar
biausiai, tai “Laisvės” piknikas. Tai
gi nesi vėluokite. Po pamokų susi-

I rinkimas.
Sckr. B. M.

(142-143) 
——t----------------

LDS. kuopa rengia puikų išvažia- 
dieną birželio, 

po pietų, P. Vaičio- 
Meadow Grove, Cranford, 

Visi draugės ir draugai, esate 
i dalyvauti šiame puikiame

BE PERSIOJIMO GRIEŠ
DVI ORKESTRUS

nedėlioj, 19
1.2 vai. 

nio darže 
N. J

(141-142) iLaisve sugrjžo iš Sovietų Sąjungos, 
nurodys, ką jie savo akimis rr 
Sovietų Sąjungoje. Lietuviai da 
ninkai skaitlingai susirinkite išgi 
apie socialistinę kūrybą ant vi ' 
šeštadalio žemės kamuolio. Ren 
Friends of Soviet Union.

(140-1

DALYVAUS APIE 
5,000 ŽMONIŲ

VISUOMET SUTRAUKIA DIDELES MASES Į SAVO PIKNIKUS. ŠIEMET JOS

uimwk iijiwiTWi ■mif—nir

Atsibus Dviejų Dienu Šventėje, Prieš Fourth of July

Nedėlioję, 3-čią d, Liepos=July,1932
ULMER PARK MUSIC HALL

PRADŽIOJE 25th AVENUE BROOKLYN, N. Y.

’V.BW A *

Bangos Choras, Vadovaujamas V. Žuko, iš Elizabeth, N. J., dainuos “L.” Piknike

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Worcester, Mass.; Laisves Choras, iš Shenandoah, Pa., ir Aido 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. Grieš Raudonasis Benas ir dalyvaus visi New Yorko apielinkės chorai.

Pirinu kartu “Laisves” Piknike bus ant vietos kepama šviežia aviena mėsa, vadinama Barbecue. Turė
site pilnai gerus pietus už visai žemą kainą.
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VIETINĖS ŽINIOS
Kom. Partijos Rinkimu 
Kampanijos Reikalais

'galėtumėt paskirt dalį pelno] Visos darbininkiškos orga-'tie Romos agentai yra beje-1 
Rajonui iš kokio nors parengi- nizacijos ir pavieniai draugai 
mėlio? Apsvarstykite šį klau- ir pritarėjai privalo per tą sa

rsimą sekančiam kuopos susi
moji i n • ai ' rinkime ir praneškite, ka jūsų LDSA. 1-mo Rajono Narėms kuopa dary3. ‘ ‘

Bet nariai turėjo tik juoko, kus. B£t man rodos, kad pe- 
giai, kad net su policijos Pa-{M t ka(I Jusius norgjo 
gelba savo sakramentus ver- ] 
čia žmonėms imti. Tai niekiu-1 gauti du dol. del “Klampy- 
giausias dalykas. Jei jau rei“!ngS 
kia žmogui su policijos pagel-'

Irai padaryta, nes jie visi vie- I 
' nodi. Tas pats Motiejaitis 

pats savo raštą pasi- 

“Klampynėje,” tai pa- 
kad ir pats niekuo ne-

vaitę išsijuosę padirbėti, kad 
gaut kuo didžiausią piliečių 
tijos kandidatai galima būtų 
parašų skaičių: delei komunis
tų kandidatų ir Kom. Partijo 
platformos.

Tuo tikslu 
sekmadienio 

o 
leiskitės j parašų

bet kuomet negavo nuo gali ir 

ba versti tikėjimas ,tai ką reiš-j to nario ,tai pradėjo rėkti, kad skaityti
Draugės, kaip sekasi dar-. Konferencijoj buvo duotas 

sumanymas, kad kuopos gar- 
Mes neturi-_ sjnįų Savo susirinkimus per 

> Rajonui mQSų spaudą. Tai yra geras
Maspetho 91, dalykas, ne tik jūsų kolonijos “Laisvę”, 

i draugėms, bet taip pat ir Ra-; draUgais
• 1 i .. i • m j . . I

; bas rinkime pasveikinimų mū 
Įsų suvažiavimui? " 
j me duoti Chicagos 

( i pralenkti mus. ~~
; į kuopa, nors iždas veik tuščias,1 f

ja, būtinai privalą juos išrink-' P?aukav0. ° Ų’ $i.°0 drau-|jono valdybai. Tuomet jeį- j rinki^,. 
~ - ges sumetė ant vietos. Biook- gU valdyba nori nuvykti į jū-i 

lyno 1 kuopa paaukavo $2.00 įSų kuopos susirinkimą, visuo- 
iš iždo ir išrinko komisiją pa-i met gali per laikraštį sužinot, 

Ką vei-’kur jr kada įvyks jūsų susįrin- 
................ Draugės, instruktuoki-į 

j te kuopos valdybą, kad bdti-j 
į nai garsintų per spaudą kiek- !

Delegatės, kurios išrinktos • vieną kuopos susirinkimą.
Hudson upės naktiniu į suvažiavimą, tuojaus praneš-!

Darbininkiškos organizaci
jos, Didž. New Yorke ir apie- 
linkėj, kurios dar neišrinko' 
delegatų į valstijinę Kom. J 
Partijos nominacijų konvenci-i

Kur jam “jau perdaug.’ 
Kuni- Jau gerai žino, koks 

Tad 
Ateikite į bot jo pagelba nesinaudoja, o niekas rimtai neima, 
su kitais ] saukiasi policijos. Ne, jam] 

rūpi ne “dūšios,

; kia ta “dievo galybe? 
j tas visą galįs dievas ?

panaudokit ir šio gai sako, kad jisai viską gali,! šis yra Jusius. 
rytą.

iš čia

Nariai 
karšta k o-1 
jo kalbos]

ti bei paskirti ir pasiųsti. Kon
vencija įvyksta sekmadienį, 
birželio 19 d., Schenectady, . . . . . .~T ,, \ t , rinkti daugiau aukų. .
N Y. Albany teatre, kampas!, , .. , r ■ .

. a* i !;la kitos kuopos? Drauges, kurias.Germania ir Albany Sts. . v,‘ ] tuojaus man praneškite.
New York o ir Brook lyno d c- ----------

legatų dauguma važiuos į kon
venciją
laivu. Visi šie delegatai pri
valo būt šeštadieųį 5:30 vai.

' vakare (Daylight Saving Ti
me) prieplaukoje 52, tarp 
West 12 ir W. 13 gatvių. Bet 
pirm to delegatai yra ragina
mi gauti tikietus, ženklus ir 
įgaliojimus iš rinkimų kampa
nijos komiteto, 50 East 
St., New Yorke, šiandie 
rytoj.

Pasmarkintas piiiečių 
šų rinkimų vajus (ęsiasi. 
munistai ir 
darbininkai per savo organi- ■ Clevelando suvažiavimą, 
zacijas buvo pasižadėję 
rinkt Komunistų Partijos 
didatams 10,000 parašų 
birželio 11 ir 18 d.

Lietuviai darbininkai ir
bininkės turi prisidėti prie tos] čia delegačių 
kvotos išpildymo.
vakarais į “Laisves” raštinę, Į mo Rajono delegačių lėšų.jDONOJI SAVAITĖ pasmar- 
gaukite reikalingas blankas ir į žinoma, draugės, čia ne vers-! kiniam rinkimui piliečių para- 

parašų, į tinas dalykas, bet manau, kad | šų. Reikia surinkt 50,000 tų 
neatsisakys i parašų, idant Komunistų Par- 

_____ _ __________ o___ v ..... .. .....u___  kiek nors, ! įtraukti į oficialius balsavimo 
ti įdėti į oficialius balsavimų ■ jeigu randas doleris kitas kuo-] balotus ateinančiuose rudeni-] 
sąrašus rinkimuose.

kite draugui V. Bovinui, 46- Taip pat buvo
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., j klausimas konferencijoj, kad 
kad užregistruotų 
žinoti sykiu su LDS. 1-rno Ap-I darbų privačiams 
skričio delegatais. Vėliau 
pranešta per “Laisvę,” kur 
kės sueiti ir kokiu laiku.

NEWARK, N. J.

matysi,
1 siskiri nuo kitų šmeižikų.

Sklokininkai eilinių narių

Tiesa, jie juos ir vadi-

i na tik “šiaudų kūliais.” Bet 
tai labai gerai, kad nariai ir 
pradeda juos jau

bet a^s,nicst-' nuo JV-
< . | kai eina su tikru ta!|. .

. judėjimu, o ne su
1 • *11x Ine tik dangstosi 

reikalais.

Ne, 
bet doleriai.

Labai gerai, kad ir j 
parapijonai jau pradeda neti
kėti jam. Sutikau vieną pa- 
rapijoną ir paklausiau, kaip jų di, mes ne skIokininkai, 
“piemeniui” sekasi versti pa- draugijos nariai. J J 
klydėliai prie dievo ,tai tas pa- jaį rejfcia pasiskaityti, ką 

į l apijonas atsake, Kad ir jis jau g0 jos draugai sklokininkai

piemeniui

dar vie-; neturi, 
pasisakė, ■ 
nekalba, 

bet dabar jau kalbės, nes rei
kia. Na, o ką ji pasakė? Gir-1

, mes ne sklokininkai, 
. Jei taip,

Paskiaus kalbėjo 
na moteris. Jinai

patys j<a(| jinąi niekuomet

pažinti ir 
Darbinin- 

darbininkų 
tokiais, ku- 
darbininkųLietuvių Klebonas Siun- j

Dūšeles į Dangų Į mažai tiki. Apie savo kunigė- 
čia yra tikrai gabus “grieš-1 U išsireiškė labai prastai. Tad 

inųjų dūšelių” 1 . . .
pakeltas]jas sugavęs siunčia tiesiai 

dangų. Bet dabar žmonės j kus. 
darosi irgi gudresni ir jau su-' D
sekė, kad tas kunigėlis gaudo1 -----------
tik dolerius ir sugavęs juos tie-Į DIDELIS BANKIETAS 

šiai siunčia į savo kišenių. j Pasilikimui delegatų,
ir labai gudriai tas klebonas , dalyvaus Komunistų Partijos 

.veikia. Jisai turi keletą išti-j konvencijoj, yra ruošiamas j 
i kimų davatkų, kurios jam tei- Į bankietas, kuris įvyks 19 d. 
į kia informacijas ir žinias, kas I birželio, 8 vai. vakare, Krue- 

kur kas suserga, gers Dining Room, 25 Belmont 
Ave., Newark, N. J. Visi dar
bininkai turi dalyvauti šiame į 
ban kieto 
m a

Kaip
čia

vo laikraštyje.

Kalba dar Motiejaitis.ganytojas, kuris Į taip ir reikia. Laikas jau mes-į
j I ti darbininkams tuos burtinin- sa^°> l<afI korespondentas

Vilujis.
Jis ;. .
ne-1

visai taip parašė, bet tai kam i SKAITYK LAISVE 
Bakšys kaltina visus sklokinin-l IR KITIEMS UŽRAŠYKjumis va-] kuopos neduotų jokių spaudos 

s p austu vi- 
busininkams. Jau senai yra Bajo
rei- no padarytas tarimas, kad vi-

j si spaudos darbai turi būti i ■
j duod.ami mūsų spaustuvėm :' 
“Laisvei” arba “Vilniai.” Ti-1 

kuopos tatai! 
priminimas! 

ateityje lai

13th I Rajono konferencija išrin
arba Į ko vieną delegatę Į New Yor- ] Įduosi, kad mūsų 

'ko Valstijos Komunistų Parti-1 ir daro.
jos Rinkimų konferenciją, ku-j draugėms, kad ir 

Schenectady, N. Y.I kytųsi šio tarimo.

Čia tik dedasi,
i Kuomet kas suserga, tai jau ] 
{kunigėlis tenai eina su savo I 
] “reikalais,” kad suteikti “iš- 
I rišima.” Bet jei dar randa 
I darbininką stiprų, kuris turi; Lt. I V t- (
i pilną sąmonę, tai pas tokį ei-1 
na vėliau, kuomet jau visai ; 
nusilpsta. O kuomet ligonis; 
jau silpnas, tai jam kartais ir] 
bjle ką galima įsiūlyti. Taip; 
jam įsiūloma ir tie “sakramen-l 
tai.” Na, o paskiaus, tai jau ; 
kunigas kalba, 
dievis sugrįžo prie dievo.

Bet ne visuomet jam ir taip I apie, J. J. 
pasiseka darbininkai mulkinti. Į sekretorių.

1 Čia susirgo vienas laisvas dar
bininkas. Kunigas jau taikėsi 
ir prie jo, bet tas darbininkas 
nesileidžia kunigo, nes jisai 
netiki į dolerių gaudytojus. 
Vienok ’ kunigas nemetė’ savo 
planus. Kuomet jau ligonis 

METINIS PIKNIKAS?^

para-
Ko- ri įvyks 

revoliuciniai į Taipgi išrinko dvi delegates į1 
Reiš-!

su-! kia, pinigų reikės nemažai vien :
kan-j tik padengimui deleg. kelio-j 
tarpinės lėšų, o jų ižde nėra. Bu-j 

i vo konferencijoj išreikšta min-i 
dar-1 tis, kad kuopos, kurios nesiun-Į 

~ 1 1 --j j suvažiavimą,
Ateikite ] turėtų prisidėti prie padengi- 
rąštinę, mo Rajono delegačių

eikite rinkti piliečių p
kurie reikalingi, idant Kom.I nei viena kuopa 
Partijos kandidatai galėtų bū-i paaukoti Rajonui

M.

kurie

E. T. Bimbiene, 
Rajono Sek r.

Raudonoji Savaite
Savaitė nuo birželio 11

18 d. yra paskirta kaipo RAU-

I pos ižde. Gal būt, draugės, niuose rinkimuose.

MA AA M MA MA MA MA IM MA MM MA MA MA MA MA MA MA MA IUIMII MA MA MM (UI i I MU MA MM

DIDŽIAUSIAS SIETYNO CHORO

iki

M M M MII MN IUIM

Bus gera progra-! 
kalbės geri kalbėtojai

, Rengėjai.

WORCESTER, MASS

‘'tas be-1
; džius

ii

ci a

Iš L.S. ir D.B. Draugijos 
Sus rinkimo

paminėsiu kelis pavyz- 
apįe sklokininkų melus 

Bakšį, draugijos 
Apie draugijos su

sirinkimus nerašysiu, nes drau
gija turi savo korespondentą, 
kuris gali parašyti.

Prie draugijos neužbaigtų 
reikalų d. J. J. Bakšys atsisto
jo ir pareiškė, kad jis turi lai- 

tį, “N. G.,” kuriame, No. 
rašoma apie šios draugi- 
sekretorių, J. J. Bakšį. !

sakoma, kad |

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

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenes mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalų

“PRIEKALAS”
PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz

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

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

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

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

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

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

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.-^-vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.

20, 
> savo “šventus”|jos 

stiklelius, ir ateina pas ligonį. ] Pirmiausia ten 
Bet čia jis rado du laisvus dar-'Bakšys perilgai jau esąs drau- 
bininkus. Atėjęs tuoj pareika-' gijos sekretorium. Bakšys pa

reikalavo, kad ta korespon
dencija būtų skaitoma, nes na
riai turi žinoti, kaip skloki
ninkai šmeižia mūs draugijos 
narius. Bet sklokininkai pra- 

; dėjo rėkti, nes jie bijo paro- 
! dyti savo darbus nariams. Tas j 
i korespondentas pats nežino, | 
Į ką jis kalba. Vienok draugi
jos nariai nubalsavo, kad ko
respondencija būtų skaityta.

Be to, Bakšys pasakė, kad 
jisai yra sekretorium per pas- 

I kritinius 6 metus ne todėl, kad
> arba nenorė

jo, bet todėl, kad draugija jį

c ^A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

lavo, kur ligonis. Paklausus, 
kam jam reikalinga ligonis, 
tai jis pareiškė, kad jisai jį 
nori prirengti “į amžiną atil
sį” ir tuoj nėrė pas ligonį į 

I kitą kambarį. Paskui jį ėjo 
| ir šie laisvi darbininkai. Jie 
į pareiškė, kad. ligonis netiki į 
I tokius burtus, bet kunigėlis ne- 
! paiso. Ateina ir ligonio mote
ris. Jinai paklausė, kas kvie
tė tą nekviestą svečią. Jisai 
pasakė, kad daktaras, bet ji
nai atkirto, kad daktaras tokių 

Į nesąmonių neliepė. 
! kunigėlis pradėjo 
I bolševikai neduoda jam
■ nį spaviedoti 
I jisai ateis su
■ go.

Bet greitai 
' m elitus įduoti 
'Jicistui jis įsakė nieko neleisti 
• į kambarį, o jis dare savo 
1 “monkey biznį.” P 
j viską atliko ir dar 
i kad ligonis priėjo išpažintį ir bizmo. 
į “liko geru kataliku.” 
•mes jį palaidosim su i 
i mis.' • ■

Moteris jam atkirto, 
gonis jau per 20 metų 

' bažnyčią ir dabar jam 
, linga bažnyčia. Jisai jau no-!rojo išmokėti J. Pratašiui pa-1 

. Kaip vakarie,- tiki nuo to laiko, kuomet ku-] šalpą. Bet jie to nepasakė,!
. - .Gi šiuo kartu piknikas nigas S. pabėgo su merga ir kad Pratašius jau buvo 6 mė-1

gražiai įtaisytoje vietoj, dar visai naujoje ir su tinkama Pa~Inuskriaudė parapijomis.

e
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Sietyno Choras iš Newark, kuris rengia šį pikniką

Gerbiamieji! Sietyno Choras yra pasižymėjęs puikiais savo parengimais, 
nėmis, operetėmis, taip ir šauniais piknikais niekas jo nepralenks. L' 
įvyks paikinusiuose laukuose, ; 
stoge

PATOGIOS ŠOKIAMS GRINDYS IR GRIEŠ GERA ORKESTRĄ
Gaspadinė.- prigamins įvairių skanių valgių, tat atvažiuokite anksti, kad turėtumėte progos 

jais pasinaudoti ir nesivežkite‘valgių iš namų. Taipgi turėsime šaltų įvairaus skonio gėrimų, 
kuriais galėsite naudotis iki sočiai.

Pats Choras Linksmins Naujomis Dainomis, Drg. R. Mizara Sakys Prakalbą.
Drg. Mizara nesenai yra sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos. Jis nurodys, kaip ten yra tvarko

ma darbininkiškas menus ir patars, kaip mes turime vesti savo meno reikalus taip, kad jis 
keltų darbininkišką kultūra.

ĮŽANGA I PIKNIKĄ 15 CENTŲ
Visus ir visas kviečia Rengėjai.

Įsitėmykite visi: Choras paėmė specialį busą, kuris išeis 1 vai. po pietų nuo Broad St., 
Washington Park su užrašu: Lithuanian Picnic. To Livingston. Kaina 40c. į abi pusi. Nepa
vėluokite. Busas nelauks ilgiau, kaip iki 1-mai valandai.

KELRODIS: Iš West Orange imkite North field Ave., privažiavę Sycamore Ave., sukite 
po dešinei, pervažiavę tiltą, sukite po kairei, čia bus piknikas. ___\________-___ ■
U VU

ir pasakė, 
policija ir

askiaus j skloka to norėjo
1 ’ kad j‘ 1 ' ‘ 1 1 1

ligo-! išrinko. C
kad j rinko, tai

išbe-
reiškia., kad jfeai 

jai gerai veikė ir darbavosi. 
Bakšys pasakė, kad jei jį drau
gija Įgalioja veikti, tai jis 

su policistu. Po-j veiks ateityje teisingai ir ge-] 
rai. Tas šmeižikas rašė, kad j 
Bakšys elgėsi labai diktatoriš- j 

aykiaus, tai I kai draugijoj, kaip koks d va-i 
pareiškė, ,ro urėdninkas ir klausąs bim- 

Toksai pasakymas, tai 
Girdi, tik draugijos niekinimas ir že- 

maldo-l minimas, šią draugiją valdo.
: ir fyai ko nariai, kuriuos pati i 

kad Ii-•] draugija įgalioja.
Paskiaus tam šlamšte paša- Į 
ta, l;ad J. J. Bakšys neno-1

bažnyčia.

nėjo i 
ne re ik a

šalpą. Bet jie to nepasakė, i

Tuo- nėšiai 
met kunigas suriko, kad “aš reikėjo 
tave įrašau Į juodą knygą” irimui tų dalykų, 
išbėgo užtrenkęs duris. ■ rinkta

Paskiaus moteris rado ap-i Bakšys, 
tepliotą savo vyrą ir turėjo , buvo priimtas. Tas dalykas 
darbo, kad jį numazgot. Kuo-] tęsėsi apie per 3 mitingus. Pa
mot jis numirė, 
laisvai 
nieko.

Darbininkai jau turėtų su
prasti ir-mesti tuos mulkinto- tė protokolą, kad Pratašiui iš- 
jus. Juk jie nįeko gero nedir-, mokėta 100 dol., tai Jųsius, 
ba, bet tik išnaudoja darbiniu- ] kuris, pats stojo už pašalpos 
kus. Į išmokėjimą, klausė, kodėl tiek

Reikėtų jau suprasti, kokie' daug išmokėta.

nemokėjęs. Tuomet 
rinkti' komisiją ištyri-

Į komisiją iš-
P. Petkun as 

Komisijos 
turėjo .buvo priimtas.

ir J. J. 
raportas

tai palaidotas i gabaus draugija nutarė, kad • 
Tas kunigas negavo j tam nariui būtų išmokėta pa-! 

šalpa.
Bet kuomet sekretorius skai-

įvairią karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-87M

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 6136 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai

£

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

OR. Z1..NS 110 EAST 16th ST. N. Y
Kasdien —TO A. M. iki 8 P. M.
Nedčliom — 10 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINĖS ŽINIOS
Turėkite Savo Delegatus 

l Bedarbių Vaikų Šelpimo 
Konferencijoj Šį Vakarų

| TEATRAS-DMNOS-MUZIKA
“REVOLIUCIONIERIAUS
DIENYNAS”

eina pagal bokso kapitalistų 
“orderį.”

J. U.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

UJB

Ateivių Bedarbių Deport a vimas-EXTa- 
reivių Bonai—Kaizerio Grąžinimo Pavo jus 
-Nauji Sovietų Darbai—Tai Šio Vakaro 
Prakalbų Klausimai, 1.’ Salėj, 8 Valandą

Visi darbininkai ir darbinin
kes yra kviečiami į svarbias 
prakalbas 8 vai. šiandie vaka
re, “Laisvės” svetainėje, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck St., 
Brooklyne. Trys kalbėtojai 
dėstys rūpimiausius kiekvie
nam bedarbiui ir dirbančiam 
darbininkui klausimus.

lis, pagal Dies sumanymą, 
kurį jau priėmė Amerikos 
kongreso atstovų rūmas?

Kaip gali ex-kareiviai išsi- 
kovot pilną sau priklausomų 
bonų apmokėjimą? Ar pa
naikins prohibiciją republiko- 
nai bei demokratai, ir kodėl 
jie taip daug šneka apie blai
vybės įstatymą, ypač ryšyje su 
bedarbių kovomis už 
apdraūdą ?

čia yra tik keletas 
nių klausimų, kuriuos 
jai gvildens savo ] 
šį vakarą. Suprantama, bus 
paliesta ir daugiau dalykų; o 
ir patys klausytojai galės sta
tyt savo klausimus, į kuriuos 
kalbėtojai duos atsakymus.

Urmu patys j šias prakal
bas! Raginkite i jas taipgi 
visus kitus, ką tik sueinate. 
Juk šiais laikais gyvename 
nepaprastai svarbų, kritišką 
momentą ir kiekvienam darbi-

socialętik sugrįžęs iš Sovietų Respu
blikos, kuris su amerikinių 
darbininkų delegacija apkelia
vo tą šalį ir matė naujausius 
“stebuklus,” kuriuos ten pas- 
kutinais laikais padarė bei 
daro darbininkai ir valstiečiai 
pramonėje, milžiniškoje staty
boje, lauko ūkyje, kultūroje ir 
kt. Be to, jis, perkeliaudamas 
Europą, tėmijo, kokius impe
rialistai daro prisirengimus ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

Kiti du kalbėtojai, drg. A. 
Bimba ir J. Siurba nušvies 
kitus svarbiuosius dienos klau
simus: kokis Sovietų šaliai grę»l
Šia pavojus iš fašistinės Vokie-i ninkuį yra reikalingas aišku- 
čių valdžios ir iš galimo kaize
rio sugrąžinimo ant sosto. Ką 
mes turime daryti, kad užkirr' 
kelią šimtų tūkstančių ir me
lionų ateivių bedarbių ir dir
bančiųjų deportavimui iš Jun
ginių Valstijų j fašistines ša-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Ko- 
j mitetas šiandie vakare šaukia 
konferenciją, 61 Graham Ave., 
netoli Broadway, Brooklyne. 
Konferencija prasidės 8 vai.

Kiekviena pašalpinė organi
zacija, apšvietos draugija, uni
ja bei kuopa yra raginama pa
siųst po du delegatu į šią kon
ferenciją. Joj bus svarstoma 
ir daroma planai delei kovos 
už bedarbių kūdikių šelpimą.

Vasarą, užsidarius didžiu
mai miestinių šelpimo biurų, 
gręsia tiesioginis badas desėt- 
kams tūkstančių bedarbių vai
kų. O jau ir pirmiau ateivių 
darbininkų ir negrų vaikai bu
vo išskiriama ir nuo tos men
kos pašalpos, kuri kartais bū
davo duodama “tikriesiems” 
amerikonukams. Net pats ma- 

.joras Walkeris yra pasakęs, 
kad “miesto ligonbučiai yra 
užsigrūdę išbadėjusiais ( ir del 
to susirgusiais) vaikais, o dar 

jos jų eilės stovi, laukdami 
sau kaleinos į ligonbutį.”

Prieš tokią padėtį turi kovot 
ir tėvai ir vaikai, ir visi darbi
ninkai.

Vaikų Komiteto Pirmin.
Alfred Steele.

Vaikų šelpimo Bendras ju- 
tę- 
te-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PIGIAI
“LUNCHEONETTE”

pavyzd i- 
kalbėto- 

prakalbose i T ,___ , ! dg

mas, kad jis žinotų, ką veikti 
ir kaip laikytis tokiuose at
sitikimuose.

Prakalbas rengia Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
17-ta kuopa.

Įžanga visiems veltui.

Melai Indžionkšiny Reikalau- Downtown Bedarbių Demons- 
tojy prieš Šiaučius {racija Pirmadienį

14- 
žemuti-

BROOKLYN. — Antpęjię- 
nį Kings County augščiausia- 
me teisme, Millerio ir Gelle- 
rio čeverykų dirbtuvių savi
ninkai per savo advokatą Ei- 
sensteiną reikalavo išduot in- 
džionkšiną prieš streiką ir 
prieš čeverykų ir Odos Darbi- J 
ninku Industrinę Uniją, kuri į 
/vadovauja šiam streikui. 

' Eisensteinas su skebų 
siektais 
būk tos 
streiko, 
tenkinti 
niojasi aplink šapą, darydami! monstraci ją pirmadienį, birže- 
betvarkę.” 
katas daugiausiai naudojo ar-Į pas Seventh St., 
gumentus Tlooverio gončo, val
diško streiklaužio C. G. Woo- 
do/ apie kurį net Mass, valsti
jos senatorius Hurl&y 1931 m. 
gegužės 19 d. N. Y. Timese 
rašė, kad Wood yra “grėva, 
nepasitikimas gaivaląs.”

ALDLD. 185-tos Kuopos Su
sirinkimas Nukeltas į 
Penktadienį

Delei tūlų kliūčių, ALDLD. 
185-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas liko nukeltas j penk
tadienį, birželio (June) 17, 
1932, pas drg. Misevičienę, 
115 Montauk 
Brooklyn, N. 
re.

Ave., 1-st floor.
Y., 8 vai. vaka-

narysKiekvienas 
atsilanktyi, nes yra daug svar- 

I bių, neatidėliojamų reikalų 
atlikti, taipgi galės gauti II 
tomą “Religijos.”

M. MISEVIČIENĖ. Sekr.
(142-143)

Iš jų 3,000 tegauna PASTABA

NEW YORK. — Nuo 
tos gatvės iki pačiam 
niam” miesto galui yra 9,000 
bedarbių ir benamių šeimynų, 
kurios kreipėsi į miestinį pa-' 
šalpos biurą, reikalaudamos 
paramos,
kiek pašalpos, tiktai po $2.30 
į savaitę, iš ko turi “pragyven-j 
ti” šeimynos, susidedančios net 
iš penkių narių. Kiti šeši tūk
stančiai beduonių šeimynų ne
gauna nei cento.

Visi šie ir kiti

pri-
liūdijimais melavo,

dirbtuvėse visai nesą 
o tiktaiv “kėli nepa-
Maskvos agentai trai-, bedarbiai yra šaukiami į de-|

Esu patyręs, kad atsitikime 
mirties šeimynoje, žmogus 
dažnai prašo kitą ypatą, kad 

| telefonu jį sujungtų su manim. 
n x , j Prašyta ypata, įmetus penktu- 

own ownj^^ • Įe]efono dėžutę ,neprilei
džia pačiam žmogui pasikalbė
ti. Užsidarius telefono būde--- -------r., ---------- ---------------------- --------------------------------- J” r-------------------------

Fabrikantų advo-'lio 20 d., 10 vai. iš ryto, kam-j._. , , . . , _. Ave a ! leJ ta yPata, greičiausiai ture-
Iš čia demonstruodami L____
į miestinį šelpimo biurą, rei
kalaudami ūmios pašalpos vi
siems.

Į demonstraciją šaukia Be
darbių Taryba.

Kairiąją šiaučių uniją atsto- l Tūkstančiai Sveikino Mar- 
vąujanti advokatai, .streikierių ŠUOjanČiuS Ex-KareiviUS
prisiektais liudijimais, įrodė, 
kad darbininkai išėjo streikan 
prieš nepakeliamas sąlygas; 
kad iVien Millerio > dirbtuvės 
stre|huoją 700 daraiųinkų, o 
skebauja tiktai 75; o Į>as Gel- 
lerj visi randasi streiko, lauke, 
apart kelių skebų. |

Į teismo rūmą bu^vo susirin
kę virš 200 streikierių, kurie 
garsiai išreiškė pritarimą ko
vingai savo unijai ir pasmer
kimą '-bosų advokatui ir hoo- 
veriniam streiklaužiui Woo- 
fluM :, i

Tą pačią dieną Millerio ša- 
pos streikieriai atlaikė masinį 
susirinkimą, kuriame priėmė 
rezoliuciją, užgirdanti savo ko
munistinius vadus, Daily Wor- 

kairiąją uniją,' o su 
pasmerkdami streik- 
kurių gal viny f stovi

kerj ir 
panieka 
laužius, 
Wood.

z Byla
prieš šiuos streikierius |ęsis iki 
penktadienio a u g š Gausiame 
teisme, 161st St.,' Jamaicoj, 
Long Islande.

d e 1 e i indžionkšino

Šio sovietinio kalbančio 
damojo paveikslo rodymas 
siasi antrą savaitę Cameo 
atre, 4 2nd St., prie Broadway.
Visuomet teatras žmonėmis už 
sikimšęs. Tai yra vienas iš pa
čių vaizdingiausių Rusijos re
voliucijos veikalų ir naujau
sias kūrinys apie Sovietų sta
tybą.

Kiekvienam darbininkui pa
tartina jis pamatyt ir išgirst, ir 
tuo būdu praplatinti savo su
pratimą apie revoliuciją ir 
Sovietus.

Platesnis “R e v o 1 i ucionie- 
riaus Dienyno” aprašymas 
tilps Meno Skyriuje.

P. E.

Yra visi parankamai ir į- 
rengimas. Vieta gerai išdirb
ta ir geroje vietoje. Arti 
Brooklyn tilto. Pardavimo 
priežastis yra ta, kad turiu 
ūkę ir rengiuosi važiuoti ant 
jos gyventi. Kreipkitės grei-
tai. Parduodu pigiai.

SPORTAS
TUŠČIAS LERMAS DEL 
ŠARKIO—SMĖLINGO 
KUMŠTYNIŲ

Daugeliui vėl be reikalo gal
vą suką kumštynes, būsiančios 
tarp Šarkio ir Smėlingo bir
želio 21 d.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK.—Buvo darbi
ninkų ex-kareivių mitingas 
Union Square antradienį, 
mitingo 500 ex-kareivių su
būbnų ir signalinių triūbų mu
zika demonstravo Broadway 
iki Columbus Circle, kur vaka
re įvyko masinis1 susirinkimas. 
Tūkstančiai klausėsi ex-karei-I 
vių prakalbų, pritardami rei
kalavimams išmokėt buvusiem 
kareiviam bonus ir įvest be
darbių apdraūdą.

Ant didelių demonstracijoj 
nešamų iškabų buvo parašai: 
“Hooveris atsisako maitint ex-J 
kareivius; Amerikonų Legio
nas užpuldinėja eilinius ex-ka- 
reivius,” ir t.t.

Su baltaisiais maršavo 
mažai ir negrų ex-kareivų.

trauks i ^ama savo prietelį ar giminę, 
. Į visai apie ką kitą pasišneka 

su šauktuoju manim, mano 
šeimininke arba su mano pa- 
gelbininku, nepranešdama, del 
ko ištikro telefonuoja, ir už
daro telefoną. Paskui išėjus 
žmogui paaiškina, kad Aleks
andro Radzevičiaus visai nėra 
namie; turėsi laukti dvyliką 
valandų; eik pas kitą.

Todėl, jeigu turite tokio rei- 
Po , kalo, tai stengkitės patys pasi

kalbėti su ta įstaiga, į kurią 
kreipiatės. Arba paprašykite 
kitatautį, kad jus telefonu su
vienytų su manim tokiame rei* 
kale; tai tas jums sąžiniškiau 
patarnaus, negu tūli lietuviai 
tarpininkai, į kuriuos kreipia
tės, atsitikus mirimui jūsų šei
mynoje.

Su pagarba.
Graborius

Aleksander Radzevičius.
402 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2-4409.

Pereitą antradienio vakarą 
45 minutes iš didžios radio 
stoties WJZ buvo kalbama 
apie Smėlingą ir Šarkį. Vieni 
gyrė vieną, kiti kitą/ bet visi 
promoteriai ir manadžeriai 
smalsino klausytojus, kad va
žiuotų į tas muštynes. Jiems 
reikia dolerių, tai ir viskas.

Biznio laikraščiuose prasi
dėjo didesni rašymai tai už 
Smėlingą, tai už Šarkį. Rašan
tieji už Smėlingą tvirtina, kad 
Šarkis sutingęs, nutukęs, 208 
svarų, o Smėlingas pačiame 
gerume; todėl Šarkis būsiąs 
suluptas. Iš Šarkio gi “kem
pės” atsakoma, kad dabdr Šar
kis tesveriąs' tik 202 švarus ir 
dar porą svarų vogos nusiim- 
siąs iki kovos dienai; šiaip gi 
Šarkis dar niekad pirmiaus 
nebuvęs tokis drūtas ir vik-j 
rus, kaip dabar, j

Supaisysi tu jų, kaip vieni 
ir kiti už pinigus zalatija.

Jau ir kapitalistinai 
raščiai kartais į savo 
praleidžia tokio sporto ....v. 
ką. Taip antai, Daily News j 
pereitą antradienį rašė, kad; 
Strangler Lewis parito šikatą 
ne todėl, kad Lewis smarkes
nis ristikas,. bet todėl, kad bu
vo išanksto taip sudaryta, nors 
ši katas tikrumoje būtų apsi
dirbęs su Lewisu. Londos gi 
yra taip išsigarsinęs ir taip 
daug biznio pritraukia, kad 
šiuo tarpu jis turi paristi bile 
vieną, kas tik eis su juoms glė- 
biuotis. Darant sutartį, Lon- 
doso oponentas turi žinot ir su
tikt, kad jis, galų gale, pasi
duos Londosui, arba kitaip, jis 
negauna progos imtis su Lon- 
dosu.

Jeigu šitaip su ristikais, tai 
ne kitaip ir su čampioniškąis 
kumštininkais; pas juos irgi 
laimėjimas ar pralaimėjimas

209 Adams St., Brooklyn, 
N. Y. (140-146)
PARSIDUODA namas, 2 storai, ga- 

radžius ir 4 kambariai gyvenimui. 
Loto plotis 36 pėdos; ilgis 100 pėdų. 
Su namu ir lotu parduodu už $5,000. 
Prie pat Philadelphijos—New York o 
kelio. New Jersey valstijoje, 75 my
lios nuo New Yorko, 33 nuo Phi
ladelphijos. Parduodu iš priežasties 
senatvės. Čia tinkama vieta gėri
mam ir valgymam, taipgi galima tu
rėti šokių mokyklą. Atsišaukite į 
“Laisvės” ofisą.
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

vietoje, kur per daugelį metų daro
mas geras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vetos. 804 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

(142-143)
Parsiduoda Užeiga

Geroje biznio vietoje parsiduoda 
užeiga ir salė, per daug metų iš
dirbtas biznis. Kreipkitės pas: A. 
Lukas, 60-36 Perry Ave., Maspeth, 
N. Y. Telefonas Juniper 5-2555. 
kreipkitės tuojaus.

f142-145)
paršidūodaT

Parsiduoda saldainių krautuvė. Yra 
4 kambariai už krautuvės. Atsišau
kite—66 Ten Eyck St, Brooklvn, N.Y.

(142-144)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarusi

ne-
IŠRANDAVOJIMAI

laik- 
sk iltis 
kriti-

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N.. Y.
ALDLD. 185 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 16 d. 
birželio (June), po numeriu 933 
Fountain Avenue. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui.

Valdyba.
(141-142)

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG ' 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
GRABORIUS

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

, MUSUI .(STAIGA^, ATLIEKA u SEKANČIUS i DARBUS: 
MIRUSIUS'PARVEŽAM  J IŠ VlSų^ŠALIlUJ IRHŠlČlA 
PASIUNČIAM KUR KAM'REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI r?AMBULANSINt AUTOMOBILIU, t, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ IR 
PARVEŽTLVTUR1M, MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. >DUODAm' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI-DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

125 MXMM K MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM JC* JOI lAllOOOuOc AAI

4 SUŽEISTI NAMO 
EKSPLOZIJOJ

BROOKLYN.—Del nežino
mos priežasties kilo eksplozi
ja ir gaisras, 204 Highlawn 
Ave. pavojingai tapo 
ginti keturi asmenys.

apde-

Pasirandavoja Kambarys
Geras su visais įrengimais, šviesus 

ir su elektros šviesa; pasirandavoja 
už prieinamą kainą kambarys. Sa-. 
vininkę galite rasti tarpe 4> ir 9 va
landos po pietų. Kreipkitės po ant
rašu: Navickiene, 
Brooklyn, N. Y. (kampas Lorimer 
St).

47 Scholes St.,

i . 11.41-143}

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKO DARBO BUČEiltIS

Jieškau darbo bučemej, esu patyręs 
tame darbe per daug metų. . Pir- 
miaus laikiau pats savo biznį—bu- 
černę. Taipgi dirbau pas kitus už 
pirmarankį. Galiu keliomis kalbomis 
susikalbėti apie biznio reikalus: lie
tuvių, lenkų, rusų ir anglų. Taigi, 
kam reikalingas tokis darbininkas, 
malonėkite atsiliepti sekamu adresu: 
46 Ten Eyck St;, Brooklyn, N. Y. ar 
per telefoną, pasakykite savo antra
šą, tel.; Stagg 2-;3878

. . . .U .0.41-147).

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas T tv jlj
Garankščiuotos krau- Ua/A

jagysles, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai K/HJ|
ir skausmingi kojų su- 
tinimai, paeinanti nuo yjft J
gyslų įdegimo, yra gy-

domi be operacijų _ y B Ji
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER
208 West 54th St.

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

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniikaa vyrų Ir 

moterų Hitai kraujo ir ado*. 
Padarau iityrimų kraujo ir ilapuaio.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room >11 

New York, N. Y.
Valandai Priimimoi 

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

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

. IMPERIAL BARBER 
SHCOOL

VYRAI IR MOTERYS!
Bedarbiams dabar laikas ir gera 

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

Pilnas Kursas $25
Kurie jau turi ęradžią, o nori 

užbaigti mokslą toje srityje, tiem 
tik $10 kursas.

Rašykite arba ateikite persitik
rinti.

Lietuvis Instruktorius
612 10th Avė.,

Corner 44th St. New York City

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys sau norėda- 
imi pirkti laikrodžius, daimantus 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži
nokite, kad pas mane pigiau nu
sipirksite.

ĮVAIRŪS LAIK
RODŽIAI NAU
JAUSIOS MADOS
UŽ PRIEINAMA

i KAINĄ

Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus., 
Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
stengsiuosi pilnai patenkinti. 1

Williamsburgiečiams, kuriems 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
mui laikrodžius ar kitus auksinius ' 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė 

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

I
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JONAS STOKES >
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numerių 
512 Marion St., 
kam?. Broad
way,' Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINJKTr
“LAISVĘ”/
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8*6261
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