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KRISLAI
“Savikritika” 
Rinkimai.
Dar Viena Partija.
“Bevilčiai Veidai”.

Rašo V. Bovinas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

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

Pruseikinė gazieta jau pradėjo 
atakuoti ir Sovietų Sąjungą. 
Jie reikalauja “demokratijos” 
Sovietų Sąjungoj, žinoma, bur
žuazinės demokratijos. Bet ten 
dar ura proletariato diktatūra. 
Ne, vyrai, buržuazinės demo
kratijos jau Sovietų Sąjungoj : 
nesulauksite.

Šitas naujas pasisakymas 
prusejkinių, nėra naujiena. Jie 
yra senai nusistatę prieš Sovie
tų Sąjungos vadovybę, kaip: 
kad Lovestonas, bet dar nedrįso ‘ 
pasisakyti. Dabar jie jau išei- , 
na neva “savikritikos” tikslais. Į 
Bet kas jų “savikritiką” neži
no link Komunistų Partijos!

Šiame" “L.” numeryje jau1 
telpa atsakymas į ta j u “kriti- ' 
ką.” _-

Rinkimų kampanija jau čia. 
Kad pagelbėjus rinkimų kam
panijai ir paskleidus daugiau 
agitacijos apie Komunistų Par
tiją, tai kaikuriose vietose mū
sų draugai organizuoja Rinki
mą Kampanijai Kliubus.

Tokių kliubų yra pareiga 
veikti ir kitus įtraukti šiam 
darbui. Draugai dar neįverti
na, kaip yra svarbus rinkimų 
klausimas. Kiti mano, kad mes 
laimėsime tiek, kiek išrinksime 
savo atstovų. Tai klaidingas 
nusistatymas. Mes laimėsime 
-tiek, kiek gausime balsų. Kapi
talistinė klasė pati duos page
rinimus, jei ji matys, kad mū
sų balsai kyla.
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Fašistu Lietuvoj REVOLIUCINES KOVOS BELGIJOJ RLE 
ČIAS; VALDŽIA NAUDOJA KARO JĖ

GAS PRIEŠ DARBININKUS !
DUONOS KAINOS

Rugių centneris dabar 
i—11 litų; kviečių centneris 
‘ 14—14.50 litų.

O duonos kainos mieste: 
i- ruginės duonos kilo 45 cen

tai, kvietinės kilo 60 centų.
Ka kalba šie skaičiai?
Rugių kilogramas kainuo

ja 20-22 centus—duonos ki
logramas 45 centai,—brutto 
pelnas 45 et.—22ct.—23 et., 
t. y. daugiau negu 100%, 
jei skaityti augščiausią ru
gių kainą (22 et. kilo).

Kviečių kilogramas

10

Jau Streikuoja 150,000 Belgijos Darbininkę; Kareiviai At
sisako Šaudyt j Darbininkus; Kasyklas Verčia į Militari- 
nę Kempę; Visi Darbininkai Tur Remt Kovojančius Dar
bininkus Ir Jiems Padėt
BRUSSELS. — Mainierių kareiviai jau pradėjo susi- 

kova liepsnoja. Jau 150,000 
! darbininkų išėję į streiką, 

kai-1 Daugiausia streikas tęsiasi 
nuoja 29 et., o kvietinė duo- Soignies apielinkėj. Nivelle 
na 60 et. kilo, brutto pelno provincijoj ir Bubant apie- 
60 et.—29 et.—31 et., t. y.— linkėj visos mainos privers- 
taipgi daugiau kaip 100%! tos užsidaryti. Herve Pla- 

----- -------- , teau mainieriai laikė mitin-

Sovietų Sąjungoj PAREMKIME KOMUNISTŲ PARTIJOS
RINKIMU KAMPANIJOS FONDĄSTATOMA SIBIRE TEKS

TILĖS KOMBINATAS
Birželio 20 d. Barnaulo 

mieste prasidėjo tekstilės 
kombinato statyba, šis kom
binatas Vakarų Sibire bus 
vienas iš didžiausių kom
binatų. i
BAIGIAMA' STATYTI

CHIBINSKO GAMYKLA
Chibinuose baigiama sta

tyti fosforo gamykla. Staty-kimų kampanijai. Šiais rei-/čių su agitacija.
bos plotas siekia 25 tūkst, I kalais Komunistų Partija! šie rinkimai labai daug 
kubinių metrų. Gamykla šaukiasi į darbininkus. Liet pasakys ir nusvers, jei ge-

i Kapitalistines Partijos Praleidžia Milionus Doleriu Rinkimu
Kampanijai; Jie Gauna Pinigus Iš Bankierip Ir Milionie- 
rių; Darbininkai Tur Patys Savo Centais Remt Komunis
tę Partijos Kampaniją
Amerikos Komunistų Par- se, kad/keiti obalsius darbi- 

tija pradėjo vajų už $100,-i ninku, / dalyvauti kovose, 
000 aukų, kad padėjus rin- paskleisti lapelių ir laikraš-

draugauti su darbininkais. 
Montignies mieste kareiviai 
atsisakė šauti Į darbininkus. 
Centraliniame Belgijos dis- 
trikte kareiviai draugauja 
su darbininkais 
obalsius: “Lai 
streikas!”

Komunistai areštuojami. 
Francijos laikraštis “Hu- 
manite” sulaikomas ir ine- 
leidžiamas į Belgiją įga
benti. Socialdemokratai vai
dina išdavikų rolę ir skel
bia, kad šita kova už kąsnį 
duonos, tai yra komunįstų 
“provokacija”. Bet darbi
ninkai nepaiso socialdemo
kratų, jie kovoja už geresnę 
algą. Visi darbininkai turi 
remti šį Belgijos darbinin
kų streiką . į

ir šaukia
gyvuoja

kubinių metrų. <
statoma naųdojanties vien tuvių darbininkų organiza-\ai pakils Komunistų Parti- 
vietine statybos medžiaga. | cijos kviečiamos šiame vaju-1 jos balsai. Didesnis skai- 

; je dalyvauti visu smarku- čius balsų už kom. kandida- 
Visi mu, visu atsidavimu ir visa I tus privers kapitalistų kla- 

energija. Reikia galvoti, |sę skaitytis su darbininkais 
daryti planai, kaip galima ir jų 
kuodaugiausiai sukelti pini- šių rinkimų labai daug pri- 

I gų rinkimų kampanijai.
1 Kapitalistų klasė turi mi-.darbiams socialės apdrau- 
| lionierius, bankierius ir visą Idos. Visi meskimės darban 
Walstryta už savo pečių. Jie šiame vajuj. Rinkime au- 
papirkinės darbininkus ir kas, ruoškime parengimus, 
politikierius, kad sugaudyti patys aukokime, kad sukė- 
balsus. Komunistų Partija lūs reikalingą sumą į rinki- 
dalyvauja šiuose rinkimuo- mų fondą.

Liepos 1 d. bus pradėtas 
įtaisymo montažas.
įtaisymai gaminami Sovietų 
gamyklose. Gamyklos pa
leidimas užbrėžtas 1-mai 
rugsėjo.

reikalavimais. Nuo
p i gą ir išvijo pardavikus. Pas-Stovis i kiaus prisidėjo prie streiko.
R Jmnnt PavipU I Darbininkai streikuoja ne Deunoni įdVlCl“^^ mainose, bet ir plieno, 

-----  | geležies, audimo ir kitose 
BELLAIRE, Ohio.— Čia (pramonėse. Kovos ūpu su- 

;d~i 4- jucĮus vįsa Beigija< Darbi
ninkai laiko demonstracijas 
ir ragina darbininkus eiti 
streikan, kurie dar dirba.

Kareiviai iššaukta mal
šinti mainierius darbinin
kus. Marchiennes mieste

iKaro

EXTRA!
klausys ir iškovojimas be-

gauta žinios, kad Belmont 
paviete paskelbta karo pa
dėtis, kur streikuoja mai
nieriai. Mainieriai kovoja 
prieš ginkluotus nacionalės 
gvardijos budelius.

Pikietavimas uždraustas. 
Bet darbininkai pikietųoja 
masiniai. 1500 mainierių 
stovėjo pikieto eilėse ir ne
sitraukė, kuomet juos už- 

“sausų”, tai jos šmeruojamos! puolė ginkluota nacionalė 
dolerius čia yra grafto. 'gvardija. Net Orlaiviai nau- 

Senas Vincas “Klampynėje” ' dota piieš masinį daibinin- 
rašo apie darbininkus, kurie ■ kų pikietavimą. Nepaisant, 
“sėdi parkuose”. Tas žmogus ' kad mainas ir skebus saugo- 
mato tik tuos “bedarbius , ku- , ja geraį ginkluota gvardija, 
ne jau be jokios vilties gyve- d 7 7 ?. ,
nime. Jisai charakterizuoja | mamos turėjo užsidaryti, 
parkų bedarbius, kaipo “valka- į Darbininkai gerai laikosi, 
tas”, kurie ir gerais laikais 
dirba.

Tam žmogui per 20 metų 
kai visai nepasikeitė! Jisai 
padaro to skirtumo, kad dabar-' 
niu laiku šlędi ant suolelių be- j 

 

darbiai darbininkai, o 
katos.

Tai ir vėl viena partija or
ganizuojasi. Mat, dabar jau 
artinasi rinkimai. Esamų par
tijų grafteriams negana. Visi 
negali /auti gana darbų. Tad 
organizuojasi dar viena kapita
listinė partija.

Nauja partija bus “sausa”. 
Mat, visos kapitalistinės parti
jos jau paliko "šlapios”, tei rei
kia daugiau įvairumo ir pada
ryti kitokį “issue”. Kuorrrtt 
eina “kovos” tarpe “šlapių” ir

ne-1 ---------------

'“7 Worcester iečių Svarbus 
Piknikas

ne vai- j

menas! Jei

AMERIKOS PREKYBA SU SOVIETU 
SĄJUNGA DAR MAŽĖJA

STOKA PASITIKĖJIMO Iš AMERIKOS VALDŽIOS, 
PERSEKIOJIMAI IR NEISILEIDIMAI SOVIETŲ 

PREKIŲ MAŽINA PREKYBĄ TARPE 
ŠIŲ DVIEJŲ ŠALIŲ j

MASKVA.—Japonija 
r i sako, kad jai nerūpi 
ras su Sovietų Sąjunga, jau 
peržengė savo teisę ir pra
dėjo veržtis prie Sovietų 
nuosavybės. Liepos 7 die
ną Japonijos naujai įsteigta 
valdžia Mandžurijoj paėmė 
Chinijos Rytinio Gelžkelio 
dalį prieplaukos.

Japonija užgrobė apie pu
sę mylios “dokų” (prieplau
kos), kurie yra Harbine. 
Japonija buvo prižadėjus, 
kad jinai nelies gelžkelį, ku
rį valdo Chiniją ir Sovietų 
Sąjunga, šitas žygis paro-

Anglija gerina prekybą taip do, kad Japonija daro pro- 
pat. Tik per paskutinius vokacijas karui.
penkis menesius Sovietų Są-  
junga pirko Anglijoj už 
$14,000,000.

Vadinasi, Amerika paken
kia labiausia sau, o ne So
vietų Sąjungai. Reakcija 
kenkia visam šalies gyveni
mui. i

ku- 
ka-

Brazilijos Sukilėliai jau Paėmė Tris Miestus
Sukilėliai sako, kad jie 

neturi kitų tikslų, kaip tik 
įsteigti konstitucinę valdžią, 
kuri buvo iki 1930 metų. 
Mat, dabartinė valdžia taip 
pat jėga įėjo į galią.

Bet yra davinių, kad nau
ją valdžią arba šį naują su
kilimą remia ir Anglija. 
Anglija ir Amerika labai 
daug turi su Pietų Ameri
kos “revoliucijomis”. Mat, 
tarp šių dviejų šalių eina 
lenktynės už rinkas Pietų 
Amerikoj.

BUENOS AIRES.—Bra
zilijos sukilimai dar nenu
galėti. Paskutiniai praneši
mai sako, kad sukilėliai jau 
daugiau laimėjo. Revoliu
cionieriai paėmę tris mies
tus : San Liūs Gonzago, San
to Angelo ir Cruz Alto.

Federalės valdžios kavale
rija, kuri laikėsi San Luis 
Gonzago mieste, pabėgo iš 
mūšio lauko.

Riti daviniai sako, kad 
federalės valdžios karinin
kai jau nori taikintis su su
kilėliais. Sao Paulo valsti
joj federalė valdžia jau nu
versta.

MASKVA.—Per pereitus 
6 mėnesius šių metų Ameri
kos prekyba su Sovietų Są
junga dar labiau sumažėjo. 
Per tą visą laiką Amerikos 
prekių Sovietų Sąjunga pir
kosi tik už $5,549,000. Gi 

. > pir
mus 6 mėnesius Sovietų Są
junga pirkosi už $40,593,- 
000. Tai reiškia, kad Ame
rikos prekyba su Sovietais 
nupuolė ant 87 nuoš.

Šitas prekybos nupuoli
mas labiausia atsiliepia, tai 
ant Amerikos. Sovietų Są
junga perkasi sau reikalin
gas prekes svetur—Angli
joj, Vokietaijoj ir kitur. 
Svarbiausioji priežastis, tai 
kad Amerika neduoda kre
dito Sovietų Sąjungai. Pas- 
kiaus Amerika suvaržė So
vietų Sąjungas įvežamas 
prekes į Ameriką.

Gi tuo pačiu laiku Vokie
tija ir Anglija, kuomet pa
matė naudingumą iš preky
bos su Sovietų Sąjunga, tai į 
jos duoda ilgesniam laikui 
kreditą Sovietų Sąjungai. 
Todėl Sovietų užsakymai la
bai žymiai padidėjo Angli
joj ir Vokietijoj. Šios ša
lys duoda ant kredito ir net 
laukia po 29 mėnesius ap
mokėjimo.

Tie daviniai pasako, kad 
pereitais metais Vokietijai 
Sovietų Sąjunga prekyboje 
buvo antroje vietoje. Gi 
šiais metais, kuomet pada
ryta sąlygos palankesnės, 
tai Vokietijai Sovietų Są
junga yra pirmoje vietoje.

; Lietuviu Kom. Frakcijos 
Mokyklėlė Worcesteryj Atsi
daro liepos 18 Dieną• ---------------- ---------- -------- T 7 — 7

Sekmadienį, liepos 17 d., pereitais metais per 
Olympia Parke, įvyksta visų 
sąmoningų darbininkų rem
tinas piknikas. Jį rengia 
Komunistų Partija ir Tarp
tautinis Darb. Apsigynimas.

Visi būkime šiame pikni
ke ir suteikime minėtom 
organizacijom nuo savęs pa
ramą.

J. Valst. Senatas Perleido Kitą “Pašalpos” Biliųkas 
kaip 

keliu—į bziržu-

• Tai tau i 
perskaitys, tfcs pamatys, 
skloka eina 
azijos lioyerį.

Mat, reikia pasakyti ir Pru- 
seikos pakartotą posakį: “Jei 
velniui paduosi vieną pirštą, 
tai įtrauks tave visą į peklą.” 
Taip ir su oportunistais. Jie iš
ėjo kovon prieš Komunistų Par
tiją tik “siauru” obalsiu, o bai
gia generale linija. Komitetas.

Lenkija Šauks j
Konferenciją

Jie stato obalsį, kad “neko
voja prieš Partiją“. Bet ta 
“nekova” baigiasi bjauriu nie
kinimu Komunistų Partijos vei
kimo. .

Pruseikos gazieta nesutinka 
su Partijos linija streikų klau
sime (mainierių streikas) ; ne
sutinka unijų klausime (naujos 
unijos) ; nesutinka veikimo 
klausimu lietuvių organizacijo
se; nesutinka meno klausimu; 
pagaliaus jie nesutinka nei su 
Sovietų Sąjunga. Kaip mato
me, tai Pruseikos linija yra 
vi&ai kita linija, kuri veda to
liau ir toliau nuo darbininkų 
judėjimo.

20 Kūdikių Žuvo Ugnyje
CONCEPTION, Chile. — 

Esmeralda teatre 20 vaikų 
sudegė ir daugelis likosi su
žeista, kuomet ten kilo ug
nis. Tai pasirodo, kad prie
žiūra nebuvo gera ir teatras 
nebuvo tokioje tvarkoje, 
kad galima būtų greitai iš 
jo išeiti.

VARŠAVA.—Lenkija kai- redaktorius, 
ba apie šaukimą agrarines) 
konferencijos. Į šią konfe
renciją kviečiama Pabalti- 
tijos mažosios valstybėlės. 
Lenkija turi tikslus organi
zuoti mažas valstybes prieš 
didžiąsias. Be to, Lenkija 
organizuoja mažas valsty
bes prieš Sovietų Sąjungą.

WORCESTER, Mass. — 
Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos dviejų savai
čių mokykla prasidės pir
madienį, liepos 18 d., 9 vai. 
ryte, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St.; baigsis liepos 
30 d. Mokyklos vedėjas bus 
drg. V. Tauras, “Laisvės”

loma $2,122,000,0(10 planas. 
Šitas kilius skiriasi tik 
tuom, kad pagal jį būtų sko
linama ne pavieniams fab
rikantams, bet valstijos, 
miestu ir federalės valdžios v \

Young Planas jau Sugriuvo !

Kalbos, kad dar jie “su Par
tija”, jau nieko nereiškia, kaip 
tk tuščią kalbą, kuria priden
giama niekinimai komunistinio 
judėjimo.

Tad ir geriau, kuomet jie dar 
atviriau išeis ir susijungs su 
fašistais. Darbininkai geriau 
galės pamatyti tikrąjį jų vei
dą. Tą jų “savikritikos” mas- 
ką reikia plėšti žemyn visur, 
kur tik galima.*

SAO PAULO.—Brazilijos 
sukilimas jau aiškiau pasi
sako prieš Amerikos impe
rializmą. Tai yra, prieš tuos 
valdininkus, kurie remia 
Jungtinių Valstijų imperia
lizmą.

Pirmiau jie kalbėjo, kad jie 
eina “su masėmis”. Bet ir ma
sių netekę, jie laikosi savo. Ta 
maska jau nukrito jiems nuo 
veido. Greitai nukris ir “savi- 

I kritikos” maska.

BERLYNAS. — Vokieti
jos laikraš.čiai paskelbė, kad 
amerikono Young planas, 
kuris buvo aptaksavęs Vo4 
kieti ją, sugriuvo. Šitas A- 
merikos “inžinierius” buvo 
padaręs planus, kaip reikia 
gauti kontribucijas iš Vo
kietijos. Bet pagaliaus pa-į 
sirodė, kad ir;

Visiems mokiniams, pri
buvusiems iš apielinkių kolo 
nijų bus suteikti kambariai 
veltui. Kiekvienas mūsų 
apskritys turėtų atsiust po 
keletą mokinių. LDSA An
tras Apskritys nutarė pri- 
siųst šešias mokines. Turi 
neatsilikti ir menininkai, 
chorai ir visos kitos darb. 
organizacijos. Kiekviena 
kolonija privalo prisiųsti po 
keletą 
kyklą.

Visi 
liepos 
Olympią parką, kur įvyks 
komunistų piknikas ir taip
gi bus mokinių susirinki
mas.

Draugės ir draugai, be te
orijos žinojimo negali būt

jaunuolių į šią mo-

draugai, pribūkite
17 d. ir važiuokite į

KieilIOS. JDcL pu- " . u .< . 7 ,. .
sirodė. kad ir amerikoniškas sėkmingo veikimo darbimn- 
planas nieko negelbėjo. Pas-I ku judėjime. Mokyklėlė pa
kulinė konferencija, kuri; tieks naudingiausių pamokų 
įvyko Lozanoj, veik visai su iš teorijos ir praktikos, 
kramtė šį planą; K. N. Sukaskiene.K. N. Sukaskienė.

WASHINGTON, D. C — 
Kuomet prezidentas Hoove- 
ris uždėjo savo veto ant taip 
vadinamo “pašalpos” bi- 
liaus, tai senatas labai grei
tai perleido kitą panašų bi- 
lių. Pirmesnis bilius reika- darbams. į 
lavo, kad fabrikantams ir; Darbininkams nieku ne- 
individualams būtų teikia- siūlo nei šitas bilius. Sena- 
ma finansinė parama. Dar- tas, nei kongresas nepaiso 
bininkams jame nieko nėra, darbininkų reikalų. Pir-

Antras bilius, kurį jau se- minusia jie remia ir šelpia?' 
natas priėmė, yra panašus tai fabrikantus, kad pageri- 
pirmam. Šiame biliujė siū- nūs jų biznį. *

Kova prieš Šovinizmą kia visais galimais būdais 
kovoti už bedarbių socialę 
apdraudą.

ELIZABETH, N. J.—Čia 
tik ką kalbėjo draugas d. 
James Fordas, Komunistų 
Partijos kandidatas į Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tus. Jisai iškėlė daug fak
tų apie negrų darbininkų

MOTERIS MIEGOJO 
30 DIENŲ

CLEVELAND, Ohio. — 
Viena moteris, kuri pasida
vė savo pavardę Jean King,

pavergimą ir ragino, kad mie£°jo 30 dienų., ^inai.pa- 
darbininkai turi kovoti ben
drai.

Šiame miestelyje, kuris 
turi tik 120,000 gyven
tojų, yra 25,000 bedarbių 
darbininkų. Bedarbiai ne
gali gauti tinkamos para
mos iš valdžios.- Tad rei-

mena, kad ką tai gėrusi ir 
tas gėrimas ją vertė miego
ti tokį ilgą laiką. Po ilgo 
•piiego moteriškė pabudo 
sveika.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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reikiant, kad kaip nors pa
kėlus gamybą?”

Tikrai buržuazijos gies- • 
mė. Juk išnaudotojai ir vi-' 
si parazitai taip pat sako, 
kad jie rūpinasi darbą dar-

Apgailestavimas ir 
Verkšlenimai

l
Socialfašistu geltonUpy,

134, ! ap-

WWI
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Pruseikiniai Renegatai Bendram Priešų

“Klampynės” 27 nume- niajsto reikmenų, negu pro- 
ryje tilpo bjaurus straips- to darbininkas.” Buržuazi
nis prieš Sovietų Sąjungą, i ja pirmiau tvirtino, kad tik 
Žinoma; jie užvardina “sa-1 komisarai viską ryja, o dar- 
vikritika” ir neva rašo “ge* f bininkai badauja, o dabar 
ro Vėlindami” Sovietų Są-įmaino frontą puolime ant 

Sovietų Sąjungos, maino ir 
jos lekajai renegatai. Jie 
mano; kad tuomi įbaugins

jungai. ’ Tai sena nudėvėta 
jų prisidengimo skraistė. 
Juk jie* ir kada kėsinosi 
užgrobti “Laisvę” ir “Vil
nį” taipgi sakė, kad “gero” 
vėlindami tiems 
čiams ir “gelbėdami” nuo: vos, argi tai blogai, kada

bininkams duoti, kad darbi- “Naujienų” No. 134, i ap
niukai be ju pražūtu, kad [ žvaigoj, po antgalviu 4 Ko- 
Rockfelleriai suka galvą, kad ! munistiškas Maurąs” pilna 
ju biznis eitu, kad darbiniu- ■ verkšlenimų ir apgailegta- 
kai yra tinginiai ir tt. Ta' "im" b''" vi-
pati giesmė, tik ji labai ne
tinka prie SSSR padėties ir 
galutinai numaskuoja rene
gatus. Ten yra 
santikiai tarpe < 
ir užveizdu.

Sovietų valdžia įsikūrė
kaip tik sabotažo metu iš i vo verkšlenimu parodo savo 
mokslo vyrų pusės. Prole- silpnumą SLA 
tarai, paėmę galią, paleido jojt

; vinių tūlų asmenų, kurie! ki- 
jtados vedė atkaklią kovą 
i SLA organizacijoj pries: fa- 
j šistus, socialfašistus ir viso- 

: skirtingi I ki° plauko degutininkus, 
darbininku viename bloke su komunis

tais.
I

Socialfašistai su tokiu? sa-

mokslo vyrų pusės.

gyvenimo mašiną darban, 
nepaisant viso pasaulio bur
žuazijos puolimo. ~ 
rai ir darbo žmonės 
stebuklus kare, budavojime į

organiząci-
Girdi, Pruseika, Bą- 

c e v i č i u s leido sustip
rėti reakcininkam SLA. i To

Proleta- straipsnio autorius pieštu 
.j rodė roc]o Pruseikai, Bacevičiui

ir kitiems sklokininkams,, v- . i u 4 i • ^..i xvciiv, uuuavujimv n. Kitiems sKioKininKams,
darbininkus, bet „kaip tikjir tvarkyme šalies! Jie ir kad jiems reikgjo su soqial- 
atbulai. Net Piuseiką se-'dabar, po vadovyste Komu-Į fašistais blokuotis, tai 'jie4’ieIntl/vn? rl 4.’ V * 1 ) laSlSlUlS DIOKUOllS, tai I lie.’ik tls darbininkas pagal- nistų Partijos, bendrai su būtu sudarę didžiumą prieš 

draugais išlavintais tautininkus, 
* 1**1 ’

savo kurie dabaržydų tą daro. Juk jie ALD < proletarai turi visame kame technikais pasekmingai bu- niekus daro iš socialfašistu 
VTi™lenJ1lV A~ku.;.kad,neJ davėja socializmą. Renega- d

Retindami del ALDLD. i raštinių darbininkai ir šiaip Sąjungoj 'y ra “apie 100*000
bari f vv-------- ---- j “Naujienos”pašiepiaBru-
—~ ! la\ HŽRiii’šta, kad Sovietų | Seiką, Bacevičių ir kitus, 

-- , - - - - ! kurie padėjo atplėšti dalį
urmininkų brigadų, jie už-'
miršta, kad šimtai tūkstan- LDS.

kitijčių ir milionai darbo milži- grūsti iš LDS. i
nų galvoja ir planuoja, kaip i ° . J

| pravesti gyveniman darbus,' ° niekas negieda
(jie pamiršta, kad tokie . i/’Rseikos, Bacevičiaus ; ir 

c • x o • • i ‘mnonrndrniai ” 'VISOS eilCS Sklokimilku, itlkSovietų Sąjungoje prole-i L’nepiostiojai, b mene-; . . . ... , .. . .
I tarai ne tik turi pirmeny-1 sins pirm

Eczema nuo1 Saulės
Yra jautrių odų, kurios 

gauna nuo saulės “eczemą;” 
išberia jas pučkais ir niež
ti ; būna gana įkyrus nesvei
kumas.

Tokiems • jautriaskūrianls 
patariama vasarą daugiau* 
šia maitintis pieniniais val
giais ir šviežių daržovių sa
lotomis, bet be aliejų ir ki
tų dirbtinų prismokų. Rū
gęs pienas taipgi labai tin
kamas tokiam orui.

Oda išdirba chemikalą, 
vadinamą porphyrin, kurį 
paskui laukan varo inkstai. 
Menama, kad saulinė odos 
eczema paeina iš perdidelio 
arba permažo daugio to 
chemikalo. <

Tiesioginiai saulės spindu
liai abelnai yra vienas iš 
reikalingiausių ir sveikiau
sių kūnui dalykų. Bet ir 
gero daikto gali būt 
daug panaudojama, ,o 
met jau nesveika.

per- 
tuo-dus grobė taipgi neva “ge- Nejaugi būtų geriau, 

ro” ( -
Juk jie paskelbė, būk drg. įvairūs lengvesnių 
Mizara parvežė maišą 
nigų iš Maskvos, taipgi “ge- {mainieriai, plieno ir ___
ro vėlindami.” Jie griauna:sunkaus darbo darbininkai! 
LDS kuopas ir rengia sa- gautų tik nugraužtus kau- 
vo parengimus, kad paken- lūs!
kus LDS p a r e n g i m a ms, j o . , o
S' Ji:1i suTj,™ ■& «i r* 4 . • • • • Komu-įbės prie§ vįsus kitus bet i laiko baigiami ciavbininkų??dakov^J<;ail\Pi’ieSidaybi-

P darbo: kaip mai-:pastangomis, jie nežino, kacLmnkl^ judejmiui kenksnįin----------  --------
inieriai;, plieno darbininkai tie “analfabetai” ir nakties J politikos vedėjus. K^o-!tai susiskaudina ir pradeda 
įir tt., turi daugiau pirme- laiku atsikelia ir atlieka 1met kak)a. somalfasi^ta! ■ iUpt.įs jam skūra, čia jau 
Inybių, negu lengvos indus-1 darbą ne savo valandomis,; Kūnas paskui tu-
trijos, pavyzdžiui: brėžiukų : (Kaip ve Odesos ir kitose

Sovietu Sa- prieplaukose ;

darbu
pi-: žmonės naudotųsi viskuo, o

darni prisidengti ta skrais
te.-> Tai paprasta renega-i 
tų apgavystės ir apsimas- 
kavimo .skraistė. Bet gy
venime jų darbai yra vienas 
ir bendras frontas su re
akcija, , su Fišėmis prieš 
darbininkų revoliucinį judė
jimą, ’ - »

įf štej į vienas' iž

narių ir subudaVoti Nusilupimas Nesveika 1
Kai kurie stengiasi nusi- 

rudint saulės spinduliais. 
Bet tatai reikia daryt laips
niškai, pabūnant ant saulės 
iš pradžios po pusvalandį 
ant sykio. O kuomet pirmą 
kartą ir vienu pradėjimu 
žmogus kepinasi kelias valandas,

Liepos 24 d., LDS. 5 Apskri-i Komunistų Partijos 14 dist., 
tys, rengia antrą metinį išva-|New Jersey valstijoj, rengia 
žiavimą į Lietuvių Parką, In-: didelį rinkimų kampanijos pik- 
dian Grove, New Haven. Iš-jniką, sekmadienį, liepos 31 d., 
važiavimas bus vienas iš did-; Linwood Grove, Metuchen,*N. 
žiausių ,nes visų kolonijų lietu- J. 
viai darbininkai suvažiuos ir; 
dalyvaus visi keturi Conn. vai-1 rį 
stijos lietuvių darbinihkiškiI parengimas 
chorai išpildyme programos. 1 -

Kurie turite 
visi būkite pasirengę važiuoti' Pikniko programa bu^/įvai- 
Į minimą išvažiavimą. O ku-iri, kuri susidės iš sporto, dai- 
rie automobilių neturite, taip-i nų, prakalbų ir kitokių įvairu- 
gi nenusiminkite, nes bus pa-Imu. ,
samdyti busai, kuriais galėsite i Lietuviai darbininkai priva
liu važiuoti ir sugrįžti už 75 j0 ne vien rengtis dalyvauti 
centus. Tad ilgai nelaukite, būsiančiame piknike, bet padę- 
bet tuojaus Įsigykite kelionei i ti rengėjams prirengti patį 
tikietus, kuriuos galima gauti! pikniką ir sutraukti į jį mi- 
pas draugus: V. Krasnitską,; nias darbininkų.
P. Boką, J. Strižauską, M. Oi-Į Komitetas,
plijauską ir pas kitus LDS. 49 i 
kuopos narius.

Kas norėtų daugiau infor- i 
macijų apie važiavimą, ar ti- 
kietų nusipirkti, kreipkitės Į 
darbininkiškų o r g a n i zacijų 
kambarius, 774 Bank St., tar
pe 7 ir 9 valandos kiekvieną 
vakarą.

Visi mananti važiuoti Į iš
važiavimą pasirūpinkite tikie
tus nusipirkti iš anksto, kad 
komisija žinotų, kiek nusam
dyti busų. Kurie neturės nu
sipirkę iš anksto tikietų, ir jei 
nebus vietos busuose, tiems ne-1 
teks progos važiuoti busais.

Komisija.

šis bus pirmas Kompartija 
rinkimų komiteto išlaukinis 

, tad numatoma^ 
; kad suvažiuos darbininkai iš 

automobilius,1 yLos valstijos. /

PHILADELPHIA, PA.
~ __ ------- k $ Į1* Bacevičių, tai jięms | rį į§eikvot gana daug jėgos,

atvykus lai-, P1 tsnnena, kiek daug Juįko, {atbudavot nusilpusia 
aį_ {energijos socialiasistai ic-' - ' ~ 1 • 1 • • - u

; ’stoja "prie”darbo, eikvojo pn^ bolševikus, įsu-i ’ - - - ‘ -
ma metalo, anglies, žibalo, {kad iškrovus laivą, kad pa- . _ . . _

1 maginas uodziausjomis snoveiįįis, 1 nuo<ju kuriu dalis susige-' parke 
I pakol išgrūdo sąmoningiau-! • • v '■ i * ’

.siųstos.) To Pruseika, But-:s^ narRL L
kus ir jų pasekėjai nežino,: . Pi’oletariškom akim fin
tas jiems neapeina; jiems:tai LDS nėra ni^ko 
apeina skleisti neapykantą i apčiuopiamo, kad bent kuri 
prieš Sovi etų S a j u n g a. {YPata galėtų subiurokratėti, 
Jiems darbininkai, tai tik!to LDS nariai niekada 
tinginiai. Atrodo, kad Pru- { nedasileis. Prie to, bolševi- 
seika mintyje nukeliavo i {Susivienijimas savo 
SSSR ir persistatė padėtį:; viršininkams skiria nedįde- 

vxxx xxvxxx kad ten šlavėjas ir dar an- ies algas ir labai atydziai
Apverkti Pruseikos'alfabetas (nemokantis rašy- apskaitliuoja jų visokias; iš- 

■ xxx_xx&entai galėtu eiti i|ti) yra gerbiamai ir Pru- Ial^as- . . .. v_|
{Donbaso kasyklas ir kasti: seikai baisu pasidarė ir to-; ^tokia POZ1CB^ užėmęs 
anglį, bet jie ten neina, [ del pradėjo rėkti, kad ten | LDb, mano apsisaugoti puo 

i daugelis iš senos inteligenti- permažai yra 
;jos bando prisiplakti prie jos” 
[valdžios, kooperatyvų, prof-i ydos.
1 sojuzų ir kitokių įstaigų { . ,
[protinių darbų ir, vėliaus; Meluoja Nerausdami

Darbininkų neprieteliai,

dirbėjai ir tt.
jungos yra politika—vystyti vui į portą urmininkai 

sikelia irstinkią 'industriją* gamini

' budavojiihą fabrikių, gahii- siuntusi i greičiau
; “SaviiritilS i pįt Ttrak^01^’ Lten’.ku!’ tos J?' I 

išeina prieš Sovietu Sajun- ko.nlbai^ "J ‘ L,' -y.ra 
gą h- ten suranda:’“pama- P°’ltlka> kad S1OS 
tinęs ir žalingas vdas,” “iro- Į wdustnjos darbas eitų spar
ui#’, “klasifikacijas” ir ki- !cl.aV’ ?arbi-
tokius baubus. Ir tai daro' ”!nkus l ta2 Jlems *«- 
prisidėdami prie bendro i '’®n?.a didesne alga, u to- 
prięš Sovietų Sąjungų bur-į^J daugiau pnvile- 
žuazijos “koncerto.” JuiVienok ne lengvoji, 
straipsnis pilnai tinka fa:,Pramone kenčia nuo stokos, 
šistų “Vienybei,” “Sanda- [ darbininkų, o kaip tik sun-, 

ir “Naujienoms,” ir veikiau-1 įptehgenta! galėtų eiti j, 
šiai bus išnaudotas.

Kategorijos
"Jie bando įkalbėti savo: 

skaitytojams, kad Sovietų I 
Sąjungoje yra dvi priešin-' 
gos kategorijos, būk visi'* . , , r| _ \
proto darbininkai yra pade-1 P1 oletarinė šluota daugelį. . - '
ti “j antrą kategoriją/o pa- i!"!!’*" yra ,‘;KlamPynG’[ pa-
prasti darbininkai i pirmą.” v ,
Jie nemato, kad Sovietų Są- (laraa kova pries biurokra-. Sovietų Sąjungą, būk ten 
jungoje nėra dar galutinai tl7,ma Jva,ll.'llĮ virslninkU n’ I stoka lavintų darbininkų ir 
išnaikintos klasės, kad ten ?r.oto darbininkų o renega-1stoka, todėl, kad'yra “ 
proletariatas ir biednieji [ “ n®ta7? nel z°de 10 Pr!e? matinės ydos,” t y “ 
vafeiečiai 'kaujasi del iš- biurokratizmą, bet prieš ku nirmenvbč’ 
naikinimo kapitalizmo liku- P10!etarus. 
čiųš—smulkios buržuazijos ir [ 
kujakijoš,’ jie pastato viens 
prijes kitą paprastus darbi- 
mrtkus ir proto darbinin-

* ku$,: kaipo priešus. Tai 
yrą vienas iš bjaurių melų! 
Sovietų Sąjungoje yra pro
letariato diktatūra, ir prole
tariatas, kaipo vadovaujan
ti klasė, veda kovą ne su 
savais proto darbininkais, 
bet su kapitalizmo likučiais. 
Eilė proto darbininkų, kaip 
tai J mokytojai ir kiti, yra 
greta su fabrikų darbinin
kais ir naudojasi vienodo
mis ir tomis pat teisėmis.

* Bado Baubas
Renegatai sako, kad So

vietų Sąjungoje proto dar- 
biiįihkar yra priversti ba- 
dmrti.ipęs (“paprastai darbi- 
ninua:;
sviesto

prasti darbininkai j pirmą.”

gaus pirmas mėsos, 
cukraus ar kitų

ST. LOUIS, MO
Pasekmingas Protesto Mitin

gas. Daugiau Lietuvių Tu
ri Dalyvauti

. Liepos 1 d. Įvyko masinės 
protesto prakalbos reikalavi
mui paliuosuoti Tom Mooney 
ir kitus politinius kalinius.

Tarpe kitų kalbėtojų kal
bėjo 84 metų amžiaus senu
tė Tom Mooney motina ir gar
sus kalbėtojas Richard Moore.

Senutė, Tom Mooney mo
tina buvo patikta dideliais ap
lodismentais iš publikos pusės. 
Taipgi buvo Įteiktas jai gė
lių bukietas. Nors ji maža'i 
kalbėjo, bet padarė didelį su-

i publikoj. Paačiavo : 
publikai už skaitlingą atsilan- ! 
kymą ir simpatiją. Atsiprašė/ i

I u
judimą

Ateinantį sekmadienį įvyks- kad ji ne kalbėtoja ir negali , .
. . . . , J . I' tai sako, kad sykiu “sudegi- ta didelis tarptautinis “Daily kalbėti.
^ai‘§ yieną bloką su. visoĮnis i nany’ per įaį pasidaro Worker 
t 11 i d n 11 n i /"i id za t t /a vi'i x c* ! _ . « _ _ .

į ls” į odą. O kai kurie specialis-

iria į kraują. Į
Visokie riebaluoti tepa-i 

lai pastoja kelią ultra-viole-1 
tiniams saulės spinduliams,: 
arba bent tūlai jų daliai. O 
šie spinduliai yra sveikatai

Paskui buvo perstatytas 
kalbėti Richard Moore, /is 

i ■ ~ į KUiųęjjj;mudi Nu-
iTinicum Avė., kuri rengia A. ’ roc]inėjo begalinę svarbą dar-
K. P. 3-čias distriktas. 
piknike laimingiausias 
naują, $600, 1932 m. 
let automobilių; $75

'► Cloister “self
| adjusting” laikrodį. Visi mi-
I nėti daiktai jau paimti ir bus 
pristatyti į pikniką. Lietuviai,;

i turinti tikietus ir neturinti, vy-

piknikas,' Schuetzen
ant 83-čios gatvės ir k.įjh^!0..ubai nuosekliai.

šiame i bininkams vienytis ir vieningai 
gaus kovoti už savo reikalus?

Chevro- čiai kalbėjo apie Tom M 
Crosley darbus ir kaip 

[valdančioji klasė, 
[suokalbį, uždarė į kalėjimą ir 
pūdo jame. Noi\s tie suokai-, , - 

ibiai iškelti Į aikštę ir įrodo- • 
[ ma, kad Tom Mooney yra ne- 
kaltas/tačiaus valdžia laiko „ 

Tiinml iformq vpirlnc! 1pmiuivcj. 1 . uždariusi ji kalėjiihe per dau-juomt išsitepus veidus, yia i niko suplauks tūkstančiai svie-' geJ. metų
. +z. . . l' Kalbėtojas taipgi primi- '

imi laimėjimus. ie (vienas n- Scottsboro jaunuolius 
dalyvaudamas ant šio pikniko; juodveidžius kul.iuos Alaba. 

iPaiems juo a įau . oi se . mos bosaį užsimojo sudeginti 
rj” moraliai ir materialiai. ;elektros kedgj Prisiming ir 

Visi atsiminkite, kad į šį'apie keturis nužudj'tus bedar- 
pikniką bus sutraukta pašali
nės publikos ,neturinčios daug 
supratimo apie darbininkišką 
judėjimą vadovybėje Komunis
tų Partijos. Lietuviai darbi
ninkai turi už pareigą įtraukti 
kuo daugiausiai darbininkų ir 
simpatikų į šį metinį “D. Wor- 
kerio” pikniką. Ateinantį se-

sudari
reikalingi ir naudingi, ta- radio ir 

I čiaus kreikia žinoti saiką. ! ndinstmo-” lai 
[ Viepas iš tepalų, vartoja-' r. .
mu absisaugot nuo perdaug' 
saulėį yra “quinine cream.” I" .... nik.------- ---------- --
Jnom išsitenus veidus, vra- u.e 1 s| ,pl \nl i uždariusi jį kalėjime per dau-
nesveika bučiuotis ant “by-1 to> 0 paprastai lietuviai išlai 
čių,” kaip kad persergsti ži- [ 
nomaž daktaras Evans.

“demokrati- [ didelių ponų, diktatorių, 
i varžytinių už vietas ir he- 
susipratimų su skolinimais 
pinigų. ;

Prie to, LDS tik darbinin
kų organizacija. Kuriam 
nėra reikalinga apdraūda 
bei pašalpa, tokis asmuo: čia 
neprigys, tokiems vietos ne
bus, jei ir per kokią klaidai 
ateis, tai nusivylę išeis. | 
Svarstoma čia klasių kovos | 
reikalai, kalbama apie: be- į 

, T r u * ... [darbę, delegatai renkami i idaro Jau net buržuazijos inku konferenc jas 
reporteriai nedusta tiek L v ’
meluoti.

“Klampynė” sako: “Prak
tiška šios neteisybės aplika-. 
cija yra ta, kad nėra paaks- 
tiniino siekti didesnio išsi
lavinimo.”. ’ “Nedyvai to-l 
del, kad įstaigose visur 
skundžiamasi stoka lavinto 
personažo, kad ; 
technikus ’reikia importuoti | 
iš užsienio ir jiems r 
algas mokėti.” O paprastų 
prie m a š i n ų pratusių 
dirbti darbininkų ar nėra: 
stoka? Iš kur gi gali' 
atsirasti šimtai tūkstančių 
lavintų technikų ir milionai 
darbininkų, jeigu ten indus
trija buvo atsilikus?

Prie caro tvarkos (1914 
m.) proletarų buvo tik apie 
7,000,000, o dabar jau 
arti 20,000,000. .

(Tąsa 3-čiam pusi.)

ir baisios “pamatinės n i

Sąjungoje yra smarkiai ve-;laikoma, toliaus apmeluoja

l “pa- 
t. y. “šlavi- 

prieš kų pirmenybė” tą padėtį su

Ilgiausia Kilbasa
‘Vokietijos mėsininkų gil

dija padarė 3,001 pėdų il
gio dešrą delei vienos savo 
iškilmės 1601 m. Karaliau
čiuje. 'Parodoje ją nešė iš
tiesta 103 bučeriai. Dešra c. r
svėrė 885 svarus. Suvažia
vę bučeriai paskui ją pasi
dalino ir visą suvalgė.

bius prie Fordo dirbtuvių. Pa
lietė ir Kentucky mainierių ko
vas ir kaip žiauriai jie yra 
persekiojami ir žudomi darb
davių. Jis ragino darbininkus 
vienytis po komunistine vėlia
va ir kovoti už paliuosavimą 
visų politinių kalinių. Jis sakė, 
kad darbininkai reikalaus ne-

kmadienį lai nei vienas neiš- paliaujamai ir ateis ta valan- 
1 drįsta išvykti kur nors kitur. ,da, kad paliuosuosime visus 
į čia bus garų kalbėtojų, atle-Į politinius kalinius, 
tų, skanių valgių ir gėrimų. I Publikos buvoBuržuazijos Kalba

Buržuazijos “argumen
tai” prieš komunizmą, tai 
kad kada bus panaikinta pri
vatinė nuosavybė ir pirme
nybės, tai progresas apsis
tos, nes būk nesiras žmonių, 
norinčių mokytis. Tą pat 
sako ir renegatai. Jiems 
baisu, kad sunkaus darbo 
darbininkas yra pirmoj’ vie
toje Sovietų Sąjungoje. .Jie 
sako: “Kodėl, sakysim, dar
bininkiškai visuomenei turė
tų būti svarbesnis fabriko 
šlavikas analfabetas, kuris 
tiktai laukia, kad šiaip taip už
baigus darbo dieną, kuriam 
pramonės vedimas visai ne
rūpi, negu fabriko užveizda 
ar inžinierius, kuris ir po 
oficialių darbo valandų turi 
rūpintis, myslit, planuot, 
kad tasai fabrikas eitų kaip |

į ir, žinoma, ponams tas: ne
gali patikti. Bet mes,;visi 
darbininkai, greitai prie to 
priprantame ir statome sau 
už pareigą kelti darbininkų 

j klausimus savo visose ■ or- 
i ganizacijose.

SLA organizacijoj eina 
rietenos už šiltas vietaą, už

Kiek žodžių Biblijoj ir 
Talmude?

• • • 11VLVA1V0 \A.£-4 OJLlvCtO VIVuUQj

p llR i pinigus ir‘politinę galią ■ bet 
į1.0 11 eiliniai nariai palengvą at- 'Hphl OQ I A‘ šąla, didelė dalis jau iiau-

joj opozicijoj. O kita didelė 
dalis nedrįsta prisidėti Iprie 

{opozicijos. Daugelis mato 
i supuvimą. Mato šmugelį, 
kurį iškėlė patys fašistiniai 
elementai piršdamiesi į; šil
tas vietas.

LDS dirva plati augti. Tą

yra

valgių ir gėrimų.! Publikos buvo atsilankiu- 
orkestra [ sios apie 600 ir visi ramiai už- 

jvių matėsi ne- 
Tokiame svarbia-

Visoj biblijoj ir talmude šokiams grieš gera < ' (____
tėra tiktai 6,654 skirtingi didelėj salėj. Prasidės 10 vai. Isilaikė. Li 

Į šį pikniką atvyks | daugiausia.
daug lietuvių ir iš kitų koloni- me susirinkime—protesto mi- 
jų tikslu laimėt automobilių ir tinge, kur buvo reikalaujami 

Daily Wor- paliuosuoti Tom Mooney ir ki-

žodžiai. iš ryto.

Uždarysią Visas Vasarines 
Mokyklas Kitą Vasarą

NEW YORK.—Mokyklų val
dybos lėšų komitetas pataria 
miesto valdžiai kitą metą už- 
daryt visas vasarines mokyklas 

; ir taip sutaupyt $375,000. Tai
gi per vakarą liktų be darbo į 
ir algos (į&r 1,000 mokytojų.

bininkus. Daugiausia dėti 
svarbos organizuoti jauni
mą. Dirva tam labai pla- 

parodo 53 kp. gavimas; 125{ti ir sunkus darbas, bet ne
reikia to darbo bijoti, rei
kia dirbti kiek galint vi- { 
siems.

narni.
LDS nariai turi padirbėti, 

auginti šią organizaciją; su
braukti visus lietuvius dar K. M

kitas dovanas.
ker” cirkuliacija platinasi kas 
dien daugiu ir daugiu Phila- 
delphijoj. Darbininkai, nešda
mi sunkią krizio naštą, jau pra
deda jausti. Jiems jau nusi- 

[bodo klausytis visokios monel- 
ninku zaunos apie pagerėjimą vių nerangumo reikalinga pa-*
laikų. Darbininkai jau prade- daryti aštri pastaba.

I da plačiau kalbėti apie komu- A.
nistinį judėjimą. Jie mato, kad------------------
komunistinis judėjimas ne su ..
bombomis kariauja, bet šamo- [EkspIoZlJH DlfutUVCj 
ningai organizuoja darbiniu-1 ---------
kus į kovą sukriušinti buržua
zijos viešpatavimą. “Daily 
Workeris” atlieka ta milžiniš
ką darbininkų organizavimo

[darbą. Visi į šį pikniką.
i • A. J. Smitas.

tus politinius kaliniusy' mus 
draugų mažai matėsi. /Nejau
gi šis taip svarbus darbininkų 
klasės darbas lietuviams! darbi
ninkams atrodo svetimasgir vi
sai nerūpimas. Del šio lietu-

BROOKLYN. — Per 
eksploziją dirbtuvėje po 
273 Powell St., tapo 
stogas ir dalis sienos;
15 žmonių, jų tarpe viena 
motų darbininkė.



Penktad., Liepos 15, 1932 LAISVE Puslapis Trečias

PRUSEIKINIAI RENEGATAI BENDRAM PRIEŠU; Anthracite Mainieriai | 
KONCERTE PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ Rengiasi prie Apskrities: 

~ Konvencijos i
(Tasa iš 2-ro pusi.) ten tokiems renegatams,.

i, . r, .1 I Scranton, Pa. — KomunistuiKalbėti, kad prie Sovie-lkaiP Pruseika butų^ leidžia-, Parti-a> Lackawanna apieliiH 
tvarkos nėra paakstini-1nia v^šai leisti

bet'm0 mokytis gali tik bjau-ines” ir ardyti darbininkų 
kadiriausi niekšai ir idiotai! isocializmo budavojimo dar- 

IPrie caro tvarkos Rusijoje!^- “Klampynė” tiksliai ap-j 
i nebuvo nei 25 nuoš. mokan- 'juodino darbininkų tėvynę, | 

išmislai, skymai, kad patraukti publiką,—ima viršų Ame-į čių rašyti ir skaityti. Re-'lies vj^ atstovauja, smulkios : 
rikos ir viso pasaulio kapitalistinių šalių literatūroj. IvoliucijoSr metu labai daug' ulzuaziJ0S ieię

ITk Sovietų Sąjungoj eilė revoliucinių rašytojų tveria i jų išbėgiojo, nes jie buvo di-! ru1. jįe semia žinias? i 
t. naują, revoliucinę, darbininkišką literatūrą, naują meną. į (1gliam sRaičiuje nedarbinin- 

ta . • . 1 rr i kiškas elementas.Darbininkų Teatras j
Iš buržuazinio kultūros krizio, -iš smukimo kapitalis

tų klasės meno, mes matome bekylančią naują kultūrą, 
naują meną—darbininkų teatrą. Draugai, dar tik pe
reitais metais, birželio 14 dieną, padėta pamatai Jungti
nėse Valstijose organizavimui Darbininkų Kultūros Fe- Į kyklas lankė apie 7 milionai 
deracijos. Pereitų metų balandžio mėnesį pradėta leis- vaikų ir augštesnes 563,500. 
ti teatrui skirtas (Workers Theatre) laikraštukas, 
dėta organizuoti teatro kuopelės, grupės.

Šių metų balandžio mėnesį įvyko pirma nacionalė dar
bininkų teatro konferencija, kuri patiesė planus naciona- 
lei organizacijai, kad sujungti ir kelti darbininkų teatrą. 
Apie teatrą mes, draugai, turėsime daugiau kalbėti, nes 
tai vyriausia forma mūsų meno veikimui yra teatras.

AlPMS. Centro Biuro Sekretoriaus 
Raportas Suvažiavimui

munistų Partijos šaukiamoj 
konvencijoj ir pajungkime vi
sas jėgas Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijai.

Komitetas.

V. Bovinas

Tokįjt padėtis ir literatūroj.
parda
juos I 
jų tur®į, meną, kokybę, bet kad jie butų galima parduo 
ti. Lytis, detektyvų pasakos, meilė (dirbtina) ir visi kiti'.

Rašoma ne menui, 
nui. Kaip kad dirbtuvėj gaminama daiktai, 
•duoti. Taip gaminama ir veikalai, nepaisant į;

rikos ir viso pasaulio kapitalistinių šalių literatūroj.

I tų
i 1 cll LlJclj IjčILjycL W <XJ111 cv

Klampy- ]<ej, atsišaukia į visas darbi-
WORCESTER, MASS

Liepos 5 d. įvyko L.S. ir D. 
mėnesinis susirinkimas, 

kuriame buvo svarstyta drau- 
Į draugiją pri-

Delegatais išrinkti M. Staliu- 
lionis ir P. Miliauskas.

Priimta protesto rezoliucija 
prieš Dies Bilių, kuri bus pa
siųsta. į Washington, D. C.

L.S. ir D.B.D. Koresp.
J. Kižys.

CLIFFSIDE, N. J.
Sklokos Va5ą Butkų Reikėjoninkiškas organizacijas, darbi-1 B.D.

ninku unijas; rinkti ir siųsti 
delegatus į Lackawanna Ap- gijos reikalai.
skrities konvenciją, kuri įvyks imti du nauji nariai, būtent P. 
antradienį, liepos 19 d., Wor- i Balchunas ir J. Adomaitis.

Hall, 427!
Scranton, I naujai susitverusio 

Komunistus
Kliubo,” atsišaukė 
jos narius ir kvietė 
legatus į kliubo 
susirinkimą, liepos 29 d., 7:30.Įkesnė. 
vai. vakare, 29 Endicott 
Delegatais išrinkti D. G 
sius ir J. Kižys.

Del rudeninio sezono 
būrelio Draugijėlei” išrinkti į 
trys atstovai: Trasikienė, j prie susirinkusios publikos pa-
Mickienė ir Ruseckas. įstatė girtą Butkų sakyti “pra-

Priešfašistinio Komiteto at- kalbą.” Didžiuma publikos 
stebėjosi iš to žmogaus nacha-

kers International 
Lackawanna Ave., 
Pa. Šioj konvencijoj bus no- už 
minuoti darbininkų kandidatai 
j valstijos valdvietes įskaitant 
ir kongresmeną. Tad kiek
vienos darbininkiškos organi
zacijos užduotis turi būti, kad 
pasiųsti delegatus į virš minė
tą konvenciją. Taipgi susi
pratę darbininkai privalo žiū
rėti, kad kiekviena organiza
cija, kuriose jie priklauso, pa-

Tų sklokininkų melavimas ir
V. Navikas, delegatas nuo

“Lietuvių
Balsuotojų Butkus per daugelį metų rnela- 

į draugi-

nachališkumas pereina visas 
ribas. Pavyzdžiui, demagogas *

vo visiems žmonėms per akis, 
išrinkti de-'kad jisai nesveikas. Ta jo 

šaukiamą Į melagystė kasdieną darosi aiš- 
O jo pasekėjų ir jo 

St.' nachališkumas, tai nesvietiš-
Ju- kas, imant atydon, kaip jis 

I pasielgė sklokininkų piknike, 
‘ži- 3 dieną liepos, Cliffside, N. J.

Bet ką jie paiso 'Žmonių,

n . , . Klampynės” straipsnyje
i . cl ,ar^11 puldami ant Sovietų Sąjun-
I prie Sovietų tvarkos vieto- g0S jje nepasiremia nei ant 
mis jau visai baigiama iš- f vieno SSSR dokumento, nei 
naikinti beraštystę. |ant vieno vadovaujančio 
Prie caro (1914) pradines m o-! ^SSR daibuotojo. Jie mini 

' kokį tai “amerikietį.” Jiems 
pakanka paprastų balta-

p - - - gvardiečių plepalų. Lai jie į siųstu delegatus.
* la" Gi prie Sovietų valdžios pra- nurodo bent vieną SSSR do- i Khpitalistų bernas Maloney, 

dines lanko apie 19,000,000 j kumentą, kuris patvirtintų j kuris per paskutinius tris dar-Į stovas, d. J. Lukas, išdavė ra- 
vaikų ir 1 d. sausio, 1932 j jų kontr?revoliucinį straps- 
m., augštesnes mokyklas In!- Lai jie nurodo bentį vie-1 

' no Sovietų Sąjungos Komu- i 
nistų Partijos vadovaujan- Į 
čio

Į mus! Jie tą nepadarys,! nes 
jiems ir SSSR. Komunistų 
Partija jau yra negera, 
jiems ir Komunistų Inter
nacionalas blogas. TikPru-|jų darbininkai tur pažint juos Į 29 Endicott St.

bininkų streikus išdavė darbi-i portą ir paminėjo, kad komi- liškumo, o kiti kvatojo iš juo-
niūkūs kasyklų savininkams,1 tetas veikliai darbuojasi. Taip-

’ lanke arti 4,000,000. Darbi-15 . . ~ . ___ninku fakultetus lankė 370,- 
i 000, technikinius lavinimo 

ir .kitokius
kursus 800,000. Viso moki
nosi įvairių profesijų 1,- 
800,000 narių. O renegatai 

Todl‘kad leista šaky ti,_ kad Sovietų 
i i Sąjungoje nėra paakstim- 

rn , v. • ‘ i • • t -i x • z Imo” prie lavinimosi. 1931lad su. eKonomimo krizio laikotarpiu mes matome | metaiį Sovietu Sąjungoje 
arčiau prie mus einančius net tokius artistus ir menimn-ibai - mokgla 000‘ techni. 
kus, kaip Dos T assos Theodore Dreiser, Giler ir daug|ku h. inžinie;.iu. 0 1932 me. 
kitų menininkų,, kurie buvo gerbiami kapitalistinėj spau-1 -
doJe’ $ i rengusios suteikti L^,

Paskiaus mes turime visą eilę John Reed Kliubų, kurie naujų inžinierių. 1931 .me-, Kada Jungtinių Valstijų 
patraukia mažiau žinomų artistų ii* muzikų j savo eiles įaįs darbininkų fakultetus Komunistų Partija Šaukė 
«««« kalbant tarptautiniai, t.y., į baigė 51,000 augštai lavintų j proletarus išeiti į gatves iko-

" 1 ‘Į technikų, o šiais metais' vai prieš ruošiamą imperia- 
Ir reikia pa- j į0S įstaigos pasirengusios i listų karą ant Sovietų Są- 

' suteikti 350,000 išlavintų jungos,
Pravda”, No. No. 2 rašė: “Bet jeigu ka- 

• iras bus—Sovietų Sąjunga 
! mokės apsiginti”.

Iš kitos pusės, mes gauname rašytoju ir artistu i mū- , ’ ?„:i„„ J,..;. ’ ‘kursus 626,000 1sų eiles. Buržuazinės kultūros krizis, kuris yra pasėka 
ekonominio krizio, sąmoningesnius ir geresnius meni
ninkus stumia arčiau Komunistų Partijos. Kodėl taip 
yra? Todėl, kad tik Komunistų Partija turi programą 
ekonominiam ir kultūriniam atbudavojimui. '____ , ___

ko, turėdami tikrą cirką, žiū- 
girtą sklokininką 
Bet “drąsus” kal- 

LDA piknike j bėtojas, pabaigęs savo “pra- 
Priešfašistinio kalbą,” taip “pailstą,” jog 

ir republikonų partijų, nors j Komiteto piknike rugs. 11 d. i pradėjo virsti nuo kojų, aki- 
prieš mainierius save skelbiasi Į Jis taipgi pranešė, kad Komu- niai nupuola žemyn, sukliūra 
nesikišančiais į politiką. luistų Partijos mokykla prasi-' ir kiti galai, dvokia degtinė. 

Mainieriai ir kitų industri-Į dės liepos mėnesio pabaigoj, į Kiti mano, kad-kokia nelaimė 
nori atsitiko.

užsi-

Luzerne apielinkėj ir toks pati gi, kad komiteto nariai pasi-'rėdami į 
j išdavikas John Boylan, Lack-1 žadėjo dirbti spaudos pikni-1 “klauną.’ 

jawanna apielinkėj, visu atsi- j ke liepos 10 d10 draugo tokius tvirtini-1 , . t. . . 7 1S.. T. n . i įdavimu veikia del demokratų;rugp. 7 d. ir

seika ir Butkus “neklaidin
gi” ir eina savo tiesia lini
ja išvien prieš revoliucinius 
darbininkus ir dalyvaują iš-

| tais lavinimo ištaigos pasi- bu^iazijos šmeižtų kai^pa-
‘ ' - ■ 38,0001mjoje- '

Kurie 
ir nesiduoti suvedžioti. Ge-i lankyti tą mokyklą, gali 
riausias būdas su jais kovoti, registruoti pas d. J. J. 
tai siuntimas delegatų į Komu- i šį.
nistų Partijos šaukiamą kon-1

Bet kur tau! Visa 
sklokiška gvardija supuolė, 

Bak- laiko už rankų tą sklokininką. 
Sklokininkai paprašo, prikal- 

A. Rutkauskas ir J. Ka-, bina vieną žmogų iš Cliffside, 
'., kad tą “nelaimę” vežtų 

namon su savo automobilium. 
Bet važiuodamas žmogus pa
mąstė, jog neapsimoka vežti 

toli tokį “jagamastį,” 
be sąmonės 

92 Lsklokininkų “nelaimę” pas Ste- 
ą^Ąionavičių.

Viską Žinantis.

vien prieš Sovietų Sąjungą venciją ir veiklus dalyvavimas į lakauskas išrinkti organizato- N. J
rinkimų į riais gavimui naujų narių.

Skaitytas laiškas nuo Tarp- 
Darb. Apsigynimo,

gana didelį skaičių.
apie visų darbininkų meną, mes galime pažymėti, kad 
mes pakilome labai daug laike šio krizio. 7 
žymėti, kad tarpe angliškai kalbančių darbininkų ky
lantis menas yra daug darbininkiškesnis ir tikresnis,! techniku — 
negu kad jis yra tarpe lietuvių darbininkų. i 32 š m *

o --i • v , Įmokės apsiginti”. Reiškia, Į Reiškia, menševikai be-.-- __ ,L
gėdai™ ’apmelavo SSSR 
darbininkų mokinimąsi.

Sovietų Sąjungoje neiš
pasakytai greitai• • 1 • • •

tai “Klampynės”

Meno Sąjungos Trūkumai
Dabar mes galime peržvelgti mūsų veikimą ir jo idė

jinius trukumus. Jei, draugai, mes palyginsime mūsų 
Sąjungos veikalus ir vaidinimus su taip jaunu teatru 
anglų kalba kalbančių darbininkų, tai matysime, kad mes 
dar labai toli ’atsilikę. Mūšų menas dar ir dabar nėra! si industrija, 
pastatytas taip, kaip tikrai turėtų būti darbininkų menas technikų, ir aiškus dalykas,

Komunistų Partijos 
kampanijoj. Kiekvienas dar
bininkas turi žiūrėti, kad nei tautinio 
vienoj darbininkiškoj organį-: kuriame kviečiama draugija. taip toli tokį 
zacijoj Maloney ir Boylan, j išrinkti delegatus į šaukiamas tai atvežė jau 
bei kiti kapitalistinių partijų ' konferencijas liepos 10 d., 
agentai, negautų pritarimą. | Water St. ir liepos 13 d., 
Skaitlingai dalyvaukime Ko-1 vai. vakare, 39 Mechanic Stfl
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Kominterno ir Komunistų 
Partijos, kam jums eiti į 
gatves. Nereikia, būkite I 

plečia-. namie.—Tokis jų tvirtini-' 
mas ir darbininkų trauki- i 
mas nuo kovos.

Dabar, kada dar daugiau 1 
padangė apsiniaukė ir karo 
kardas kabo ore, tai jie 
šaukia, kad Sovietų Sąjun
goje yra “pamatinės ydos,” 
“nėra demokratijos,” vieš
patauja “ironija,” “šlavėjai” 
pavergę mokslo vyrus ir tt. 
ir tt. Reiškia, v Sovietų Są-

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
nepaisant ant kiek daug jų 
išmokina, jų yra stoka. Prie 
to su prityrimais ilgų metų 
technikos darbo iš užsienio 
technikai dar ilgai bus rei
kalingi,

Renegatai didesniam ap- 
melavimui Sovietų Sąjungos 
sako, kad į mokyklas turi 
pirmenybę tik “šlavikų” junga yra negera ir todėl 
vaikai, o jau protinio darbo! neverta už ją stoti, 
darbininkų vaikams vietos! 

' nėra. Tai yra bjaurus 
menas į melas ir paimtas iš kontr-

pastatytas. Aš manau, kad mūsų Meno Sąjunga organi
zavosi kitokiose sąlygose, kuomet dar nebuvo tarptau
tinės meno organizacijos, nebuvo gerų proletarinių ra
šytojų, nebuvo ir tų sąlygų, kurios yra dabar. Tad mū
sų Meno Sąjunga ir del to laikėsi buržuazinio pobūdžio 
praktiškam veikime. Mes žiūrėjome į meno kūrinius 
kaipo į publikos palinksminimą. Mes visuomet turėjome 
pažvalgą, kad kūrinys, veikalas reikalingas tik skylės užKimšimui- 
išpildymui programos. Vadinasi, laikėmės nusistatymo, 
kad ne parengimas veikalui reikalinga ruošti, bet veika
las parengimui. Dar kitaip, tai ne paskleidimui apšvie- 
tos, davimui bent kokios idėjos, supratimo buvo veika
lai vaidinti, bet kad padaryti pinigų, pelno.

Mes labai senai jau atmetėme nusistatymą “r-------
menui”, bet praktikoj dar ir dabar mes negalime jo iš- j 
gyvendinti. Mūsų veikalai ir vaidinimai dar tankiai pa- j 
sikartoja 20-30 metų pasilikę nuo gyvenimo. Leidiniai,: 
kaip “Pepita”, “Nebaigta Kova” (tiesa, jie leisti ne Cen-; 
tro), leisti Meno Sąjungos apskričių, galima sakyti, visai 
ne darbininkiški, neatatinka mūsų menui. Jie daugiau 
darko darbininkų nusistatymą. Geresni mūsų veikalai1, 
yra “Spartakas”, “Alkis”, “Bedarbiai”. Nesakome, kad Ri^^okykTu 
jie neturi trūkumų , tymai sako: t ,

Paskiaus musų Meno Sąjungos vienetai dar vaidina: mokinįmosį įstaigas piliečiai' vynę, pašiepia faktus apie 
visai buržuazinės ideologijos veikalus. Tiesa, tankiau-' riimami ny0 47 irl atsiektus pasisekimus, pas- 
sia vaidina todėl, kad mes dar neturime gana tinkamų' patenkinanti įstatymu reika- ^el3^a faktus apie atsiektus 
ir gerų veikalų. Paskiaus vaidina todėl, kad dar neiš- iavjmus PASARGA- As- darbus mokslo srityje, bet

Momentu, kada visas ka
pitalistinis pasaulis vis la-

i,™nueini, Mini,, Seule- !“ " *f
! tų Sąjungoj yra verstinas

• Į mokinimasis del visų vaikų
; į žemesnes mokyklas. Kas 

del a'ugštesnių, kaip tai uni
versitetų, augštesnių tech
nikiniu, medikališkų ir kito-

SSSR įsta- j 
“Į augštesnes |'

zį, kada SSSR kasdien ati
daro vis naujus fabrikus ir 
milžiniškais žingsniais eina 
prie socializmo, kada impe
rialistai ruošiasi karan ant 
SSSR, renegatai išena ir po 
skraiste “kritikos” niekina 

į ir purvina darbininkų tė-

visai buržuazinės ideologijos veikalus. Tiesa, tankiau-' I utsiektus pasisekimus, pas
O ”1 X r 1 T" /-> ZA I 1Z I ny* -v-v v 4- y I y

ir gerų veikalų. .
dildinta neteisingas mūsų nusistatymas į meną. Mes dar 
manome, kad menas neturi/nieko su politika. Čia, clrau-1 
ges ir draugai, dar yra palaikai ideologijos “menas me-1 
nui”. Mes turime tos idėjos atsisakyti ne tik rezoliuci
jose, bet ir praktiškame darbe. Mes turime pakelti te
atrą ant' augštesnio laipsnio turinio ir meno atžvilgiu.

Taisome Seną Klaidingą Nusistatymą
A.L.P.M.S. Centro Biuras jau seniau pastebėjo šias 

klaidas, ^urias mes darome. Pereitą spalio mėnesį buvo 
laikyta praplėstas susirinkimas Centro Biuro ir vietinių 
draugų. Tame susirinkime jau mes atžymėjome, kad 
mes turime pasivyti gyvenimą su veikalais ir vaidini
mais. Čia mes pabrėžėme, kad reikia imtis trumpų vei
kalėlių vaidinimo, kurie surišti su klasių kovomis. Mes 
turime rištis daugiau su darbininkų teatro grupėms. Rei
kia daugiau veikti tarptautiniai.

(Bus daugiau)

menys gyvenanti iš nedarbo 
įplaukų arba kuriems yra 
atimta rinkimų teises, j 
augštesnes mokyklas nepri- 
leidžiami.” —“Vess SSS.” 
608 pusi. į

I IKas yj*a neprileidžiami į 
augštesnes mokyklas? As
menys, kurie užsiima pri
vatine prekyba, kurie neno
ri būti visuomenei naudin
gi, bet atstovauja kapitalo 
liekanas, kulokai ir tt. Šių 
elementų ir pagailo Prusei- 
kai ir jo artimiems pasekė
jams. Jiems baisu, kaip tai 
nėra ten kiekvienam demo
kratijos, jiė norėtų, kad ir

skelbia melus, pasiremdami 
buržuazijos išmislais, persta- 

t to viską išvirkščiai, suside- 
* da išvien su fašistais ir so- 

cialfašistais prieš SSSR.
Laikas ir labai laikas 

tiems darbininkams, kurie 
dar seka Pruseiką, apie tai 
pagalvoti ir atsipalaiduoti jo 
komandos. Laikas ir tik
rai laikas g uiti jį iš bent ko
kio darbininkų suėjimo bei 
susirinkimo! šalin provoka
toriai ir imperializmo ber
nai! Šalin renegatai, provo
kuojanti karą prieš Sovietų 
Sąjungą!

D. M. šolomskas.

Parašė Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

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

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

mas.

žmogaus neprieteliai—katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė' ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas. 
Rauplės ir vėjarauplės. 
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys. 
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai.
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai, 
šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys. 
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alch ©holizmas, nutukimas, liesumas. 
Niežuliai, nuodingos’žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. 
Prakaitavimas, karštis, skausmas. 
Rūkymas, negeras kvapas, nešvarumai. 
Pikfšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški

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

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

mas.
Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus suy 
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam ir patariama kaip pačiam gydytis kaikurmose atsitikimuose.

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

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVE,’ 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Todėl, vieton dalyvauti ir- PLYMOUTH, PA.
klausyti savo priešų, rengki- LDSA. ir LDS. kuopos rengia ben- 
mes kuo skaitlingiausiai da- Q^gs> nedėlioj, liejos 17 dieną. Pra- 
lyvauti savo klasės, darbiniu- džia 12 va], dieną. Komisija kvie- 

!(ia visus Plymoutho ir apielinkes kų klases išvažiavime. Kengl- draugus dalyvauti. Bus gardžių ge
nio komitetas šaukia visus be rimų ir valgių ir galėsit pašokti prie 
skirtumo tikėjimo ar pažiūrų.'£jko 1

A. A. Komisija.
_______________________________ (167-168)

Puslapis Ketvirtas

i

NUO REDAKCIJOS. —šį veikalėlį lei
džiame per laikraščio špaltas del sekamu prie- 
žascm: 1) Men^ Sąjunga dabar turi keletą 
pirmesnių veikalėliu, kurie laukia išleidimo. 
Tad veikalėlis greitai išleisti nebūtų, galima. 
2) Veikalėlis, mūsų manymu, turi trūkumė
lių ir nedateklių. Tad lai draugai-kritikai iš- 
sireiškia apie veikalą ir jo turinį. O tuo
met gal bus galima patobulinti ir išleisti. 3) 
Mūsų Judėjimui reikalingo, įvairių veikalėlių. 
Tad patariame draugams išsikirpti iš laikraš- 

'čio šį veikalėlį ir vienur-kitur gal bus galima 
jzio pasinaudoti mūsų scenoj.

(Tąsa)
ROKAS: Aš neišlaikysiu? Kaip tu gali taip 

sakyti ?
PABILIONIS: Tu taip kalbi, kad nepažjs-l 

ti krikščionybės įsakymų praktikoj. I 
Tikrai neišlaikysi nei minutės.

ROKAS: Aš esu tikras, kad išlaikysiu. Sa-[ 
kyk! (Atsistoja priešais Pabilioni,! 
laukdamas jo atsakymo).

PABILIONIS (duoda jam per veidą. Ro
kas kerta jam atgal. Perpykęs puola i 
ant Pabilionio; trumpa kova).

ROKAS: Kas, ar tu pasiutai, atėjęs į ma-[ 
no namus muštis?

PABILIONIS: Čia nėra jokios muštynės. 
Aš kitaip tau negalėjau parodyti, kad 
negalima išlaikyti krikščionybės įsaky
mą.

ROKAS (nesuprasdamas): Kaip tai? Ar 
krikščionybė liepia muštis?

.PABILIONIS: Neliepia. Bet krikščioniški 
kunigai skelbia bažnyčiose, kad jeigu 
kas tau kerta per veidą, tai tu atsuk 
ir kitą pusę. Ar tu tą padarei? Prie
šingai, kada aš tau sudaviau per veidą, 
tai tu kirtai man atgal...

ROKAS: Tai ką, ar aš kvailas, tu man dau
žysi per veidą, o aš kaip stuobris sto
vėsiu.

PABILIONIS: Matai, kad krikščionybės' 
įsakymo negali išpildyti.

•• rROKAS: Tik tą vieną negalima. Visus ki-Į

[PABILIONIS: Jokio navatnumo nėra pas

kunigų mišiomis, pamokslais ir 
kitais monais. Be abejo ir [šie
met jie surengs tas “sorkęs”. 
Ką gi tas darbininkam reiškia? 
Nieko daugiau, kaip tik jų 
proto nuodijimą, kad nesusi
prastų, kaip pasipriešinti savo 
išnaudotojams.

mane, aš kalbu tiesą, ką patsai gali 
patirti gyvenime. Na, tai šiuom sykiu, 
viso labo.

! ROKAS: Viso labo (Pabilionis išeina).
I ROKAS (vienas): Ištiesų, teisingai kalba r 

Tikrai negalima visųtas Pabilionis.
krikščionybės įsakymų išpildyti. Na, 
ir kur tu matęs tokią kvailybę. Koksai 
snarglius priėjęs daužys tau per snu
kį, o tu ir stovėsi kaip teliukas, galvą 
nuleidęs, ir dar atsuksi kitą pusę, kad 
būtų* patogiau mušti. Tas tai jau per
daug. Jeigu ištiesų visi krikščionybės 
įsakymai tokie kvaili, tai tegu ją vel
niai, tą krikščionybę su visais jos įsta
tymais. (Ima laikraštį.) Reikia pažiū
rėti, kas per laikraštis. Gal jis ir tei
sybę rašo. Iš kur tas Pabilionis tiek 
daug išmano? Tu r būt iš laikraščių iš
moko.

KATRĖ (įeidama): Tegul juos bala. Visą 
kaimą išlaksčiau. Niekur negavau pi-

x'i* ^n '■•‘IT
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Conn. Valstijos LDS. Kuopoms
Mūsų antras metinis, didžiu

lis, piknikas įvyksta liepos 24 
J., New Haven, Conn. Visos 
kuopos, priklausančios pri^ L- 
DS 5-to Apskričio, privalo! at-! nė, dėlto mes turime < 
likti savo užduotį: Visų dides- deles pastangas,, kad sutraukti 
niųjų kolonijų kuopos privalo ir publikos kur kas skaitlin- 
parūpinti mažiausia po vieną ' giau.
trisdešimties pasažierių busą,! Praeitais metais savo pikni- 
kad galėtų į pikniką atvažiuo-: ke entuziastiškai pasitikome 
ti visi tie darbininkai, kurie ■ žinią, kad mūsų orgnizacija 
neturi automobilių. O( [tie gavo pastovų čarterį, o šiais

vien tik dalyvauti piknike ale.ir pa
dirbėti, kurios galėsite. Kada bus 
daugiaus patarnautojų, tai bus ge-/4f 
resnė tvarka ir daugiau naudos.

Rengėjos. / 
(166-161

HAMTRAMCK, MICH. į
ALDLD! 188 kuopos mėnesinis s*, 

sirinkimas įvyks nedėlioję, 17 liepoj 
3014 Yeomens St. Visi nariai ir 
rėš būkite pažymėtu laiku, nes turi:# 
svarbių reikalų aptarti, kaip tai 
eivių teisių gynimą ir kitus reikalus. *

Organ. 
(166-167)

PHILADELPHIA, PA .
Tarpt. Darb. Apsigynimas rengia 

turi susinnKii. is čia visi Kartu va- j ^važiavimą nedėlioj, liepos 24, Ja- 
čioia mntaie nrn 'žiuosime su 2-ros sekcijos Kompar-i kobeys Farm, Fitzwater Town Rd. 
feldib incidib pit)- tjj0s jr jos simpatingų organizacijų ■ Kurie norės maudytis, ten bus gah-

1 ‘ Draugai ir draugės, de-’ ma liuosai tai daryti. Taipgi bus
dpfi di legatai, nepasivėluokime, būkime visi 1 £era muzika šokiams ir kiti tam pa- 
ucLi ui- Jaiku paskirtoje vietoje. našūs žaizlai. Transported ja už djr-!
.j.---- ,_i. - • ■ — «... ,ka Įžanga iš kalno 35c. Automobj^

. ai ir trokai išeis iš šių stočių: 120F 
į Tasker St. 8th ir Ritner, 995 N. 5th: 
i St., 2456 N .30th St., 1.137 N. 41st 
i St; Jeigu lytų, tai ten pastoges yra

CLEVELAND, OHIO
Ekstra Pranešimas Delegatams į 
Masilion Ratifikacijos Konvenciją!
Nedėlioję, 17 d. liepos, 920 E. 79th Į 

St., Lietuvių Darbininkų svetainėje, ; 
16:30< vai. ryto visi lietuviai delegatai 'stebino visus atsilankiusius sa

vo skaitlingumu ir programosjturi susirinkti. Iš čia visi kartu va- j Išvažiavimą 
turtingumu. :
grama bus kur kas turtingos- delegatais. Draugai ir draugės, de-' ma liuosai tai daryti. Taipgi bus

Liet. Komfrakcija. .................... ,
(166-167) ;Hai ir trokai išeis iš šių stočių: 1201

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 6-to Apskričio valdyba ir I užtektinai

Kviečia 1LD, 3 Distriktaš. ’
‘ (166-167)

neturi automobilių. O( i tie
draugai, kurie turite savo auto- metais išginsime, kur kas dau- 
mobilius, atidėkite visokius 
ant “farmų išvažiavimus’^ ir

IVCtlliJCV AkJlCCIVC V1CI lt • lliVlMtl p7'*’ |---------------- ------- ”

nigų pasiskolinti. Visi siaubia, visi be-(stiprinimą LDS. 
davoja; kad patys del savęs neturi. O; _ * ...
tai laikai atėjo.

ROKAS: Kam čia taip bėdavoti, kad nėra 
pinigų kunigui duoti. Nėra ir nerei
kia. Geriau laikraštį užsirašytume, ne 

^kad kunigui sukišti.
KATRĖ: Tai, tai senis ko užsimanė! Grei-
/ tai dvėst reikės, o jis laikraščius pra- 

r dės skaityti. Iš kur tu gavai tą laik-

giau.
Todėl, dar sykį atsišaukia- 

rengkitės į savo organizacijos me į visas Conn, valstijos kuo- 
metinę iškilmę.

Draugės ir draugai, mes visi i darni atlikti savo užduotį—pa
turime dirbti su didele ener- [ sidarbuoti, kad nė vienas dar- 
gija, kad šį pikniką padaryti 
demonstratyviu už plėtimą ir

Šiame piknike dainuos Visi 
j Conn, valstijos darbininkiški 
i chorai.. Darbininkų Simfonijos 
Orkestrą, iš New Britaino, 
taipgi dalyvaus pildyme pro
gramos ir grieš šokiams.

Kalbės LDS pirmininkas j d. 
R. Mizara. Bus išduotas rapor
tas iš atsibuvusio pirmo sei
mo, Clevelande.

Praeitais metais, Waterbu- 
i ry, mūsų pirmas išvažiavimas

one-
o

su-

pas ir pavienius narius, ragin-

bininkas jūsų kolonijose ne
liktų neatvykęs į šį pikniką.

Iš daugelio kolonijų jau ga
vome pranešimus, 
draugai ir draugės 
si visu pasiryžimu, 
stoka žinių iš tūlų 
Draugai, praneškite

TORONTO, KANADA
Darbininkų Susipratimas Didė

ja. Norvaišai Prašalinti iš 
ALDLD del Skebavimo

“Laisvės” pikniko komisiją būtinai I 
būkit ant susirinkimo ateinantį penk- [ 
tadienį, 15 dieną liepos,, rusų name,! 
995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Y 
svarbių reikalų.

ALDLD. 6 Apskr. Sekr.
A. J. Smitas.

PATERSON, N. J.
[ Linksmas piknikas, rengia Komu- 
i nistų Partija, nedėlioję, 17 liepos, 
1 Glinškys Farm. Prasidės 12 vai. die- 
I ną ir tęsis iki vėlai vakare. Darbi- 
jninkai! Visi delyvaukite Šiame pik- 

Visas pelnas nuo šio pikniko
BINGHAMTON, N. Y.

LDSA. 23 kuopos rengiamas pik-! njke. Visas pelnas nuo šio pikniko 
nikas įvyks nedėlioję, 17 d. liepos, J. i eis Komunistų Partijos prezidenti
ni. Kaminsko giraitėje, pradžia 12 ' tinių rinkimu * kampanijai. P-------
vai. dieną. Visi Binghamtono lietu- 
viai darbininkai esate kviečiami da
lyvauti šiame piknike. Visi rasite 
pilniausią pasitenkinimą, nes rengi
mo komisija stengiasi patenkinti kaip 
įvairiais gėrimais taip ir skaniais 
valgiais. Tad nepraleiskite progos. 
Gi LDSA. narės esate kviečiamos nekad jose 

darbuo  j a- 
Bet dar 
kolonijų.! 
nors per'

spaudą, kaip jūs rengiatės ir1 
kaip skaitlingai dalyvausite' 
piknike. Tas priduos daugiau j 
energijos kitoms kolonijoms 
rengėjams.

Rengimo Kom. Narys 
J. Šukaitis.

ir

o

o

o

"o'

. Progra-\ 
ma "susidės iš muzikos, sportiškų gė- 
mių, žaizTų ir šokių. Įžanga tik / 
15 centų.

KELRODIS: Imkite Hudson River I 
karą ir išlipkite ant Second Ave., ■ 
eikite po dešinei ir rasite pikniką.

(156-157) 1
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Spaudos Naudai Piknikai

PABILIONIS: Jie visi panašūs... Jie visi' 
paremti kvailai sugalvota biblija-švent- 

raščiu. Tas tik negali suprasti jų, kuris 
negali laisvai protauti.

ROKAS: Ką čia gali tamsus žmogus su-[ 
prasti.

•PABILIONIS: Nėra to, kas būtų negalima 
suprasti. Reikia tik šviestis, skaityti j 
knygas, darbininkų laikraščius, nes tikį 
darbininkų laikraščiai teisybę rašo.;

vėliau atnešiu dar daugiau.
jau ir eiti. Dar turiu į kelias vietas;
užeiti. Į

ROKAS: Užeik dar pas mane kai kada, i 
Ištiesti, tu navatnas žmogus, visai ki-! 
toks, kaip kiti.

ROKAS: Pabilionis davė pasiskaityti.
KATRĖ: Tas... bedievis... Pabilionis...! 

davė tau. .. laikraštį... O Jėzau, Ma
rija, jau tikrai koksai bedieviškas. At
važiuos kunigėlis, atras, tai pražūsime, 
nebus gyvenimo. Greičiau mesk lau
kan 1

ROKAS: Kam mesti, gi popieriai nieko 
daro. Reikia pirma perskaityti, 
paskui susigadins, kad ir lašiniam 
vynioti.

KATRĖ: O Viešpatie'! Negana, kad duktė 
apkvaišo su knygoms ir laikraščiais. 
Dar ir senis užsimanė. Nenoriu tik 
rankų susipaškudyti su bedievišku lai
kraščiu. (Ima šluotą, išmuša laikraš
tį iš rankų ir šluoja lauk). Aš tokią 
apšvietą su šluota iššluosiu iš gryčios. 
Nei kiemą apsiavei, nei smėlio pabars
tė!. Su laikraščiais pradėjo. Tai ant 
senatvės ko prisigyvenom! (Katrė bar
damos! iššluoja laikrašti laukan ir pati 
išeina).

Reikės! ROKAS (vienas): Nagi visai- pasiuto bo
ba! Savo namuose žmogus neturi teisės 
nei laikraščio paskaityti. ‘Kažin, ar 
nebūtų gerai pamėginus krikščionybės 
įsakymą? (įeina Bludas.)

(Tąsa bus)

Komun. ir Visų Darbininkų Tarpt. Išvažiavimas ! vanaCdUoSKXkao'. 
  ;Tad koks išrokavimas, sudėjus 
, ,----- , ... rankas laukti?bos bus keliose kalbose. Ma-, 
noma, bus vienas ir iš kompar- Į Darbavietės, mašinerija ir 
tijos liet. Fr. C. B. .visa gamyba turi priklausyti

Kas met progesyvės organi-Į visuomenei — komunistų pro- 
! Ir tai tas visiš- 

Bet būdavo tik; kai teisinga, nes viskas darbo 
arba atskirų tautų, | žmonių padaryta.

Todėl kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė, jei nori gy
venti žmoniškai, jei nenori, 
kad jų gyvenimas būtų galuti
nai sunaikintas, turi susirūpint 
tik savo klasės reikalais! Tu
ri nustot bendradarbiavę su 
buržuazija, kunigija, nes jie 
darbo žmonių neprieteliai. Jų 
tikslas liaudį nutempti atgal 
į baudžiavos, vergijos padėtį! 
Ir jie tai padarytų, jei tik su
laužytų revoliucines, komunis
tines spėkas, ypatingai Sovie
tų Sąjungą!

Nepakeliui darbo žmonėms 
su imperializmo rėmėjais bur
žujais, kunigais. Nepakeliuj 
dalyvauti ir jų parengimuose, 
išvažiavimuose. Kaip ve: 15

Baigiantis trūnyti kapitaliz- 
patsai mato prisiartinantį 
galą. Blaškosi desperaci- 
ir tiesiog griebia už ger- 
darbininkų klasei!

mas 
sau 
joj, 
klės 
munistų Partija šaukia 
darbo žmones, vienytis ir di-, lietuviai, 
dinti savo klasės spėkas, idant į ir tai pasirinkdavo vietą nuo-j 
atmušti to siaūbūno—kapita-1 žaliau, šiemet, plačiai organi- 

? lizmo pragaištingumą, nuo zuojama tarptautiniai ir bus 
■ kurio milionai ir milionai dar- pačiam centre parko, kur vi-
♦ bininkų kenčia ir grimsta dar Su kuo bus galima naudotis.

į baisesnę vergiją, kančių be- 6 svarbiausia, programa, kuri 
dugnę. Tad apie šį, kovingųjų bus grynai darbininkiška, 
darbininkų, išvažiavimą, fenka 
plačiau parašyti.

žemutinėj • kietosios anglies 
apielinkėj, (lower anthracite) 
įvyks išvažiavimas į Lake dabar milionai darbininkų ken 
Wood, Pa., Parką, 24 dieną čia—nei darbo, nei pinigų, nei 
liepos. Tai bus tarptautinė 
darbininkų diena šiuose ma
lonumo šiluose ! Čia . visokį 
įtaisymai, -parankumai: suolai, 
stalai, virimo pečiai, maudy
nės, nuo lietaus pastogės, ir t.t.

Prie to, bus didelė ir žingei-;ne,s dirbiniais rinkos užkimš- 
di darbininkiška programa, tos. ” ’ ’

* susidedanti iš dailės, ]
bu, žaislu ir panašiai. Prakal- Į privatinėse

Ko-.zacijos surengdavo vieną tokįi£rama sako! 
visus- išvažiavimu.

. . v ! ..

šiandien tik du klausimai 
darbininkams ir bedarbiams 
beliko: kova prieš išnaudoto
jus, ar skurdas ir badas. Jau

duonos! Nejudinama nuosa
vybė, jei darbininkas turi, at
sidūrė ant kranto prapulties. 
Jei kurie ir turi kiek susitau
pę, pasibaigs ir tas. 
pagerėjimui nėra, ir

Vilties 
nebus,

Kad ir pasidarius kokiai rugpjūčio, vadinama “lietuvių 
prakal-! spragai, mašinerija fabrikantų diena,” 

s rankose veik be ūžimai,
kur b a 1 i a v ojimai, 
girtybė susimaišo su

Liepos 7 d. įvyko ALDLD 
162-ros kuopos ir KDAL 45- 
tos kuopos pusmetinis susirin
kimas. Susirinkimas ėjo rie- 
persklandžiausiai, nes pats su
sirinkimo vedėjas mėgo per
daug kalbėti.

Į ALDLD. kuopą, taipgi ir 
į KDAL. kuopą įstojo po kele
tą naujų narių.

Susirinkime dalyvavo vienas! 
svečias iš Montreal. Jis buvo' 
pasižadėjęs po susirinkimo lai-1 
kyti prakalbą, kas pas mus' 
yra retenybė, visi laukėme, ką! 
naujo išgirsti, bet susirinkimas- 
užsitęsė labai ilgai ir dėlto 
svečias turėjo savo kalbą labai 

, trumpinti.
Kuopos Narys.

JAU ATĖJO 
“PRIEKALAS” No. 5

Draugai, jau gavome nau- 
_J t Tas rodo, kad : ją laidą “Priekalo”, No. 5. 

darbininkai vis daugiau mato ! šiame numeryje yra paveik- 
reikalingumą stoti į darbiniu- slas $l’mo SSSR zepelino, 
kiškas organizacijas ir supran- daug eilių, apysakų, Ameri- 
ta, kad tik organizuotai koyo-ĮĮ<os jįr kritikos. Kai-

I na jo 20 centų, pavienių nu-: 
[merių su persiuntimu 25c.'
Kas ima nemažiau, kaip 5 
egzempliorius, per siutimą 
mes apmokame.

Dar turime pirmesnių nu
merių. Kreipkitės visi ir 
organizacijos užsisakykite 
platinimui. “Priekalas” sėk
mingai parsiduoda.

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

darni galės atsiekti savo gyve
nimo pagerinimo.

Norvaišai už tarnavimą bo
sams—už organizavimą streik
laužių į streikuojančias siuvy
klas—pereitais metais bujvo 

į perspėti, bet jie nepasitaikė. 
Pastaruoju laiku ir vėl pradė
jo panašų darbą varyti, tik jau 
ne taip aiškiai. Už streiklau- 
žiavimą, už ardymą kovojan
čių darbininkų vienybės, tapo 
vienbalsiai išmesti iš ALDLD. 
162 kuopos, šis ALDLD. kuo
pos pasielgimas yra pagirtinas, 
nes jau aiškiai buvo permato
ma, kad Norvaišai yra nepa
taisomi.

Paskutinėmis dienomis su
streikavo kelių dirbtuvių siu
vėjai. Norvaišai tuojau nujė-! 
jo skebauti. Jie sakėsi dirbai 
porą savaičių, bet kaip pašlijo-j 
dė “Laisvėj” korespondencija,' 
tuojau pradėjo sakyti, kad dįr-' 
bę tik porą dienų, ir visai ne-

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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DARBININKAI MASINIAI DALYVAUKITE 
JUOSE

NEW YORKO APIELINKE
Rengia ALDLD II-tas Apskritys

2 
y 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
o

Nedėlioję, 14 d. Rugpjūčio (August)
Bus Puiki Muzikale Programa ir Prakalbos 

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

Visos New Yorko apielinkes kolonijos pasirūpinki
te pasisamdyti busus ir masiniai teaukite į šį 

. pikniką.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI YPATAI

Puikiame, dar naujame parke vadiname:
MEADOW GROVE—P. VAIčIONIO PARKE

Division Ave.. Cranford, N. J.

Pradžia 10-tą valandą ryte. Tęsis iki vėlai.

WILKES BARRE APIELINKE
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

28 Rugpjūčio (August), 1932
Bus puiki programa, kuri susidės iš prakalbų 

ir dainų. Dalyvaus Laisves’ Choras iš Shenan
doah, Pa. ir vietinis Aido Choras.

BROOKLYNO AIDO CHORO
e

Merginų Sekstetas Rengiasi Būti Wilkes 
Barre Piknike

y
o
2
2
2
3
o
I i'

Tai bus puikiausia programa dailės žvilgsniu 
ir bus svarbių prakalbų, nes iš Brooklyno ten 
vyksta grupė kalbėtojų.
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5 »• ' IWORCESTER, MASS.
Marksizmo-Leninizmo Mokykla 

Naujosios Anglijos Kompartijos'
■ Leniniz- 

į mo mokykla atsidaro sekantį pir
madienį, 18 d. liepos, ryte, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St., Worces
ter, Mass. Mokykla tęsis per 2 sa-, 
vaites. Mokytojaus drg. V. Tauras, i 
“Laisvės” redaktorius. Norintieji su-1 
sipažinti su virš minėtu mokslu, vie
tiniai ir iš apielinkes, stokite į šią į 
mokyklą. Del platesnių informacijų1 
kreipkitės šiuo antrašu: H. Stankus 
krautuvė, 52 Millbury St., Worces-' 
ter, Mass.

(167-168);

Žinoję, kad to^ dirbtuves dar- Liet. Frakcijos Marksizmb-
bininkai streikuoja. O tuo pa
čiu sykiu, kiekvieną d. strei
kuojantį darbininkai prie dirb
tuvių pikietavo, nešiojo iška- 
bas, atsišaukiančias į, darbinin
kus, kad neitų skebauti. Bet 
Norvaišai ir kiti niekšai, po po
licijos buožės apsauga, grio- 
vėsi į dirbtuves. Tas aiškiau
siai rodo, kad Norvajšams bo-j 
sai artimesni, negu darbinin
kai.

Šiame susirinkime kuopos 
užrašų ra’štinihkas pridavė re
zignaciją, p a s i a iškindam^s, 
kad turi daug darbų ir nega
li spėti atlikti, 
tapo priimta. .' 
rium išrinktas d. J. Sasnaūs- 
kas.

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD. 7 kuopos susirinkimas 

įvyks 21 <1. liepos, 7:30 vai. vakare, 
pas K. Lagūną, 1520 Pennsylvania' 
Ave. Draugai,- visi turite dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug daly
kų aptarti. Žinote gerai, kad turime 
parką paėmę 2 kartu ant mėnesio 
per visą vasarą del piknikų, tai tu
rime gerai prisirengti ir labiausiai 

pasekmingas, kaip ir pereitą metą. 
Taigi visi dalyvaukite susirinkime.

Sekt. S. Rusaitis.

Rezignacija 
, J X line geidi 11 lauiauouAi

Nauju sekreto- spaudos piknikas turėtų būti toksai

o

o

o

o

o

* t

PHILADELPHIJOS APIELINKE
Piknikas Įvyks Nedėlioję,

4 d. Rugsėjo (September), 1932

Programoje dalyvaus Aido Choras .iš Brooklyn 
ir vietinis Lyros Choras. Žymūs kalbėtojai sakys 
prakalbas.

Risis Lietuvių čampionas Ristynėse 
KAROLIS POŽĖLA

Antra pora bus taip pat įdomi matyti 
JONAS BAGOČIUS

5 f

gi

■

j]
3

i

v

□3iiisHioiiiauiEiusiiieiiioiiieiiiemeiiietiieinemeiiieiiiDiiiūiiiBiiioniūiiiEtiiciiicHiciii

r



PenktacL, Liepos 15, 1932
f

Puslapis Penktas

Indijai Gręsia Potviniai
r

SRINAGAR, Indija. —. 
Čia laukiama didelių potvi- 
nių. Valdžia jau davė pa- 
sargą kaimams ir mieste- Rinkimai ir Komunistu 
liams, kurie yra pavojuj: ••
Sakoma, kad upė Indus grei- AgliaCIja
1 * Y 1 j i • i * i Ū“ šie metai yra Jungtinių
kimo Shjock tvenkinio, ku-|yajsįjju prezidento rinkimo 
ris sulaiko milžiniškus iš |metai. Republikonai, demo- 
kalnų puolančius vandenis.. kratai ir socialfašistai apgau- 
Šitas pavojus gali būti labai dinės darbininkus, kaip jie da- 
didelis. J rydavo ir praeityje. ■ /Jie vėl

. kvies išalkusius proletarus bal
suoti už jų kandidatus, pri
žadant visokių gerybių ir “ge
rus laikus.” Gi. po rinkimų 
darbo klasė vėl turės nešti ka

ip i t a Į i s t inio išnaudojimo ir
t , NEW YORK. —Atsiran-| priespaudos jungą ir kęsti vi- 

da visokiu “geradariu,” ku-! šokias nelaimes, 
ne moko darbininkus, kaip 
reikia badauti. Viena to- j 
kia panelė, kuri dirba lab-jkad pravedus kovingus 
darystės įstaigoj ir ima ge-Jbininkus į valdžios vietas, kad f. 
rą algą, pareiškia, kad dar-1 Komunistų Partijos

- 5 Nariy Šeimynai Skiria 
ma $7.75 i Savaitę

A. L. D. L D. ŽINIOS mitetas, ypatingai jo sekreto-' tai geras pareiškimas, nes dai
rius, privalo palaikyt artimus ’ biriinkams

.ryšius su centru. Jo pareiga 'pitalistų
teikti žinias į centrą apie ap-!];u vieta yra
ski'iėio stovi ir veikti sutarty-holįanizacijose 
je su centru. . ! v _. ,I litinėj partijoj

Partijoj.
Manau, kad

Duoklių pasimokėjimas pra-1 Norbutui

CAPONE SIUVA
KELNESnepakeliui su ka-;

agentais. Darbinin- j
, darbininkiškose!

darbininku po-;
— Komunistų I sėjęs gengsteris

j (Scarface), kuris
ir pačiam kun. j. . . _ • .

vilnos” atsistojo, i

;zių). Jisai nuteistas kalė-

I jiman, kaipo kriminalistas.

231. Huntington, N. Y. 41
, Po *3 naujus narius gavo j Duoklių Reikale 

sekamos kuopos : Springfield, 1 
Ill.; feįkp. Cleveland, O.;’ 
Cliffsidė; N. J.; 79 kp. Chica-jtęstas lkl Pabai8’os meW- ia»!kaip pamatė marguojant tokią1 dabar kalėjim 

Paterson N. J.- Ka-' Pa^ar^a atsižvelgiant į dide-1.didelę minią darbininkų,

Rinkimuose ima dalyvumą 
Komunistų Partija su tikslu, i 

dar-

ko-Į 
mųnistų vadovybėj. Sakoma, 

Hjis užsirioglinęs ant antro aug-: 
pu\ao įs eis j mygąs aŲ,H,.° rišto savo buveinės labai tėmi-! 
tam reikalingi finansai. Kiek-’ . . ,

į vieno ir kiekvienos pareiga pa-|p^s J demolishaciją, kad ėjo 
i simokėti kuogreičiausiai! Kiek-;dnaršavimeis pro šalį.

Draugai, darbininkai, kurioj 
maršavote su mumis, mes jus 
sveikiname. Stokite visi i su-

- i

sipratusių darbininkų eiles,: 
nes vietos yra gana del visų i 
ir kovokime | prieš prispaudė-! 

||jus, kol atsieksime savo tiks-’

go, Ill 
puskasing, Ont.; Hamilton, 
Ont.; Maspeth, N. Y.; John-! 
son City, Ill.; Washington, Pa. I 
ir Haverhill, Mass.

Po 2 naujus narius gavo:
sekamos kuopos: 5, 9. 51, 58, Į vienos kuopos pareiga, jeigu!
59, 87, 124, 141, 145, 147, 10 i ūar pas jumis yra nepasimokė-1 

nnc ' i jusiu narių, tai išrinkti komisi-l
Po viena nauja narį gavo j ?? lr duokles iskolektl'0f nu-| 

ri. z.! ėjus pas eitos narius į stuba.
38 kuopos. Viso pei siuos 6 j Bedarbiai darbininkai yra I

Ii krizi. Vienok, draugai, nepa-| 
’ mirškit, kad Centro Komitetas!

CHICAGO, ID. — Pagar-
C a pone 

dar nela- kad jisai ir kalėjime būda-
"įi bai senaijjadėtas kalėjimai!,; mas varo savo biznj. Mat 

■j• »* i , # « •c airoa prie vįsį gengsteriai turi labai 
darbinių kelnių (overall- (iaug gaijos Amerikoje.

Daug kalbų apie jį buvo.

i 
■J 
o
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rą algą, pareiškia, kad dar-j Komunistu Partijos pastatyti!?1?^* . ,i ♦ <. i • , ■ ikiekvienam draugui irDininKų šeimyna IS penKių. draugai, patekę Į valstijų ir • . 
narių gali gyventi už $7.75 j miestų valdvietes, iš ten gintų-e1, 
.per savaitę. ■ darbininkų klasės reikalus, i,, ■ i .

Tai panelės Jean Sackri- kaip kad darė l 
der planas. Darbininkai 
turėtų pareikalauti, kad ji
nai pati ant savęs tą planą ninku tarpe 
išbandytų. Kapitalistinė kla pakol 
sė mokina darbininkus ba-'tvarka, patol bus 
dauti, j 
duoti pašalpą. Bet darbi-! to. 
ninkai turi kovoti prieš tą šių rinkimų stengsis 
badavimą ir reikalauti 
cialės apdraudos. .

klasės reikalus, n i i
bolševikai Du-! Kuopos, pralenkusios 

moję. Komunistų Partija no-’ 1931 Metus 
ri kuoplaciau paskleisti darbi-j 

supratimą, kad [ 
gyvuos kapitalistinė 

s išnaudoji- 
kad jai nereikėtų m as ir pavergimas proletaria- 

Komunistų Partija laike 
pasiekt 

SO- plačiausias proletarų mases, 
kad pagelbėti joms suprasti ir 
sužinoti kelią linkui pasiliuo- 

f savimo iš. bado ir vargo padė
ties, 
bių. 
nas

Anglija Deda
Muitus Airijai

Virš 12 milionų bedar- 
Prieš juos ir jų šeimy- 

stovi badas! Daugelis 
_ jjau badauja ir neišpasakytai 

LONDONAS.— Anglijos vargsta! Gi rinkimų metu 
valdžia randa kitus būdus bus didesnis darbininkų susi- 
smaugti Airijos žmones, i domėjimas politika, nes Ame- 
kuomet jie atsisakė mokėti.rikoje vis dar desėtkai milio-l 
Anglijai mokesčius. Angli- nų seka kapitalistines parti
jos parlamentas įgaliojo vai- i Jas- , Dabar yra geriausia 
džią dėti mokesčius, muitą Pr°g’a revoliucionizuoti prole- 

*’**■■* ’ * ’ * I tarus.
Komunistų Partija išleido 

“Rinkimų Platformą.” Anglų 
kalboje kiekviena brošiūraitė 
tik 1 centas. Ją reikia pa
skleisti tarpe . darbininkų kuo- 
plačiausiai. Gi mūsų dienraš- 

j tis “Laisvė” išvertė “Komu-

mėnesius gauta virš 200 naujų , paliuosuojami nuo duoklių, jei-j 
narių. Tas, draugai, parodo,! jie negali pasimokėti. Bet j 
kad kur veikiama, storojama-Į kurie dar išgali, tai jų parei-1 *a- 
si, ten ir galima įtraukti dar-; ga pasimoket. O kur kuopos tu- J 
bininkų Į ALDLD. organiza-jri ižde pinigų, tai privalėtų iš Ii 

Reikia pasidarbuoti, Pam°kėti į Centrą už be-H 
i I darbius duokles. 

’ ‘ Kuopų valdybos, nelaikyki
me pas save pinigus, bet kuo-’ 
i veikiausiai duokles siųskite i i 
! Centrą. Kuopos, kurios turite J 
I sėkmingus parengimus, nepa- 
' mirškite paaukoti ALDXLD rei-;, 

, . , . . , į kalams dolerį kitą, nes daugelis i’
Palyginus kaip kuopos sto- s draugų nepajėgia pasimokėti iš j1 

vėjo 1931 metais, šiuom metu i priežasties bedarbė 
pasirodo, kad 108 kuopos yra ! 
pralenkusios savo pernykštį, 
stovį ir 21 stovi lygiomis.
tos yra pasilikusios, o dar yra h 
ir visai nemokėjusių.

Eilė kuopų jau pralenkė vi-; 
metų narių skaičių, j 
tas kuopas jau dau-.1 
pasimokėjusių duok-, 
negu jos turėjo per-i

ALDLD. 143 Kp. Koresp.

NEWARK, N. J.

Gerai Pavyko Sąryšio 
Piknikas

SU 1931 
Reiškia, j 
giau .yra 
les narių,
eitų metų gale. 
K p. Miestas Narių i

1931 1932 !

i priti/.čiuiits ut'iuu uės, ,ir tas ap-1 
į sunkina knygų išleidimą.

Centro Komitetas ragina vi-1 
Ki- sas kuopas, apskričius ir na-' 

ius prie didesnio veikimo pral 
j vedimui Komunistų Partijos į 
’.kampanijų ir b u d a v o j i m u i > 
! Amerikos Lietuviu Darbininku Į v 1 Literatūros Draugijos, o meti-; 
masis į kovas i 
budavoti ALDLD.

J}. M. Šolomslcu:;, 
ALDLD Centro Ko m. 

kretorius
46 Ten Eyck, St. 

Brooklyn, N. Y.

LV V4fo 1 J VVO, V7 j .
pagelbės nuimsiu.

Liepos 10 d. Newarko ketu-: 
rioš darbininkiškos draugijos; 
suijengė pikniką Fenske Gro-j 
ve,.j Livingstone. Publikos bu-į 
vo apie 200, kuri linksminosi | 
h- žaidė iki 10 vai. nakties.

Sietyno Choras sudainavo! 
kelias darbininkiškas dainas. ’ 
Trumpai kalbėjo Dr. J. Kaš-; 
kiančius apie dabartinę pade-,

Jis prisiminė apie dar-j 
! bininkiškus laikraščius.

ant Airijos prekių, kurias 
pastaroji gabena į Angliją. 

Anglija deda 20 nuoš. veik 
ant visų Airijos žemės ūkio 
produktų, kaip grūdai, gy
vi gyvuliai, mėsa, kiauši
niai, sviestas ir kiti valgomi 
daiktai, kutie gabenami į|njsįų Partijos Rinkimų Plat- 
Angliją. Socialistas Mac-iformą” į lietuvių kalbą ir at- 
Donaldas nepaiso Airijos i spausdino brošiūroje. Bro- 
žmonių ir įsakė rinkti duok-lšiūra turi 24 puslapius ir pa
les. : puošta dd. W. Z. Fosterio ir

Fordo paveikslais, t. y. K. 
kandidatai 

vice-prezidentus.
tiktai 2 centai už 

taip ir 
platformą 

MASKVA.—Sovietų Są- gauti ALDLD centre, 
jungos pramonė gerai paki- pareiga paskleisti 
lo per pirmą pusmetį šių I tūkstančių kopijų 
metų. Geležies pagaminta! an^U ir lietuvių 
2,984,000 metriškų tonų; 27i 
nuoš. daugiau, negu perei-j 
tais metais tuo laikui Plie
no pagaminta 2,814,000; 11 
nuošimčių daugiau, negu 
pereitais metais. Anglies—• 
32,295,000; 23 nuošimčiais1 
daugiau. Alejaus paga-' veltui išdalinti. r7.i 
minta 11,250,000; 6.9 nuoš.1 darydami atliksite didelį 
daugiau. peverykų--36,310,-' bą. Nieko nelaukdami 
000 porų; 7 nuošimčiai dau- kite užsakymus. • I

Taip Sovietų Sąjungoj, Nauji Nariai 
pramonė kyla, o Amerikoj 
puola žemyn. Tai reiškia, 
kad darbininkai moka savo 
šalį valdyti.

Sovietų Pramonė Paki- s 
lo per Pirmų Pusmetį i^ip anglŲ 

----------  įkalboje

7. Springfield, ill.
36. Benfait, Sask.
73. Summerlee, W. Va.

Naugatuck, Conn.
Timmins, Ont.
Throop. Pa.
Pittsfield, Mass.
Girardsville, Pa.
Reading, Pa.
Benld, Ill.
Portland, Me.
Johnson City,
Hillside, N.' J.
Freesoil, Mich.
sekamos kuopos jau 

turi tiek narių, kiek 
pereitų metų

100.
114.

124.

Ill.

9:
14

7

8
7

12

w 17 ;l
9 j

IŠ

READING, PA.
Nomi-Komunistų Partijos 

nacijų Konvencijos
Liepos 9 ir 10 dienas įvyko 

Komunistų Pabijos Šaukta 
valstijos konvencija. Delega-

B

3. ir kitos.

Teh Michigan 2-0455 Foxcroft 9-6901PAINTERS & CARPENTERS
EXTERIOR & INTERIOR DECORATORS

A. BALCHUNASP. BIELIAUSKAS
38-31 76th Street

Chora

ne 
bet*

I

2. II. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

mon a

'lt

M ■
I i

Greitu, laiku išeina iš spaudos:

1. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavi 
nius XI plenumo tezės.

Platintojai prašomi iš anksto pranešt po kiek 
jiems minėtų knygučių prisiūst platinimui. Užsa
kymus adresuot

“BALSO” REDAKCIJA, M. LABORIUS, 
Tilsit, Memelstr 26, Germany

ĮSITeMYKITE naujus antrašus

bininkisKiis laikrascius, nuro- j ! J Į
i dinėjo kaip sunku jiems dabar 

b>e-j yra egzistuoti, kada milionai j
1 darbininkų nedirba ir negali 
I pasimokėti už prenumeratas.! 
'Baigdamas kalbą atsikreipė i j 
dar dirbančius darbininkus ir' 

(galinčius paremti darbininkiš
ką spaudą, kad paaukotų kiek 
išgali. Surinkta $7.60. $5.60 t 
įduota d. B. šalinaitei, kad 
perduotų “Laisvei,” o $2 skir
ta prieškarinei konferencija’!, Į 
kuri čia įvyks trumpame lai-, 
keJ Baigiant programą Siety-; 
no Choras dar padainavo ko-i 
lias linksmas dainas. ---
mokina gabi mokytoja 
šąli n aite.

Dr. J. Kaškiaučiaus 
atgabeno tris labai g 
pyragus — keiksus, kuriuos! 
aukojo draugijų naudai. Var-j 
de draugijų tariu jai širdingą | 
ačiū, 
j ui,

Woodhaven, N. Y.

321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

18;
1° ’
10 I tai suvažiavo iš visos Pennsyl-
17 ' vanijos valstijos miestų ir mies
14 ! tolių, iš įvairių industrijos cen-
22 j trų ir niuo įvairių tautų darbi- j 

įninku organizacijų. Delegatų i 
jos i tarpe matėsi daugelis ir lie-1 

gale: i 
Mass.; Į

Moline,

9
15 JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

matėsi daugelis ir 
tuvių, darbininkų. Viso buvo 
delegatų arti trijų šimtų.

Pirma sesija atsidarė šešta
dienį po pietų. , Po sesijos, 
apie 6:30 vai. vakare, įvyko 

į demonstracija darbininkais ap- 
Seattle,’ Wash j S t ah f o r d! j gyventoj miesto dalyj. Demon- 
Conn.; Yonkers, N. Y.; Nanai-1 
mo, B. C.; Athol/ Mass.; Wil-1 
merding, Pa.; Hamtramck, j 
Mich.; B r o o k 1 y n, Conn.; 
Forest C-y, Pa.; Bloomfield, N. 
J.; 229 kp. Wilkes-Barre 
ir Troy, N. 
nes, kad šių 
pasidarbuos 
pereitų metų

160. 
189.
199.
200. 
218.

O 
bar
turėjo 
Portland, O.; Gardner, 
Monongahela, Pa.; 
Ill.; Bridgewater, Mass.; St
Clair, Pa.; Hamilton. Ont. 
Harney, Ill.; Tacoma, Wash.

į prezidentus
Jos kai- 

k o piją, i 
lietuviu 
galimą

Mūsų 
desėtkus

platformos
Geležies pagaminta ! anglų ir lietuvių kalboje.

I Kiekviena kuopa ir kiekvienas 
narys stokite prie darbo.

’ Kiekvienas draugas, kuris dar 
dirba, gali nupirkti už 10 cen
tų 10 knygelių anglų kalboje 
ir paskleisti tarpe darbininkų, j

i arba 5 lietuvių kalboje. Jei-, kart tiek pasimokejus dabarti-

siųs-

LIETUVIŲ PARKE
4
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Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti ir užtikriname, jog bū
site patenkinti viskuom.

Rengėjai.

Rengia L.A.P. Kliubas 
Gardner, Mass.

Ned., 17 Liepos (July), 1932

Apskričiai

4

stravo suvažiavę delegatai ir: 
vietos darbininkai, nešini iška
bas su • įvairiais reikalavimais į 
ir raudonas vėliavas. Demons
tracijoj vadovavo draugai W. 
Kline ir M. Misevičius

Taipgi ačiuoju kalbėto-' 
chorui ir visai atsilankiu-; 
publikai.

G. A. Jamison.

Klaidos Pataisymas

GARDNER, MASS.

METINIS PIKNIKAS

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 5116 
Keystone—Main 1417

pa> Aline ir jlvjl. Misevičius, iš Al- 
Y. Nėra abejo-1 lentown, Pa. Darbininkų be

ri raugai i nas griežė revoliucinius mar- 
pralenks | ^us- Demonstracijoj dalyvavo 

į Read ingo Komunistų Partijos 
i skyrius, ALDLD. 143 kuopa ir j 
daugelis kitų organizacijų. Ma-' 
tesi ir katalikų darbininkų. Vi-! 
20 demonstracijoj dalyvavo Į 

Į apie 800 darb. Buvo maršuoja-
beį I ma apie 40 blokų, į C. Hall Au St ! . • . • —- -r • 1 • Iii

ALDLD. 15 Apskr. Ohio Vals-: 
tij. j Konferenciją Išrinkti 

! Delegatai. Tėmykit!
ir jie
skaitlinę.

Gerai mokasi 11 kuopa
Worcester, Mass. Ji yra du

gu negalima parduoti,' tai rei- i niu laiku, kaip buvo pereitais . 80
Ta pa-!metais tuom pat metu. Dau-! 

dar- gelis ir kitų neatsilieka, 1 
kaip kurios kuopos 
mokasi, o kaip kurios dar vi-! 

išarineprisiuntė duoklių. Cen-pi°* 
! tro Komitetas siuntinėja toms į kiti draugai, 
i kuopoms specialiu .... ' '

šešis 
nau-

Viduj man neteko! 
ilgai būti, nežinau kas kalbė-l 

Manau, apie tai parašysi

prastai | ditorium.

‘‘Laisvėj” buvo pyanešta 
kad ALDLD. 15 Apskr. pus
metine konferencija įvyks 96 
W.l Bertges St. Tai buvo klai
dinga, konferencija įvyks 91 
W.i Bertges Si., kampas Main |

Akron, Ohio.
Apskr. Sek r. D. Petrauskas.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

paragini- i
mus ir ragina apskričių komi-' 

• tetus pradėti daugiau veikti.
•w—» • •«

Apie 11 vai. vakare buvo 
I prirengta delegatams vakarie
nė, pirmininkystėj d. <

VAKACIJOS VIETA

įvairių karštų geri- 
mili ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos | va I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę, svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvinis, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTVINAS

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

Draugai, sekamame kuopos i sevičienės ir gero skaičiaus ki-

Per šiuos pirmuosius 
mėnesius sekamai gauta 
jų narių į ALDLD.
K p. Miestas. Kiek^

i 11. Worcester, Mass
218. Freesoil, Mich.

• 1. Brooklyn, N. Y.
41. Sao Paulo, Brazil

i 162. Toronto, Canada
1129. Thomas, W. Va.
Į143. Reading, Pa.

2. So. Boston, Mass.
19. Chicago, Ill.
86. Chicago, 111.

137. Montreal, Canada
34. Rumford, Me.
37. Lawrence, Mass.
39. Scranton, Pa.
68. Hartford; Conn.
72. Great Neck, N. Y.

108. Montevideo, Ur.
160. Benld, Ill.

susirinkime atsiklauskite, ar 
jūsų kuopos duoklės pa

lu i siųstos, nes vietomis nariai su- 
i simokė jo, vienok per valdybų 
! apsileidimą pinigai į centrą

* I dar, nepasiųsti.
6! į 
51 s° I Centro Komitetas išsiimti- r* I° i nes apskričių valdyboms ra- 
5; p ortus apie tai, kaip jūsų ap- 

skrityje stovi kuopos. Drau
gų pareiga tuojaus imtis už 
darbo ir pagelbėti silpnoms 
kuopoms. Taipgi kaip kurie 
apskričių komitetai dar nepri- 
siuntė savo tikrų antrašų, o
tai jau labai blogas apsireiški- ja» 

4mas. Kiekvienas apskričio ko- I bažnyčią.

O Mi- i PieLiviai brooklyniočiai siūlo 
i gan’a gražią vietą vakacijoms 

1 už labai žemą kainą
Kambarys ir Valgis tik už

i $10 Į SAVAITĘ 
šviežiausias farmu

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET,. ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 1-8726

tų lietuvių draugių ir draugų.!
Aišku, kad rengėjos ir rengė-j 
jai sunkiai dirbo, kad taip ge
rai viską prirengė. Reikia pa-! 
ačiuoti visiems dirbusiems pri-j 
rengime vakarienės ir parūpi- sezdno uogos visokių 
nime dalegatams nakvynių.
Kunigas Prakeikė Demonstra- nuiodytą kainą.
cijoj Dalyvavus us Darbinin. j Važiuokite Hudson upe Day

: Line Boat iki Catskill, N. Y.
Man teko nugirsti, kad lie-1 Atvįžiavę telefonuokite: Cats- 

tuvių kiwi. Norbutas per pa- į kill I890-F-4.
mokslą susirietęs keikė tuos i Dėl platesnių informacijų | 

.. katalikus darbininkus, kurie : rašykite žemiau paduotu ant-j 
dalyvavo demonstracijoj. Ant’ 
galo pareiškė, kad tie, kurie 
ėjo su bolševikų demonstraci- 

daugiau kojos nekeltų į 
Man atrodo, kad

maistas, I 
rusių ir I 

daržovės už tą pačią augščiau

AGATHA BLOZNELIS 
RJ F. D. 2 Catskill, N. Y.

€ri .•

J

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ VISOS 
NAUJOS IR SENOS LIGOS GYDOMOS

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

naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
Chemiški Egzaminavimai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

/

ZI KS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien — 10 A. M. iki 8 P. M.
Nedeliom — 10 A. M. iki 4 P. "M. Įsikūręs 25 Metai



*”‘r Va’$V V*

: Puslapis šeštas . LAISVfi i PenktacL, Liepos 15, 1932

VIETINES ŽINIOS
Milžiniškas Gaisras i Kova Dvieju Nuodingiausių

! 1 ir v

Coney Islande Ža,*-Wnf

Konferencija Kovai Prieš Nepamirškite Sąryšio 
Indžionkšinus Konferencijos

NEW YORK. — Teismų in- 
džionkšinai yra labai svarbus; 
kapitalistų Įrankis laužyt strei-j 
kus. Kad sulaužyt tą įranki, i 
yra šaukiama konferencija ko
vai prieš indžionkšinus. Ji 
įvyks liepos 28 d., Manhattan j 
Lyceum, 66 E. 4th St., ir pra- 
sidės 8 vai. vakare. Veikėjai 
visų lietuvių darbininkiškų or
ganizacijų privalo pasirūpinti, 
kad būtų išrinkti delegatai i' 
tą konferenciją. Jeigu komi-i 
tetai užmirštų, tai nariai turi / i 
priminti tą pareigą. Konfe-į 
rencijoj tikimasi turėt atstovus j 
nuo 15,000 organizacijų iš visų 
šalies kampų.

Terorizuoja Eilinius 
Kailiasiuvius

amžiais, mirė Bellevue ligoni-į 
nėję
badas-4—jo
Buvo bandę atgaivinti, bet jis 
perdaug jau buvo sunaikintas 
ilgu badavimu.

Daktarai pripažino, kad 
mirties priežastis. LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

NEW YORK.—Kada į se
no “kobra” žalčio klėtką žvė- 
rinčiuje įleido kitą tos veislės 
žaltį, kilo baisi kova tarp ju
dviejų, net žiūrėtojai nusigan
do. Kova tęsėsi 29 minučių; 
tik smarki vandens šmirkšlė 
laikinai juodu perskyrė. Po im- 

i buvo 
užkandis—kitas 6 pė- 

besimaudantieįi! du žaltys iš Texas, kurį anas ir 
drabužius, 1,500 surijo.
maudynių kostiu- 
cento pinigų. B. giausi ir pavojingiausi žalčiai. 

M.T. eleveiterių-subvių pože- 
miniai traukiniai paskui turė
jo juos veltui vežti. Vyriau- 
syl

atsto-inamo kokius iš aplinkinių mies
tų ir miestelių.

Kai kurie taip “užstrigę” 
būtų telefonavę savo namiš- 

' kiams, bet gaisras sugadino 
i kelias telefono linijas.

Sužeista 300 žmonių, 
j ginusia ugniagesiai.
■ šimtas automobilių.

Gaisras prasidėjęs iš 
gusios šiukšlių krūvos, 

j mų visai sudegė; 30 apdegė.

17Sekmadienį, liepos
10 vai., bus konferencija
New York o Lietuvių
n i n k i š k ų Organizacijų

, šio. Ji šaukiama delei geres
nio pasidarbavimo Kom. Par
tijos rinkimų kampanijoj ; taip-

1 gi delei prisirengimo prie Pir-
i mosios Rugpjūčio priešimpe- 
; rialistinės demonstracijos, ap- 
; gynimui Sovietų Sąjungos.
i Kiekviena sąryšinė organiza-j 
cija privalo i turėt savo i---

’ vus šioj konferencijoj. Atsto-
' vai gi privalo nepavėluoti, 
: ypač namie nepasilikti.

Kom. Narys.

D.l
Darbi- i
Sąry-!

T. Dark. Ordeno Stotys 
: Vargingųjų Vaikams

NEW YORK. — Trečiadie- 
eilinių kailiasiuvių 
kad juos įleistų vi- per 
prie 30 th 

fabrikantai 
su

NEW YORK. — Tarptauti
nis Darbininkų Ordenas ati
darė penkis centrus vargin
giausių darbininkų vaikams 

vasarą: Downtown, 84>/2 
St. ir į Lewis St., Williamsburg, 266 
turėjo Throop Ave.; fe r o w n s ville, 
Shore, 11844 Pitkin Ave.; Bronx, 951 

Third

nį šimtai 
reikalavo, 
dun, kur 
5th Avė.,
slaptą pasitarimą 
manadžerium k o m p a ničnos Leggett Ave.; ir 3882 
unijos bendros tarybos. Darbi- Avė. 
ninku išdavikas Shore pašaukė 
policiją, kuri kelis kailiasiu-; 
vius apdaužė ir areštavo Evą 
Rosen ir Julius Fleissą. Evai 
teismas davė suspenduotą 
bausmę ir paleido; o Fleiss 
dar laikomas teismui.

Kairioji Industrinė Siuvėjų mos international Ladies Gar- 
Unija per paskutines dvi die
nas iššaukė streikan kailiasiu- 

yvius 20 šapų. Reikalauja 
dėt uždarbio.

Kova prieš Moteriškų Dra- 
> bužių Streiko Pardavikus

NEW YORK.—Kairieji na- 
riai “socialistų” kontroliuoja-

pri-

Rinkite Piliečių Parašus 
Komunistų Kandidatams

ment Workers Unijos padarė 
pareiškimą visiems eiliniams 
tos organizacijos unijistams, 
kad Dubinskiai ir kiti tokie va
dai vėl juos parduos bosams 
per dabartinį vadinamą “strei
ką,” jeigu patys nariai nepa- 

Jie
streiki-

ims kovą į savo rankas, 
turi
nius šapii ir blokų komitetus 
ir stoti kovon iš apačios.

Kaip jau pirmiau minėta,, 
geltonieji vadai šimtus kairių^ 
jų darbininkų išmetė laukan ir 

Nariai i tūkstančius su pagelba polici-

organizuotis
Vis dar yra atsilikęs piliečių 

parašų rinkimas Komun. Par
tijos kandidatams. Brooklyne 
bene geriausia darbuojasi tai 
pirma Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo kuopa.

.visų darbininkiškų organizaci-: i()S nuvU° nuo durų kazermės, 
jų ir komunistų pritarėjai yra kur tie vadai buvo sušaukę sa- 
raginami ateiti vakarais į viškę konferenciją.
“Laisvės” raštinę ir su kitais 
draugais eiti parinkti parašų.
Tai reikalingas, bet sykiu 
įdomus darbas.

ir

---------------------*---------

Policmanas “Nekaltas” už 
Merginos Mirtį

M. Liuterio Draugystės 
Metinis Piknikas

Martino Liuterio (pašaipi
us) Draugystė turi 26-tą meti
nį savo pikniką Klaščiaus 
parke ir svetainėje, Maspethe, 
liepos 17 d., sekmadienį, nuo 
2 vai. po pietų iki 
Grieš Ęetikevičiaus 
bus ir šiaip gera
Išlaimėjimui bus trys dovanos 
pinigais: $10, $5 ir $2.50.

Ši darbininkiškai pažangi 
draugija užsitarnauja, kad ją 

jskaitlingai paremtų lietuviai 
darbininkai, suvažiuodami į 
jos pikniką.

BROOKLYN. — Policman- 
as Hugh Owens, girtas važiuo
damas, sukūlė savo automobilį 
j stulpą; liko užmušta Jessie 
Kowalchick, kurią jis buvo pa
siėmęs pavėžyt. Teisme už
vakar policmanas išteisintas.

vėhimai. 
orkestrą; 

programa.
Apsigynimas

S. M.

Parankon Išimtas Drg. Mills
NEW YORK. — Tarptauti- 

nis Darbininkų 
parūpino $1,000 paranką drg.
A. W. Millsui ir jis paliuosuo- 
tas iš Ellis Islando ateivybės 
stoties. Jis buvo deportavimui 
areštuotas Workers Centre. 
Mills buvo organizatorius na- 
cionalio alkanųjų maršavimo 
ant Washingtono ir narys Be
darbių Tarybų komiteto.

26-TAS METINIS 26-TAS

PIKNIKAS
RENGIA DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTĖ

Nedėlioję, 17 Dieną Liepos (July), 1932
KLAŠČIAUS KLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 2-rą Valandą Dieną

PROF. RETIKEVIČIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM 
Trys Išlaimėjimai, Naudai Pašalpų Fondo 

Pirmas $10, Antras $5 ir Trečias $2.50 Pinigais
Dalyvaudami šiame piknike pasimatysite su daugeliu 

savo draugų ir pažįstamų. Taip pat turėsite progą 
ištirti ir savo talentą. >

Trečiadienį gaisras Coney 
Islande nušlavė ištisus keturis 
blokus tarp 21 ir 25-tos gatvių 
ir Boardwalk ir Surf Ave. Pa
darė nuostolių $2.000,000; su-Į 
tirpdė šimtus valgyklų ir įvai-i 
rių smulkaus biznio vietelių;! 
palikę be pastogės 5,000 žmo- tynių senesniam žalčiui 
nių. Degant ir sudegus bū-j duota i....................

’ dėlėms, kur 
buvo palikę 
jų liko tiktai 
muose ir be

IŠRANDA VOJIM AI
DYKAI VIENAS MĖNUO

PASIRANDAVOJA 5 ir 6 kambariai, 
visi sų langais, yra vanos, atski

rai dining room ir elektra, prie Ca
tes ir Broadway stoties, 729 Monroe 
St., Brooklyn, N. Y. Savininkas ant 
viršutinio floro, po kairei.

Kobros yra mirtinai-nuodin-

Smagus Išvažiavimas
“ WSA. Pirmos Kuopos

Didžios Darbininkiškų 
Sportų Varžytinės

Fo-

dau-
Sudegė|

užside-
50 na-

BROOKLYN. — UlmerBROOKLYN. — Ulmer Par-; 
ke, rytoj po pietų ir iki va-1 
karo, bus didelės darbininkiš-1 

! kų sportų varžytinės. Įvai
riausi sportai, kokius ; 
įsivaizdinti. Katrie laimės, tie1 
paskui važiuos į visos šalies iri 
tarptautines dar. sportų prieš-į 
Olympiškas varžytines, kurios 
Įvyks Chicagoj. Ten bus dar
bininkiško’ sporto demonstraci
ja prieš kapitalistų sporto 01- 
ympiadą Los Angeles. Kapi-i 
talistinės Olympiados varžyti
nės faktinai išskiria darbinin
kus, ypač negrus. Buržujinis 
sportas yra įrankis prieš dar
bininkų judėjimą. O darbi
ninkiškas sportas auklėja ko-| 
votojus už darbininkų reika
lus.

Važiuokite, rytoj į Ulmer 
Parką.

Nedėlioję, 17 d. liepos, 
rest Parke yra rengiamas 
SA. pirmos kuopos šaunus iš
važiavimas. Bus tinkamų len
gvų gėrimų, o apie maistą ne

keikia nei kalbėti; moterys vi
sada paruošia tinkamo ska- n. Y 
naus ir pigaus valgio. Bus ge
ra koncertinė programa ir; 
įvairių pamarginimų. Ateiki-! 
te jauni ir seni, praleiskite i 
smagiai laiką ir paremkite; 
darbininkių organizaci ją, nes j 
LDSA. visados darbuojasi kla-j 
šių kovoje už proletariato rei-į

| .kalus.

PARDAVIMAI
PARSIDŲOlDA keturių kambarių ra

kandai. be setų už -35. Yra vis
kas, kas! tik reikalinga prie stubos. 
ia galite ’ir kambarius randavoti, ren- 
da $16 į; menesi, yra šiltas vanduo, 
antrašas:; 1736 Prospect PI. (ant ant
rų lubų); Brooklyn, N. Y. Dava- 
žiuojma Ralph Ave. ir Wilson karais. 
Parsiduoda už taip stebėtinai žema 
kainą todėl, kad greit išvažiuoju į 
Lietuvą, i

(166-168)

EAST NEW YORK, N. Y.
Cypres<j Hill parsiduoda 3-jų šeimy 

nu mūrinė stuba, lotas 19X150, 17 
kambarių,! 3 maudynės, visi įtaisymai 
pilnam, patogumui, išskiriant apšil
dymų. gailia $12,000. Kreipkitės 
R. A. U.; 224 Logan St., Brooklyn,

Viena iš Rengėju.

Už Kom. Lapelių Dalinimą 
pinte Į Kareiviam Areštavo Dvi

NEW YORK. — Areštavo 
! dvi merginas, Tillie Kean ir 
Mary McGillicuddy už dali-! 
nimą komunistinių lapelių ka
reiviams nacionalės gvardijos, 
išeinantiems iš 71-mo 
kazermės.

pulk o i

Maliavotojų Streikas
NEW YORK. — Paskelbta 

streikas visų “alteration” ma
liavotojų, priklausančių prie 
šio distrikto tarybos. Bronxo 
lokalas išleido * atsišaukimą į 
maliavotojus ir popieruotojus, 
kad eiliniai nariai išrinktų sa
vo komitetus ir visi bendrai 
veiktų. Sako, kad užstreikuo- 
tų vietų darbininkai galės pri
klausyti, kokiai norės unijai, 
bile tik dabar solidariai kovo
tų už sąlygų pagerinimą ir už 
darbininkų komitetų pripaži
nimą šapose.

Kaip Sukriai Išsuko 
$2,000 iš Moteriškės

Marė sa-i

BROOKLYN. —Nerpažįsta-j 
m as vyras atėjo pas Marę 
Mancuso, 89 Classon Avė., ir 
paklausė, ar namie Romano-j 
vas. Moteriškė atsakė, kad; 
visai tokio negirdėjusi. Sve-I 
čias tarė:.“aš turiu pinigų, ku-l 
rių noriu padalinti užsitarnau-l 
jautiems žmonėms.
ko, ir aš norėčiau jų gauti. | 

Svečias nusivedė ją Į kam-' 
barius Rockaway Beach’iuje;' 
paskui atsivedė du “užsitar-į 
naujančius” vyrus, kuriuos va-į 
dino Frank ir John. Sako, 
visi privalote parodyt, kad j 
esate padori 'žmonės ir susi-j 
taupė pinigų; kiek jūs'visi su-| 
dėsite į šią dėžutę, tai aš vie
nas kitą tiek nuo savęs pri
dėsiu; tada, apart savo pinigų, 
gausite proporcionaliai mano; 
pinigų.

Marė Įdėjo $2,000 gerų pi-i 
nigų ; Frank—$4,000, John. 
$1,000 ir “geradarys” $7,000.1 
Po to paliko dėžutę Marei da
bot, o jie eisią pasimaudyt ir j 

---------- greitai sugrįšiu. Kada, jų ne-l 
Long Island City, trečia-1 sulaukdama, Marė atsidarė 

dienį, 700 streikuojančių šiau-1 dėžutę,'jau nerado savo pi- 
čių surengė demonstraciją ; da- j nigų ; o vietoj “geradario,” 
lyvavo streikieriai Millerio, | Franko ir Johno tūkstančių at- 
Gellerio ir Five Star čeverykų ! rado sukarpytas laikraštines 
dirbtuvių, nepaisydami teismiš- popieras, aplink kurias tik iš 
kų indžionkšinų.----------------------viršaus buvo apsukta po vie-

Five Star dirbtuvės bosai pa
siuntė agentus į Bostoną par
vežt streiklaužių. Ant vietos 
negali prisikolektuoti skebų.

Gellerio šapos streikieriai 
savo mitinge “Laisvės” svetai
nėj vienbalsiai pasmerkė Fe
deracijos unijos meklerius, 
kaipo nenaudėlius, kurie skver 
biasi streiką laužyti, 
vienbalsiai užgirta kairioji 
dustrinė liniją.

Spjaudami ant Indžionkšinų, 
Demonstravo 700 Šiaušių

Taipgi
In-

SUMUŠĖ IR AREŠTAVO 
PIKIETĄ

BROOKLYN., — Policija 
bjauriai sumušė ir areštavo 
jūrinį darbininką Joe Miką, 
kuris atėjo pagelbėt pikietuot 
streikieriams Muskino Kompa
nijos rakandų dirbtuvės.

na gerą bumašką.

Bedarbių Tarybų Rinkliavų 
Dienos

Tag Days, arba rinkliavų 
dienos finansavimui Bedarbių 
Tarybų yra pratęstos iki liepos 
20 d. Ypač šeštadienį ir sek
madienį lietuviai darbininkai 
privalo pasiimti tam tikras dė
žutes ir eiti į gatves su jomisfL 
parinkti aukų tam reikalui. 
Dėžutės Brooklyne gaunamos 
po num. 61 Graham 
Bronxe, 2487 Brook 
New Yorke, 5 E. 19th

Avė.;
Avė.; 

St.

Bedarbis Mirė Badu
NEW YORK.—Išbadėjęs 

darbis John Mitchell, 54 metų
be

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrini.
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Maudymosi Sezonu
! Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

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

2809 West 17th Street 
į Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. GaliūnasLIETUVIU HOTELS
Tik 100 Pėdų Nuo Marių

Iš hotclįio tiesiai i maudynes. 
Visi kambariai marių pusėje, pa
tarnavimas; mandagus, kainos že
mos. Prašome atsilankyti. <

PERSHING HOTEL
' ANTANAS ŽALIS

į Savininkas

178 S. South Carolina Ave.
ATLANTIC CITY, N. J.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

ginjdymo organų
DR. M.

215 E.
FILURIN
12th St.

Tarp 2pd ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki 1 
4 iki 8 

nuo 10 iki 2

NEW11
Valandos

Nuo
Nedėliotu

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirŠkinimais

ir

Telefonas! Stagg 2-®ICS

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 5. 4th 3t.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUpU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS:  ■ /

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vat te^are.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir chroniškai, Tyrų ir

moterų lisaa kraujo ir odoa.
Padarau lityrimg kraujo ir ilapuaa*.

DR. MEER
156 W. 44th St., Ilbąm MI

New York, N. Y.
Valandai Prikalimo i

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

Sekmadieniai! nu 0 11 ryto Iki 1 po pietų
Telefonas Iiackwanna 4-2180

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas F f* N

^^Garankščiuotos krau- kVfl
jagyslės, niežinti ek- 
žymų, kojų skauduliai L/jfn
ir skausmingi kojų su- IVF?

aeinąnti nuo yM į
"'mo, yra gy- VffM.

operacijų JKj]
MEYER

208 West 54th St. 
New York City

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

zy:

tinimai, \ 
gyslų įdee 

domi be
DR. O.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

INCH MATHEW P. BALLAS 
ft ( B I E L A U S K A S )
H GRABORIUS 

undertakers and embalmers 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

4 ’ MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: '
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų SALIU, JR IŠ ČIA ;) 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ , .
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, | 

M® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I% LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS

7;? PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' W

Įj VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I% MUS, O MES Įj
KUOGERIAUSIA1 PATARN AUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  “ ”:

Laikrodžiai, Deimantai ir 
Auksiniai Dalykai

Dovanom ar patys savi norėda
mi pirkti laikrodžius, daimąntus 
ar bi ką iš auksinių daiktų ži
nokite, kad 
sipirksite.

pas mane
daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

įvairūs
1 RODŽIAI
1
|JAUSTOS MADOS
1 UŽ PRIEINAMA

h KAINĄ

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

I Williamsburgiediams, kuriems 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
daiktus, palikite “Laisves” ofise. 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
atvešiu j “Laisvę.” Jūs užsimo
kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

_ naujon vieton,
po numeriu 
S Į 2 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stoti* 

į Brooklyn, N. Y.
NauĮ°j vietoj 

studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padąromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

g 
o

b

O,

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI?
“LAISVĘ.”

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taį 
jiems savo profesijos srityje, 
metus.

pat ateityje patarnauti 
aiįp aš tarnavau per 28

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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