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Japonijos imperialistai su sa
vo įrankiu Manchukuo atvirai 
provokuoja Sovietų Sąjungą ka
rau. Jau antri metai, kaip jie 
paralyžiavo Chinijos Rytinį 
Gelžkelį, kuris buvo pravestas 
už Rusijos gyventojų pinigus 
ir kuris buvo valdomas per ca- 
ristinę Rusiją, o po revoliucijai 
Sovietų Sąjunga draugiškai at- 
sinešdama linkui Chinijos ati
davė jo pusę pastarajai ir bend
rai su Chinija valdė jį. 1929 
metais imperialistų kurstomi 
Mandžurijos generolai grobė jį 
ir provokavo karą; tik po to, 
kada jie susitiko su Raudonąja 
Armija ir įsitikino jos jėgoje, 
jie vėl skaitėsi su SSSR sutar
timi.
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Anglija Reikalauja “Atdarų 
Dury” Chinijoje

LONDON.—Anglijos im
perialistai jau susirūpino, 
kad Japonijos grobikai vis 
didesnius Chinijos plotus 
pasiveržia. S. Baldwin pa
reiškė, kad Anglija reika
laus ne tiktai Chinijoje, bet 
ir Manchukuo valstijoje 
‘•atdarų durų,” tai yra, kad 
ir jos kapitalistai galėtų ten 
vežti savo prekes.
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MASINĖS DEMONSTRACIJOS SSSR
Raudonoji Armija Narsavo Per Dvi Valandas Ir Reiškė 

Savo Pasiryžimą Ginti Darbininką Tėvynę

EXTRA!
Dabar karą provokuoja Man

chukuo valdžia, turėdama už sa
vo pečių imperialistinę Japoniją 
ir kitus imperialistus. Gelžke- 
lio veikimas paralyžiuotas, o 
paskutiniu laiku Manchukuo 
pradėjo priekabiauti prie Sov. 
Sąjungos, reikalaujant, kad 
SSSR perduotų jai savo garve
žius ir vagonus. Vėliausios ži
nios praneša, kad Manchukuo 
jau užgrobė tą gelžkelį, o japo
nai orlaivininkai subombardavo 
jį netoli stoties Pograničnaja.

Besiartinant Pirmai Gegužės, 
Chicagoje buvo išsprogdinta 
penkios bombos. Aišku, kad tai 
yra provokatorių darbas. Jie 
norėjo pakenkti revoliuciniam 
proletariatui demonstravimui ir 
T. Mooney kongresui, kuris da
bar eina Chicagos mieste.

.“Nusiginklavimo” 
Komedija

GENEVA. — Vokietijos 
fašistai reikalauja leisti Vo
kietijai apsiginkluot, nes 
permaža jų armija. Tautų 
Lygos “nusiginklavimo” ko
misijos nariai ir vėl posė
džiauja ir leidžia visuome
nei dūmus į akis apie “nu
siginklavimą.” Nepaisant 
kiek nusiginklavimo konfe
rencijų jau laikė imperialis-

MASKVA. — Didžiausios 
demonstracijos Sovietų Są
jungos istorijoj. Virš vie
no miliono kareivių ir dar
bininkų pramaršavo pro Le
nino mauzolėjų, kur stovė
jo jų vadai. Demonstraci
ja prasidėjo 10 vai. ryto, ka
da 101 kanuolė padarė sa
liutą iš Kremliaus. Pir
miausiai parodavo Raudo
nosios Armios įvairios da
lys. Čionai buvo pėstininkai, 
raiteliai, technikos skyriai, 
jūreiviai, dideli ir maži tan
kai ir kitokios apsigynimo 
jėgos. Virš 500 tankų ir 
ore skrajojo 350 karo orlai
vių, jų tarpe 50 didelių pen- 
kiamotorinių bombinių oro 
laivų. Militarė paroda tę* 
sėsi virš 2 vai.

Po pietų demonstravo 
darbininkai iki 7 vai. vaka
ro.

Revoliucinis Karo Štabas 
išleido prieš Pirmąją Gegiv 
žės^manifestą, kuriame tar
pe kitko buvo sakoma:
“Pasaulio kapitalizmas yra 

pasirinkęs darbininkų ir val
stiečių tėvynę užpuolimui, 
kurioje yra atsiekta milži
niški socializmo budavoji- 
mai. Raudonoji Armija vi
sada pasirengus atlikti savo 
uždavinius ir atremti visus 
priešų puolimus. Mes ne
norime karo nei su viena ša
limi, bet mes mokėsime pa
stovėti už darbininkų užka
riavimus.

Lai gyvuoja Raudonoji 
Armija, lojalė ir galinga ap
gynėja Proletariato Revo
liucijos!

Sveikiname proletarus ir 
dirbančiuosius visų šalių, 
kovojančius už Socializmą!”

Jungtinių Valstijų admirolas 
H. A. Wiley, rašydamas “New 
York American” atvirai kalba 
dar už didesnį apsiginklavimą. 
Tarpe kitko jis sako: “Tautų 
Lyga nieko nereiškia, ji negali 
išrišti nei kiek didesnį nesusi
pratimą.” Jis priveda visą ei
lę imperialistų ginčų ir parodo, 
kad Tautų Lyga nei vieno iš 
jų neišrišo. Komunistai darbi
ninkams įrodinėjo tą jau nuo 
tada, kaip tiktai susitvėrė Tau
tų Lyga. i

tai ir kiek jie sugadino po- 
pieros, jų armijos, jų ap
ginklavimas, karo laivynai, 
orlaivynai, tankų skaičius ir 
kitokis prie karo prisiren
gimas nuolatos didėja.

IMPERIALISTU KARO PROVOKACIJOS 
PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGA

. . ' i I  .   • •

Toliaus tas karo žinovas taip 
rašo: ‘Kiekvienas pasiūlymas 
nusiginkluoti ar sumažinti jį yra 
įneštas tam, kad susilpninus 
apsiginklavimą kitų šalių, bet ne 
savo. Suprantama, pasiūlymas 
po pasiūlymo buvo atmesta.” 
Imperialistai į “nusiginklavi
mo” konferencijas suvažiuoja 
vienatiniais tikslais: sužinoti, 
kaip yra kiti apsiginklavę, ban
dyti juos nuginkluoti ir pri
dengti “nusiginklavimo” konfe
rencijomis savo prisirengimus 
karui.

Pakvaišusi Motina Užpuolė 
ir Sukapojo Savo Vaikus

FRANKLIN, N. J.—Pa- 
kvaišus motina Mary Stef- 
kovich, 39 metų amžiaus, 
kuri buvo laikoma nepilna- 
pročių namuose, pereitą sa
vaitę buvo paleista namo. 
Pirmadienį ji su kirviu už
puolė ir sukapojo savo vai
kus, o paskui pabėgo į girią. 
Jauniausias 15 mėnesių kū
dikis jau mirė. Du kiti ran
dasi kritiškoje padėtyje. 
Moteris buvo paleista Vely
koms. Tai valdžios kaltė, 
kuri silpnapročius leidžia iš 
ligoninės.

PEIPING. — Pranešamą, 
kad Japonijos karo orlaiviai 
nuskrido netoli Sovietų; Są
jungos ir Mandžurijos. ru- 
bežiaus ir išbombardavo 
Chinijos Rytinį Gelžkelį 
prie sienos ties Pogranična
ja stotimi. Kada pasirodė 
Sovietų Sąjungos orlaiviai, 
tai japonai pabėgo.

provokącijas ir laikytųsi su
tarties.

Japonijos dm p e r i alistai 
mano, kad Sovietų Sąjunga 
turės jiems nusileisti, kad 
Sovietai turės išsižadėti to 
gelžkelio ir, suprantama,. Ja
ponija kursto . savo šunelį — 
Manchukuo.

lowos valstiją Jungtinių Val
stijų grobikai valdo su pagelba 
armijos ir milįcįjos. Farmeriai 
pradėjo kovoti prieš jų namelių 
ir ūkių išpardavimus. Kapita
listų valdžia pasiuntė miliciją 
su kulkasvaidžiais ir kitais ka
ro ginklais. Buržuazijos demo
kratija nusimaskuoja, kaip tik
tai pavergtieji atsisako pasi
duoti išnaudojimui ir apiplėši
mui.

Lemarks, La.—Kareiviai 
jau areštavo 67 farmerius, 
kurie kovoja gindami savo

Manchukuo, tas Japonijos 
imperialistų padaras, visaip 
provokuoja karą prieš So
vietus. Jie paralyžiavo tą 
gelžkelį ir rengiasi jį galuti
nai užgrobti. Japonijos im
perialistai yra pasirengę 
ginti Manchukuo, jeigu So
vietai bandys jį priversti 
laikytis sutarties ir panau
dos jėgą,’ kaip buvo 1929 
metais.

Sovietų Sąjunga per to 
gelžkelio direktorių draugą 
Kuznecovą įteikė, Manchu
kuo valdžiai griežtą reika
lavimą, kad jie liautųsi darę.ūkius nuo išpardavimo.

DELEGATU DALYVAUJA 
MOONEY KONGRESE

1,500 TOM

Didelis Progresas 
Odesoje

ODESA, SSSR.—“Times” 
reporteris W. Duranty rašo 
iš Odesos, pietų Sovietų Są
jungos, kad tas miestas at
siekė didelio progreso prie 
Sovietų. Prie caro ten bu
vo 25j000 darbininkų, o da-
bar jau yra 125,000. Odeso
je yra skirtingų tautų, ca
rizmo laikais jos buvo smau
giamos, o dabar vienuoliko
je kalbų yra mokyklos. E La-; 
bai daug yra naujų mokyk-, 
lų' teatrų) muzejų i^ikitokiųj 
kultūros centrų, • nekalbant; 
apie' didelį atsiekimą indust
rijos plėtime. -t .:

Greyhound busų linija ruošia 
naujus busus, kurie Chicagoje 
laike pasaulinės parodos pra
dės aptarnauti, šie busai bus 
neišpasakytai dideli, jų ilgis 
sieks 52 pėdas ir galės vežti po 
90 asmenų.

Vokietijoje fašistai pradėjo 
vesti agitaciją už atgriebimą 
nuo Danijos Šiaur. šlezvingo 
teritorijos, kurią imperialistai 
laike Versalio taikos atkirto 
nuo Vokietijos ir perdavė Dani
jai už tai; kad ji karo metu pa
siliko neutralė ir neišstojo Vo
kietijai į pagelbą.

Aplaikėme sekamą teleg
ramą iš Chicagos, kur yra 
laikomas T. Mooney kong
resas:

Draugai, virš 1,500 dele
gatų dalyvauja T. Mooney 
Kongrese. Yra daug socia
listų ir atstovų iš Amerikos 
Darbo Federacijos. Drg. 
Minor reikalavo, kad dar
bininkai išvystytų masinį ju
dėjimą ir paskirtų specialę 
dieną kovai už Mooney pa- 
liuosavimą, kurioje būtų 
skelbiama streikai. Rytoj 
bus milžiniška demonstraci-

ja miesto Stadiume.
R. Mizara.

Kongrese dalyvauja senu
tė Bloor, W; L. Paterson, T. 
D. A. sekretorius,’profeso
rius R. M. Lovett iš Chica
gos Universiteto ir daugelis 
Komunistų Partijos vadų. 
Kongresas yra sušauktas 
kovai už paliuosavimą T. 
Mooney, kuris šešiolika 
metų kaip pūdomas kalėji
me visai nekaltai. ; šiame 
kongrese yra eilė delegatų

Peru Prezidentas Nušautas
LIMA. — Prezidentas S. 

Cerro likosi nušautas per tū
lą Mendoza. Prezidentas 
bus palaidotas su visomis 
pagarbomis trečiadienį 
Liaudies Kapuose. Cerro 
režimas buvo neišpasakytai 
žiaurus.

Roma.—Venice ir Rovino 
provincijoje jau mirė 10 vai-^

ir nuo lietuvių darbininkų kų ir daugelishserga. Jie 
organizacijų. L * užnuodinti čiepijimo metu.

FAŠISTAI PASIGROBĖ 
VISAS DARBO

( . UNIJAS
, i BERLIN. — Ginkluoti fa
šistai užklupo visų unijų 
centrus gegužės 2 d. ir areš
tavo visus vyresnius unijų 
vadus. Tų unijų viršinin
kais pasiskelbė patys fašis
tai. Sako, visos darbo uni
jos nuo šiol turės veikti po 
fašistų komanda ir sulig jų 
programos.

Galva užpuolimų ant uni
jų centrų — Robert Ley, fa
šistas šalies seimo atstovas. 
Jis pareiškia, kad tuo būdu 
yra darbininkai vedami į 
“sutartinę” su fašistų tvar
ka. '

Tarp areštuotų yra ir Ru
dolf Wissel, pirmiau buvęs 
socialistų darbo ministeris; 
Theodor Leipart ir Peter 
Grossman, vadai Darbo Uni
jų Sąjungos; jiedu paimti į 
ligoninę; veikiausia fašistai 
juos sumušė.

Fašistai užėmė Vokietijos 
Darbininkų Banką. Sako
ma (bet tik sakoma), lead 
darbininkų taukiniai tame 
banke nebūsią kliudomi, bet 
bankas paimtas į fašistų 
kontrolę, kurie toliaus vesią 
jo reikalus; taip pat reikė
sią tyrinėt kai kuriuos dar
bo unijų vadus ryšyje su 
šiuo banku. • Imamas yra 
kvotiman Paul Loebe, buvęs 
šalies seimo pirmininkas. 
Jis turi savo vardu pasidė
jęs 750 tūkstančių dolerių 
(arba 3 milionus markių) 
Darbininkų Banke. Klausi
mas—kaip ir iš kur jis ga
vo tokią milžinišką sumą pi- 
nigų?

Kas liečia mažesnius uni- H 
jų viršininkėlius, tai juos 
fašistai kol kas dar palik
sią vietose iki pilno peror
ganizavimo.

Fašistai žada įsteigt fab
rikuose ir kasyklose savo 
“branduolius”; tų branduo
lių vardu1 būsią leidžiama 
dirbtuviniai 1 a i k r aštukai, 
kad su jų pagelba verst fa
šistais ir visus kitus darbi
ninkus/ ■ -

Gėgūžės 1 r d.į į fašistinis 
diktatorius Hitleris ’išdrožė 
veidmainišką prakalbą, būk 
visų pirma jam rupbfafrhe-' 
rių ir darbininkų reikalų 
apsaugojimas;; padeklamavo 
jis prieš augštus išnaudoto
jų pelnus ir prieš perdide- 
liuš nuošimčius už paskolas. 
Vis tai delei akių monijimo 
darbininkams. Sykiu Hitle
ris paskelbė, kad visi jau
nuoliai, nežiūrint, kokie bū
tų turtingi bei mokyti, bus 
priversti bent vienus metus 
dirbt prie įvairių fiziškų 
darbų, šičia, irgi yrą fašis
tų demagogija, būk jie esą 
darbininkų draugai ir kitų 
klasių / lygintojai su darbi
ninkais.

PROLETARAI VISAME PASAULYJE
ENTUZIASTIŠKAI MINĖJO 1 GEGUŽĖS

New Yorke Pirmoje Gegužės Dalyvavo 100,000 Demons- 
trantu. Union Square Susirinko iki 200,000 Darbininky. 
Visame Pasaulyje Darbininkai Minėjo Kovos Dieną Su į 
Pakeltu Entuziastišku Ūpu.
Pirmąją Gegužės masi

niai demonstravo proletari
atas. New Yorko mieste 
po Komunistų Partijos su
daryto Bendro Fronto ko
vos vėliava demonstracijoje 
dalyvavo virš 100,000. Per 
ištisas dvi valandas du ko- 
lumnai, vienas iš augštuti- 
nės dalies ir antras iš žemu
tinės maršavo nešdami šim
tus raudonųjų vėliavų ir de- 
sėtkus tūkstančių plakatų 
su revoliuciniais obalsiais. 
Union Square aikštėje, kur 
pirm to laikė prakalbas so
cialistai, virš 5,000 darbinin
kų pasiliko laukti komunis
tų.

Boston, Mass., gegužinėje 
demonstracijoje d a 1 y v avo 
virš 15,000 darbininkių ir 
darbininkų.

Chicagoje prieš Pirmąją 
Gegužės miesto centre spro
go penkios bombos ir ap
griovė kelis namus. ■ Vei
kiausiai tai šnipų ir provo
katorių darbas, kad paken
kus darbininkų demonstra
cijoms ir T. Mooney kongre
sui.

Daugelyje kitų Jungtinių 
Valstijų miestų buvo masi
nės darbininkų demonstra
cijos, bet kol kas dar davi
nių stoka.

Ispanijos sostinėje Mad
rid mieste darbininkai de
monstravo. Įvyko visa eilė 
susirėmimų, virš 200 komu
nistų areštuota.

Vokietijoje kruvinieji fa
šistai draudė visoms kitoms 
partijoms demonstracijas — 
rengė demonstracijas fašis
tai, kur kalbėjo Hindenbur- 
gas ir kiti darbininkų ne
prieteliai. Darbininkai po 
komunistų vadovybe rengė 
eilę išstojimų, virš 2,000 
darbininkų areštuota.
Japonijoj, Tokio mieste, 20 

policijos trokų darė puoli
mus ant darbininkų ir areš
tavo 85Qt darbininkų. Viso 
Japonijojeį areštuota virs 
1,000 darbininkų, kad nepri- 
lęiduš prie masinių demon
stracijų.

Londone, Hyde Parke, de- 
sėtkai tūkstančių darbinin
kų laikė susirinkimą, kur 
darbininkai šaukė: “Mes 
neįsime kariauti už karalių! 
Mes prieš karo provokaci- 
Ją!”

Graikijoje buvo paskelb- 
tas generalis streikas, ku
ris paralyžiavo dirbtuves,

transportą ir kitas darbo ir 
komunikacijos įmones.

Meksikoje valdžia, bijoda
mas! darbininkų demonstra-, 
ei jų, buvo paruošus policiją 
ir net armiją, vienok visa 
eilė demonstracijų įvyko.

Philippinuose trijose pro
vincijose žemės darbininkai 
paskelbė generalį streiką. 
Maniloje policija užpuolė 
demonstrantus, kurie nešė 
raudonas vėliavas.

Bulgarijoje fašistinė val
džia prieš Pirmąją Gegužes 
areštavo daug nužiūrimų 
darbininkų ir sugrūdo į ka
lėjimus.

Panamoje įvyko didelės 
darbininkų demonstracijos, 
tarpe kitų reikalavimų bu
vo reikalauta paliuosavimo 
Scottsboro negrų jaunuolių.

Sovietų Sąjungoje darbi
ninkai entuziastiškai minėjo 
savo atsiekimus socializmo 
budavojime, o kapitalo šaly-" 
se reiškė pasirįžimą kovai 
už darbininkų klasės laimė
jimus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS;
Chicago, Ill. — Spėjama, 

kad padėtos bombos buvo 
raketierių—jų kovos išda
vas. Nuolatos tie gaivalai 
savo tarpe niaujasi.

Juarez, Mexico. — Jung
tinių Valstijų vice-konsulas 
R. M. Ott pasismaugė savo 
kambaryje.

New York. — “New York 
Journal”, aprašydamas ko
munistų Pirmos Gegužės 
demonstracijas, paduoda, 
kad jose dalyvavo 200,000 
darbininkų.

Washington. — Specialia 
komitetas, ginantis Scotts
boro negrus jaunuolius, nu
vyko į Baltąjį Namą ir rei
kalavo prezidento laikytis 
Konstitucijos pridėčkų: 13, 
14 ir 15-to, tai yra, kad tuo- 
jaus būtų paleisti nekalti 
jaunuoliai.

Ir

Ligšioliniai Hitlerio kru
vini žygiai prieš darbinin
kus-jau parodė, ko galima 
tikrumoj laukti iš to buče- 
rio, < > . 3 .

Nauja Persijos—Anglijos 
Žibalo Sutartis , l

TEHERAN, Persija. — 
Pasirašyta tarpe Anglijos 
imperialistų ir Persijos nau
ja sutartis žibalo šaltinių 
reikale. Pirmiaus Anglijos 
imperialistai turėjo teisę iš
naudoti 500,000 keturkam
pių mylių žemės plotą, da
bar jie gauna iki 1938 metų 
100,000 mylių turtingiausio 
ploto ir netenka dalies pra- ’ 
vestų rynų.
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. MINĖKIME 15 METU SUKAKTUVES
tų atsiminimų bus galima 
atspausdinti komu nistinej 
spaudoj. Tenai, kur vienoj 
vietoj gyvena keli; draugai 
iš tos pat Lietuvos vietos, 
rekomenduojama kartu su
sieiti, pasidalint atsimini
mais ir paskui kolektyviai 
tuos atsiminimus parašyt.

Tų atsiminimų apsvarsty
mas ir parašymas tai ir bus 
vienas geriausių paminėji
mų 15 metų sukaktuvių tais 
draugais, kurie dabai' gyve
na ir dirba už Lietuvos ri
bų.

LKP CK taipgi kreipiasi 
į visus draugus, gyvenan
čius užsienyj įvairiose vals
tybėse, suruošt liepos-gruo- 
džio mėnesiuose specialę au
kų rinkliavą Lietuvos Ko
munistų Partijos ir jos spau
dos naudai (kaip ir kur 
siųst pinigus, reikia išanksto

Šįmet sueina 15 metų nuo 
LKP ^įsikūrimo ir ,15 metų 
nuo’ proletarinės revoliuci- 
jos ^Lietuvoj. 1918 metais 
vasįrą Lietuvoj įsikūrė Ko- 
muįistų Partija, o 1918 m. 
galu jau prasidėjo proletari
nė {revoliucija ir Lietuvoj. 
Revoliucinei darbininkų ir 
darpo valstiečių kovai vado
vavę dar jauna, neužgrūdin
ta, -neprityrusi revoliucinė
se įovose Komunistų Parti
ja. ;Nors iš'jos pusės ir bu
vo įdaryta stambių klaidų, 
betjkartu niekas neišbrauks 
iš IŽetuvos darbininkų revo
liucinio judėjimo istorijos 
tų įuopelnų, kuriuos turėjo 
koiįunistų partijos proleta
rinas revoliucijos metu 
(1918-1919 m.). Komunistų 
Partijai vadovaujant išstojo 
plačios darbininkų ir vals
tiečių masės į kovą del greL''susitart raštu). Aukas ga- 
tesnio išvijimo iš Lietuvos'............................... ..
okupantų, į kovą del neleidi- 
mol. lietuviškai 'buržuazijai 
užgrobt ^valdžią, į kovą del 
soxjetu valdžios Lietuvoj. Ir 
ta povą turėjo didelių pasi- 
sehfimų.- r Didelėj Lietuvos 
dalvj proletarinė revoliucija 
bu5 0 laimėjusi; ir kitose 
Liej Aivps vietose darbininkai 
ir valstiečiai ginklavosi, ko
vojo, kūrė sovietus ir rūpi
no^ imt valdžią į sovietų 
raibas arba bent varė dva
rininkus iš dvarų ir užpul
dinėjo okupantus. •
. / ip.18-1919 metų revoliuci
nė {Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių kova mūsų spau-

• do> dar nėra tinkamai nu
šviesta. Mes turim tik vie
ną,*! kitą nedidelę knygutę, 
padienius straipsnius ir at- 
sinfiilimus. Tas viskas toli 
gražu ne pilnai nušviečia 
191;8-1919 metų įvykius, o 
apįe daugelio vietų kovą del 
sonetų valdžios mes arba 
visai jokios medžiagos ne
turim, arba jos turim labai 
mafeafe Tuo tarpu pas mū
sų ^draugus galvose yra ne
maža užsilikusios medžia
goj, ir tik vienas, kitas jų 
parašė savo atsiminimus.

15 metų sukaktuvių proga 
nud komunistų partijos'įsi* 
kūrimo Lietuvoj ir ipųo, pro
letarinės revoliucijos įietu- 
voį Lietuvos Kąųiuhisįų 
Partijos Centro Kbmitetkš 
kreipiasi į visus mūsų drau
gus, ir ypatingai į emigran
tus^ gyvenančius užsienyj, 
kuriems lengviau savo atsi
minimus parašyt, kad jie 
tuoįs atsiminimus apie 1918- 
19159 Jtietų kovą del sovietų 
valdžios Lietuvoj greičiau 
parašytų ir pasiųstų Lietu
vos! sekcijai prie Kominter- 
no j (siunčiant atsiminimus 
pirfna?-; reikia susirašyti 
smulkiau del adreso, kaip

į Įima ir reikia rinkt ne tik 
pas emigrantus, bet ir pas 
pažįstamus draugus. Aukos 
LKP reikalams turi būt ren
kamos ir pačioj Lietuvoj.

Kas atsilieps į šį mūsų 
kreipimąsi ir atsiųs mums 
savo atsiminimus, pats au
kuos ir kitus paragins au- 
kuot, kas pasirūpins sųor- 
ganizuot aukų rinkimą ir ki
tus ragins organizuot, tas 
atliks didelį darbą, tas tuom 
pat parems ir visą mūsų 
darbą ir kovą!

Taigi, draugai, imkitės už 
darbo!

Tegyvuoja 15 metų su
kaktuvės nuo Komunistų 
Partijoj įsikūrimo Lietuvoj!

Tegyvuoja 15 metų su
kaktuvės nuo proletarinės 
revoliucijos Lietuvoj!

Tegyvuoja tolimesnė kova 
del Sovietų valdžios Lietu
voj.

Lietuvos Komunistų
Partijos Centro Kom.

14 Balandžio, 1933 m.

ELIZABETH, N. J.

n smulkiau del adreso, kaip 
sių^t, kad tie atsiminimai 
nepražūtų). Tie atsimini
mai mums padės geriau nu
šviest proletarinę revoliuci- 
jį be to. į)įlę

Labai Naudingos Prelekcijos

Balandžio 11 d. Bangos 
Choras surengė prelekcijas 
draugei B. šalinaitei. Draugė 
šaliitaitė gana gabiai aiškino 
lietuvių ir anglų kalboje, kaip 
seriihu menas kūrėsi, kaip bur- 
žųažija visados meną panau
doja saviems tikslams, kad už- 
bovyti darbininkus ir atitrauk
ti nuo kovų, kurios visad eina 
tarp .darbininkų ir išnaudotojų.

Draugė šalinaitė aiškiai sa
vo gabumais ir patyrimais me
no srityje nurodė, kokis yra 
bei turi būti darbininkiškas 
menas, kuris taip svarbią rolę 
lošia; labiausia paaštrėjus 
klasių kovoms, darbininkiškas 
menas lieka nepavaduojamas 
įrankis kovoje prieš darbinin
kų skriaudėjus.

Todėl darbininkai ir darbi
ninkės yra kviečiami stoti į 
darbininkiškus chorus, skleisti 
apšvietą, šaukti prie kovų 
dainomis, nes darbininkai tik 
per kovas tegali ką nors lai
mėti savo būvio pagerinimui.

Dpininkų Brolis...
M

Lietu vi u Be n d r o Fronto
6 ‘ ’ l • ■ • . : I •: • . ■ ■ . .

Konferencija Brooklyne
■ • : - ; • . . - z—

Balandžio 30 d. Brooklyne įvyko lietuvių darbininkų 
bendro fronto konferencija. 1 : ’

Konferencijos svarbiausias tikslas buvo bedarbės klau
simas: kova prięš alkį ir badą, už tuojautinę. tinkamą pa
šalpą bedarbiams, prieš mėtymą bedarbių iš namų, už 
įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos darbdavių ir val
džios lėšomis, už paliuosavimą bedarbių ir mažai dirban
čių namų savininkų nuo taksų ir morgičių.' ■ ' ■

Ant tų svarbiųjų: punktų buvo kdnferencijū šaukiania.
Konferenčija taipgi pasisakė ųz kovą prieš .fašizmą, 

už Tom Mooney ir Scottsboro negrų jaunuolių pąliuosa-
• 1 r . I . . ■ I I IVimą. (
Konferęnci jo j dalyvavo suvirš 100 atstovų nuo 34 or

ganizacijų, jų tarpe tokios didžiulės lietuvių darbininkų 
organizacijos, kaip kriaučių Amalgaiųejįų unįjps lokąlas 
54-tas ir Jurgine. ■■ d !• b

Konferenciją šaukė komitetas, susidedantis iš atstovų 
nuo Didžiojo New Yorko Liėtuvių Darbininkiškų, orga
nizacijų Sąryšio įr Amalgameitų kriaučių unijos lokalo 
54. Bendro fronto konferencijų šaukimo obalsį pirmuti
niai iškėlė lietuviai komunistai — Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Centro Biuras ir rytinių valstijų liet, komunis
tų frakcijos suvažiavimas Brooklyne. >

Ši konferencija tai buvo pradinis žingsnis linkui bend
ro lietuvių darbininkų fronto Brooklyne. Žiūrint iš to 
atžvilgio, konferencija buvo pilnai sėkminga.

Konferencijos šaukėjai tikėjosi turėti daug platesnę 
konferenciją. Bet į trumpą laiką negalėjo aplankyti vi
sų lietuvių darbininkų organizacijų ir perstatyti konfe
rencijos svarbų tikslą. Kurias tik organizacijas aplankė 
ir dalyką perstatė, supažindino organizacijų narius su 
konferencijos tikslu, visos tos organizacjjps, prisiuntė at
stovus. >

Šiandien bedarbė lygiai paliečia visus darbininkus, ne
paisant kokių politinių pažiūrų bei religinių įsitikinimų 
jie nebūtų. Tokiu būdu šiandien vis platesni ir platesni 
darbininkų sluogsniai sutinka,stoti į kovą pTieš nepaken
čiamas sąlygas,. .' ' i'-. >. i'-.f. : .

Šioje konferencijoj: dalyvavo žmonių įvairių politikių 
nuomonių: socialistų, tautininkų sriovės, katalikų ir > ki-; 
tokių minčių. * '' • • ‘ • •1 i \ . m •

Tūli iš jų savotiškai 1 “suprato” , ii'1 Aiškino bendrą 
frontą. ’ ’ " /■'; ' '■ ‘

Pavyzdžiui, socialistai ir žmones iš “NaujiŠipsĮ Gady
nės” konferencijoj dėjo pastangas atakuoti .Komunistų 
Partiją ir lietuvius komunistus,, darė1 nepamatuotus pri
metimus, būk komunistai priešingi bendram frontui, kuo
met šiandien kiekvienas, kuris tik kiek yra apsipažinęs su- 
darbininkų judėjimu, žino, jog komunistai nūošii'džiai 
stoja už bendrą darbininkų frontą, jog jie senai skelbia 
bendro fronto idėją. . ? , \

Žmonės iš “Naujosios Gadynės” konferencijoj prie 
kiekvienos progos kėlė klausimą, kaip dabar mes, -komu
nistai, galime juos kviesti į bendrą frontą, kuomet taip 
aštriai juos smerkiame del jų politinės krypties, del jų 
išstojimo prieš Komunistų Partiją, prieš Komunistų In
ternacionalą. Jie nori politiniai “nusiplauti,” ir reika
lauja, kad mes neatakuotume jų žalingą politinį nusi
statymą. Bet jiems buvo atsakyta, kad mes, sudaryda
mi bendrą frontą būtinais tuoj autiniais darbininkų rei
kalavimais, kurie paliečia visus darbininkus lygiai, ne
galime tuo pačiu sykiu panaikinti savo politinius skirtu
mus; mes į konferenciją atėjome susitarti veikti tam 
tikrais konkrečiais klausimais, o ne pasibučiuoti ir pa
reikšti, jog nuo dabar tarp mūsų pranyko visi skirtu
mai. Tik sudarę bendrą frontą, kovodami už kasdieni
nius darbininkų reikalavimus pagalios darbininkai pama
tys, kurių politinė linija yra teisingesnė.1 Jiems buvo nu
rodyta, kad komunistai, ne žodžiais, ne savotiškais šume- 
tiinais stoja už bendrą frontą, bet stoja .įs; širdies ir 
trokšta, kad kuoplačiausi • darbininkų sluogsniai būtų 
įtraukti į bendrų frontą kovai prieš-’prezidentoi Roose- 
yelto bado, vėrstino" darbo ir karb programą. 1 ’ ■> - <
1 Prūsęika ir Butkus bahdę kinferėnčijbj pesimizmą pa
skleisti, sakydami,-jog jie nemato, kad kas nors būtų da-

- .-i  ....., ( ,   —— r-- 

Darb. Sudarė Bendrą Frontą Kovai prieš Badą 
l ■---------------------------------------- . z. . ____ ...

roma tarptautiniai bendro fronto klausimu, jog ši lietu
vių bendro fronto konferencija atstovaujanti mažą dalį 
Brooklyno ir New Yorko lietuvių organizacijų. Ir, žino
ma, išvada tokia, kad ‘'nieko gero” iš to nebus.

Bet jiems buvo nurodyta, kad tarptautiniai taipgi jau 
daromi žingsniai toj linkmėj ir jau yra neblogi rezulta
tai: eilė Amerikos darbininkų organizacijų sudaro bend
rą frontą su Komunistų ^Partija ir komunistų vadovau
jamomis darbininkų organizacijomis. Socialistų Partija 
athiėtč pakvietimą sudaryti bendrą frontą, bet jos eili
niai nariai daū^ėly atsitikimų stoją 'į bendrą'frontą. Vis 
daugiau, ir . dąugiau Amerikos ^rganizuotų darbininkų 
persiima bendro, fręnfe idėja. Taigi pesimizmui ne vieta.

Kas liečia mūsų, lietuvių darbininkų, bendrą frontą, tai 
yra galimybės jį išvystyti. Tik rejkia darbuotis.

Šią bendro fronto konferenciją galima pavadinti pir
mutiniu žingsniu, konferencijos išrinktas platus komite
tas (po vieną atstovą nuo kiekvienos organizacijos) tu- . 
rėš dėti pastangas, kad bendro fronto veikimą, kovą už 
bedarbių reikalus, žymiai, išplėsti. Reikia į tą dar
bą įtraukti daugiau lietuvių organizacijų, reikia kviesti 
kiekvieną lietuvių organizaciją, kurioj tik randasi lie
tuvių darbininkų, prisidėti prie bendros kovos prieš skur
dą ir tyadą. Nors šioj konferencijoj atstovauta nema
žas skaičius katalikiškų darbininkų, bet yra desėtkai or
ganizacijų. kuriose katalikai darbininkai priklauso. Yra 
eilė tautiškos sriovės organizacijų, kuriose priklauso ne
mažai darbininkų. Visas tas organizacijas reikia pasiek
ti, reikia pasiekti visus tų organizacijų narius ir supa
žindinti juos su atsibuvusios konferencijos tikslais ir 
siekiais..
dfAr gali nors vienas darbininkas, ar jis būtų katalikas, 
socialistas, tautininkas, priešintis kovui už tinkamą pa
šalpą bedarbiams, už įvedimą bedarbių dr socialės ap- 
draudos’ kapitalistų ir jų valdžios lėšomis, už sutrumpi
nimą darbo savaitės iki 30 valandų, nenukapojant algas?

Vargiai'atsirastų bent Vienas toks naivus darbininkas.
Kiekyienąs' darbinihkas šiandien sūsirūpinęs, mislina, 

kas bus toliaus, jeigu šiandien gyvenimas vis darosi blo
gesniu., Kokią( išejtis ? , ? ; > . : ■

. Tik bendra‘darbininkų kova gali išgelbėti milionus be
darbių nuo skurdo,'bado, ligų, • nuo laipšniško mirimo 

. badu; tik per bendrą kovą darbininkai gali priversti tur
čių klasę aprūpinti visus bedarbius tinkamu maistu, pa
stoge, drabužiais,' jeigu negali suteikti darbo.

Ir todėl bendro fronto konferencijos išrinkto komiteto 
Užduotis pasiekti kūoplačiausias lietuvių darbininkų ma
ses Brooklyne, išaiškinti, kaip darbininkai gali nukovoti 
badą ir skurdą ir sujungti jas į bendrą frontą.

Konferencija pasisakė už bendrą veikimą su bedarbių 
tarybomis Brooklyne ir New Yorke. Tik pasidėkavo- 
jant kovingųjų bedarbių veikimui šiandien 'teikiama ta 
menka pašalpa. Jeigu ne ta kova, tai nei ta, palygina
mai nedidelė, dalis bedarbių negautų tos menkos pa
ramos. • Labai gerai, kad konferencija pasisakė veikti 
tarptautiniai, su įvairių kitų tautų darbininkais.

Konferencijos išrinktasis komitetas turėtų dėti pastan
gas, kad visos organizacijos, kurios prisiuntė atstovus į 
konferenciją, suregistruotų savo narius bedarbius, idant 
būtų galima padėti pagrindą Brooklyne organizavimui 
lietuvių bedarbių ir surišimui jų su bedarbių tarybomis.

Prie to, komiteto bus užduotis aplankyti lietuvių be
darbių šeimynas, ir kurie bedarbiai ir jų šeimynos negau
na jokios pašalpos, randasi bado padėtyj (o tokių atsi
tikimų yra nemažai)—pagelbėti išreikalauti pašalpą iš 
valdžios šelpimo įstaigų.

Jei tas komitetas gerai pasirodys savo darbu, jis galės 
didelį darbą atlikti. Nuo jo veikimo priklausys tolimes
nis, platesnis Brooklyno ir New Yorko lietuvių darbinin
kų bendras frontas kovai už bedarbiu ręikalus, kovai už 
tuojąutjnę; tinkamų pašalpą, kiekvieiiam ^bedarbiui, kovai 
už įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos turčių klasės 
lėšomis.' ■'<: '-ii ' ‘ . > ..

Jau neva vietos bedarbiams 
ir flophouzėse. Nuo balandžio 
26 d. išvaikė visus bedarbius 
ir iš minimų prieglaudų. Nors 
tose flophouzėse buvo vargas, 
susigrūdimas, taip kad ir oro 
permažai gaudavai kvėpuot; 
reikėdavo ant šaltų cemento 
grindų gulėti, bet nors po sto
gu. Bet kur nuo balandžio 26 
d. vargšams reikės nakvoti ir 
ką nors užvalgyt gauti? Juk 
ir žolė

Tai 
j imas 
viską 
mino, 
daug geriau pavožoja, savo šu
nį neišmėta gyvą už tvoros, kad 
nudvėstų badu, bet su savo dar
bininkais taip elgiasi.

dar neišdygus.
pasibaisėtinas pasityčio- 

iš tų darbininkų, kurie 
išbudavojo, viską paga- 
Ponas savo seną šunį

Daužo bedarbiams dantis. 
Miesto vald., vykindama pre
zidento Roosevelto vergijos ver
stino darbo programą, visose 
charity (bedarbės) įstaigose 
pradėjo žiauriausiai mušti, te
rorizuoti bedarbius, kurie neno
ri pasirašyti ant tam tikrų kor
čiukių, kur pareiškiama, kad 
sutinki važiuoti į charity far- 
mas dykai dirbti.

Aną dieną vienoje tokioje įs
taigoje vienas bedarbis lenkas 
pasipriešino pasirašyti ir jis tą 
jų korčiukę perplėšęs numetė 
ant “deskos.” * Salaveišių Ar
mijos oficierius, apsimaustęs 
pirštus geležinėm rinkėm, smo
gė bedarbiui tiesiai į dantis; 
tuoj to žmogaus du dantys iš
puolė iš burnos; buvo perkirs
ta lūpos; žmogus apsipylė krau
jais. Daktaras turėjo susiūti 
lūpas. Tai “civilizacija” tų po
nų.

Protestai prieš verstiną dar
bą. Darbininkai pradeda eit ko
von prieš verstino darbo pro
gramą, kuri yra bjauriau, ne
gu senovinė vergija. Senovėj 
ponai darbininką-vergą laikyda
vo, kad jiem pelną darytų, duo
davo pavalgyti ir butą, bet ši 
Roosevelto ir visų miestų val
džių vykinama vergija yra to
kia ir tam, kad badu išmarint 
bedarbius. Juos nori taip po 
biskį, nejučiomis nusilpnint fi
ziniai, kad tie bedarbiai pas- 
kiaus nepajėgtų nei protaut nei 
kovot už savo gyvybės palaiky
mą.

Bedarbiai, mes turime neap- 
sigauti; kovot reikia tuoj, kol 
dar turime kiek gyvybės spė- • 
kų ne tik prieš verstiną darbą, 
bet ir prieš šią sistemą. Prie 
šios kapitalistinės tvarkos var- . 
gu turėsime žmoniškesnį gyve
nimą. .

Bal. 22 d. įvyko protesto de
monstracijos prieš verstiną dar
bą. Kaip 10 v. ryte apie 1,500 
darbininkų ant kampo Main ir 
Windsor gatvių atlaikė masinį 
mitingą. 11 vai. maršavo gat
vėmis prie City Hali. Buvo iš
rinkta delegacija nunešti majo
rui reikalavimus. Majoras po
nas Rankin bandė teisintis, kad 
negalįs išpildyt reikalavimų, 
nes, girdi, nėra pinigų; sako, 
kad ir jis dirbąs “uždyką.” Tai 
pasityčiojimas iš bedarbių ir 
dirbančių darbininkų. Mums 
reikia daug tvirčiau susiorgani- 
zuot; numaršuot dešimtimis 
tūkstančių prie City Hali; tada 
priversim išpildyt mūsų reika
lavimus.

HKHMM

YONKERS, N. Y. — Ba
landžio 23 d, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj įvyko lietuvių 
organizacijų bendro veikimo 
konferencija. Konferencija bu
vo sušaukta, kad sudaryti ben
drą frontą kovai prieš alkį, 
idant kovoti už. bedarbiams pa
šalpą, prieš mėtymus bedarbių 
iš namų ir prieš algų kapoji
mus. 1

Konferencijoj dalyvavo lietu
vių organizacijų kuopų, kliubų

Į5t, Altoriaus Moterų Draugiją. 
Gaila, kad į jų susirinkimą nie
kas iš konferencijos sušaukimo 
komiteto narių neatsilankė. 
Draugės gal ir nesuprato, kam 
ta konferencija* šaukiama, nes 
jotn':tilį 'laiškas lbuvo pasiųsta.'

Tačiaus ir dabar St. Alto-' 
riaus Draugija gali prisidėti 
prie bendro veikimo.

Bendro veikimo konferencijoj 
St. Vincento Draugiją, kuri tu
ri -87 narius,, atstodavo S. Bu-

Piliečių Kliubą, kuris turį 60 -.Konferenciją veiks bendrai su 
nai’ių, atstovavo M., šarkus ir 
J., Juodeikas; St. Jono Draugys
tę, i kuri . turi 51 . narį, at
stovavo V. Skistipiąs. ir K. 
Raųckas; ALDLD 172 kp., ku
ri tuęi 26^narius,, atstovavo A. 
žiurinskas ir J. Siurbis. .

Visi konferencijoj, dalyvavę 
delegatai išsireiškė, kad labai 
svarbu'sudaryti bendras veiki
mas ir kartu reikalauti; kad 
būtų duodama ūmi, ' žmonišką 
pašalpa bedarbių šeimynoms ir 
pavieniams, kad kapitalistų ir 
Saldžios' lėšomis būtų bedarbiai 
apdrausti ir įvesta sūcialio ap-

vietos bedarbių taryba, kovo
jant už bedarbių reikalus.

.Visi delegatai prižadėjo dar
buotis,, kad sudaryti drūtą fron
tą kovai pri^š alkį.

Konferencijos nutarimą ap
tarta paskelbti “Laisvėj”, “Ke
leivyje ir “Vienybėj.”

Delegatas.

10,000 man-Peiping.
chukiecių ir 400 japonų iš
mušė chinus iš miesto Cha- 
haiv 
liau

ir draugysčių atstovai, išskyrus zinskas ir J*. Kartūnas; Liėtuvių draudime įstatiniai. < - u 91OS
f • 1 ’ ■ ‘ ‘ I ' i > . - c • -t I 1 ;

Japonai veržiasi gi- 
į Chiniją prie Didžio- 
sienos. ' '

J. Ž.

Vokietijos Fašistai Protestuo
ja prieš Angliją

LONDON. — Aplaikytas 
nuo Vokietijos fašistų pro
testas prieš Angliją, kad ba
landžio 13-tą dieną Angli
jos Parlamente buvo kriti
kuojama Vokietijos fašistai. 
Anglijos kietakakčiai, jieš
kodami su Vokietijos fašis
tais artimesnių ryšių, pri- 

| ūme tą protestą.
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Laiškas “Laisvės” Redakcijai
am- 
vai-

Gerbiamieji Draugai:— į kad tarpe 3-16 metų
“Laisvėje” už balandžio žiaus geriausias laikas

19 dieną, 1933, telpa tūlo kų švietimui? (Po 16-kos 
Susnykų Jurgio “Keletas metų vaikučiai pereina į 
pastabų apie LDS Vaikų | suaugusių LDS 
Skyrių.” Netenka aiškinti, į Argi jis nemano, 
kad toki raštai, talpinami1 kyšime, pradedant 
laikraštin be redakcijos pa- kučiu 6-7-8 metų 
stabų, sukelia darbininkuose į iki 16-kai metų 
bereikalingų abejonių Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimu.

Minėtas S. Jurgis sako: 
“Kaip jūs mane gyvą mato
te, iš to Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Vaikų 
Skyriaus niekas negali iš
eiti.” Kodėl? S. Jurgis su
randa, kad, esą, įrašant 3 
metų amžiaus vaiką į LDS

. Vaikų Skyrių reikią mokė
ti (už metų bertainį) 39 
centai, o jei vaikas, išbuvęs

r tris mėnesius, numirtų, tai į bet ir naudingais darbuoto- 
iš Susivienijimo gautų $8.

Todėl, sulyg Susnykų 
Jurgiu, “Iš tokio skyriaus 
nei tėvam nei pačiai orga
nizacijai negali būt naudos, 
apart bereikalingo darbo.”

Panašią kaip tik nuomo
nę pravedė ir LDS 1-mos 
kuopos oficialus korespon
dentas, kiek tiek ankstyves
nėj “L.” laidoj (numerio 
neatsimenu).

Man rodosi, kad tos min
tys, jeigu jos nepadaro or
ganizacijai žalos, tai nepa-

* daro ir naudos. S. Jurgis 
ir kiti, kurie mano, kad 
prie LDS esąs Vaikų Sky
rius nėra reikalingas, di
džiai klysta. Visų pirmiau
siai jie klysta del pačių mo
kesčių mokėjimo ir apdrau- 
dos didumo. Jie yra ap
svaiginti Amerikos buržu
azinio bizniškumo svaiga
lais; jie nori, kad įmokėjus

Puslapis

PHILADELPHIA, PA. ' * •
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
pas
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'Viso aukomis surinkta’$13.- 
10. Prie stalo daiktų parduo
ta už $34.35. Taigi politinių 
kalinių gynimo reikalams < ta
po sukelta pinigais ir už par
duotus'bazare daiktus $47.45.

Visiems aukotojams ir rė
mėjams ’ mūsų darbininkiško 
judėjimo tariame širdingą 
ačiū.

Komisija:
J. J. Pętieųė,

M. Galeskienė,
Yukna,
B. Ramanauskienė.

vaukjte kalbamam j paręngipie,; 
kad daugiau padąrius pelpb ir! 
gausiau parėmus centrą. Nie
kas neabejoja, ’kad mums rei
kalinga gerų sceniškų veikalų, 
o kuomet centre nėra lėšų, tai 
pagaminti naujus veikalus nė
ra iš ko.

šisai parengimas bus pasku
tinis šiame sezone. Tad susi
rinkime skaitlingai, kad links
mai užbaigti visos žiemos sve
tainėse darbą; o paskui pra
dėsime piknikus rengti.

Vakarienėj Aido Chorai

skyrių), 
kad, ša
šu 
amžiaus 
amžiaus,

jis patogiausia mokyti?!
Lietuvių Darbininkų Su- dainuos tik susimokintas dai- 

sivienijimas kaip tik tai ir nas ir Oktetas mokinasi nau- 
. • • . • . xz • • ’ v»za zy»v»o rili Irnirnllriici ’

vai-

turi mintyj: to amžiaus vai
kučiai reikalinga rašyti į 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą, Vaikų Skyrių. 
Jie reikia mokyti, lavinti, 
šviesti darbininkiškoj dva
sioj. Kada jie. bus išmokin
ti, tai sulaukę 16-kos metų 
amžiaus, jie jau ne tik bus 
gerais nariais Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo,

jus programai kavalkus. ' 
Reikia keli žodžiai tarti 

apie meno, rolę apskritame 
darbininkų judėjime. Neturė
dami tų skaitlingų chorų, ku
riuos šiandien turime kiekvie
noj didesnėj kolonijoj, mes 
neturėtume skaitlingo jaun. 
mūsų judėjime. Daina ir mu
zika eina kartu su bendru re
voliuciniu judėjimu. Darbinin- 
mo nuo išnaudotojų jungo, tve
ria savo dailę.

Jūs, ateidami į Aido Cho
ro rengiamą vakarienę A.L.P. 
M.S. Centro naudai, prisidėsi
te prie labai svarbaus darbo.

Vakarienė prasidės 6:30 va
kare. Įžanga 25 centai.

O. Zdaniutė*

jais darbininkų klasei.
Sakyti, kad LDS Vaikų 

Skyrius yra nenaudingas, 
kad bereikalingas “darbas 
ir klapatas,” man rodosi, 
gali tiktai tas, kuriam vi
siškai nerūpi organizavimas 
ir švietimas darbininkų vai- 
kų.

Man esant Sovietų Sąjun
goj, tenaitiniai draugai, se
ką mūsų judėjimo reikalus, 
juokėsi man, sakydami: 
“Blogumas su jumis Ame
rikoje yra tame, kad ten 
kiekvienas asmuo (net ir 
darbininkai) tenori priklau
syti tik tokiai organizaci
jai, kuri daug žada, o ma
žai duoda. Pas jus nėra 
darbininkuose to įpročio, 
kad priklausyti darbininkiš- šių kovos reikalams, 
kai organizacijai tam, kad pasieksime pasiliuosavimą. 
savo pasiaukojimu skleisti 
klasinę apšvietą, klasinį su- 

. sipratimą tamsesniuose
už vaiką, sakysim 3 metų slūogsniuose d a r b i n inkų, 
amžiaus, 39 centus per me-rt™ 
tų bertainį, atsitikime mir
ties, tėvai turi gauti už tą 
įmokėtą mažą sumukę tiek 
pinigų, kad jau būtų gali
ma padengti palaidojimo 
lėšas. Jie nepagalvoja, kad 
taip negalima būtų, nes 
organizacija negalėtų gy
vuoti, kadangi jaunų vaiku
čių mirtingumas dažnai es
ti nemažas.

Kita, S. Jurgis visai nesu
mini to fakto, kad į šį sky
rių vaikai yra priimami nuo 
3 iki 16 metų amžiaus. 
Nesumini jis ir to fakto, 
kad už 11-16 metų amžiaus 
vaiką, atsitikime mirties, 
tėvai laike trijų mėnesių 
gauna $50, o laike šešių mė
nesių—$100. (Tai pirmam 
skyriui; antram—$75
$150), bertaininė mokestis 
labai mažiutė.

K. i ekvienas, susipažinęs 
su Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Vaikų Skyriaus 
taisyklėmis, pasakys, kad 
jos labai prieinamos kiek
vienam darbininkui ir to
dėl neturi pagrindo rūgoji- 
mams nei vienas, kuris 
trokšta savo vaikučius or
ganizuoti.

Toliau S. Jurgis pažymi: 
“Visai mažus vaikus įra
šant, nieko naudingo atlik
ti negalima. Velyk paau
gusius įrašinėti, tai biskį 
daugiau naudos galima pa
daryti ir vaikus apšviesti.” 

Keista, kaip S. Jurgis su
pranta vaikus “suaugu
siais.” Argi jis nemano,

Tas rodo tolimą atsilikimą.
Tai tiesa. Panašiai šiuo 

tarpu mano S. Jurgis ir ki
ti, nors čia, reikia pripažin
ti, kiekvienas, pasitaikius 
vaikučio mirčiai, gauna kur 
kas daugiau, negu įmoka.

Mes nenorime, kad LDS 
nariai rašytų savo vaiku
čius į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Vaikų Sky
rių aklai, neapsižiūrėję. Ne! 
Jie privalo pilnai susipažin
ti su visais patvarkymais. 
Susipažinę, jie suras, kad 
šis skyrius yra patogiausia 
organizacija, į kurią galima 
apdrausti savo vaikučius, 
pigiai ir prieinamai.

Su re v. linkėjimais,
R. Mizara,
LDS Pirmininkas.

ir
WILKES BARRE, PA

Aido Choras, užbaigdamas 
žiemos sezoną, nutarė sureng
ti vakarienę del choristų. Pro
letarinio Meno Sąjungos viene
tai, kurie visados rūpinasi pa
puošimu darbininkiškų paren
gimų, tarnauja įvairiems pa
rengimams už labai mažą at
lyginimą. Gi paėmus Ameri
kos Lietuvių Proletarų Meno 
Sąjungos centrą, tai jis labai 
daug rūpinasi įvairiais veika
lais, operetėmis ir dainomis 
mūsų choram. Centrui finan
sinė parama būtinai reikalin
ga. Tad mūsų choras ir nuta
rė suruošti pramogą centro 
naudai, kad paremti jį finansi
niai.

Vakarienė įvyks gegužės 14 
d., Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Taigi, visi apielin
kes draugai, tą vakarą daly-

WATERBURY, CONN.

Mūsų mieste pastaruoju lai
ku įėjo į madą rengti pokilius 
atskiriems asmenims. Kurie 
atsisako eiti į tas vaišes, tai 
tuos rengėjai ima ignoruoti ir 
net išrūgoja. Mano suprati
mu, tie draugai, kurie neina į 
tokius asmeniškus balius, labai 
gerai daro. Viena, jie nemėto 
bereikalingai centų ir juos su
naudoja organizacijų parengi
muose; antra, būriais sueida
mi, priprantam prie bendro or
ganizuoto veikimo.

Turime, draugai, žinoti, kad 
kiekvieną .centą įdėdami kla-i 

grįeičiąu,

' Tokios asmeniškos “pares” 
pakenkia bendriems darbinin
kų judėjimo reikalams. Padė
sime, norime surengti kokį, 
parengimą parėmimui politi
nių kalinių arba abelniems ko
vos reikalams, tai kurio nors 
balius įvyksta, ir reikia laukti, 
kol tas jo arba jos balius pra
eis. '

Toki pokilių rengimai turė
tų būti pas mus užmiršti, nes 
jūs tokiais pasielgimais paker
tate tikrosios darbininkų ko
vos eigą. Tokius baliukus reng-t 
darni, skurdaus gyvenimo ne
prašalinsime.

Manau, kad šį klausimą ga
lime plačiau padiskusuoti, ir 
tie, kuriuos šioji kritika palie
čia, neturi įsižeisti. Kritika 
būtinas dalykas, kad išvengti 
klaidų ir jų ateityj nedaryti. 
Turui priminti labai žalingas 
mintis, kurias tenka sutikti, 
tai pasiūlymus, kad net orga
nizacijų parengimus rengti as
menų vardu, tai būk daugiau 
,bus galima publikos sutraukti. 
Tai labai klaidinga nuomonė 
ir vedanti į pelkes.

Paimkime paskutines dvi 
Vakarienes, kurias rengė Tarp-J 
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas ir Vilijos Choras. Paren
gimai buvo labai sėkmingi. Jų 
pasekmingumas priklausė ir 
nuo to, kad 20 draugų rūpes
tingai dirbo parengimų išgar
sinimui ir visko prirengimui.

Waterburieciai pasisamdė 
troką ir nuvažiavo į New Bri
tain. Keliauninkai turėjo už
mokėti po 25c. už nuvežimą ir 
parvežimą. Vakarienei tikie- 
tas lėšavo 50 centų—viso 75 
centai. Tai palyginus, kiek 
lėšuoja privatiniai baliukai, 
tik menkniekis. Bet draugai, 
nuvažiuodami į New Britain, 
sukėlė ūpą ir, p.aakstino visą 
darbininkišką judėjimą.

Tą dalyką turiu paaiškinti 
plačiau. NeSv'britainiečių Vili
jos Choras rengė vakarienę. 
Bet tą patį vakarą, kita, pašai- 
pine draugija, užlindo jiem su

savo parengimu. Draugai tįu-Į 
vO nusiminę, kad jiem pra^ąj. 
seksis, bet kuomet jie pama
te, kad waterburieciu atvažia
vo didelis būrys, tai jų ūpas 
pakilo, ir mes sustiprinome 
toj kolonijoj judėjimą.

Tai tik vienas pavyzdys, 
kiek naudos galima padaryti 
bendrai pasilinksminant, o ne- 
sidalinant į asmeniškų “parių” 
rengimus.

New Britain Vilijos Choras 
turėjo nemažai -pelno iš kal
bamos vakarienės ir jiem da
bar seksis geriau darbuotis.

Mes tokių privedimų galė
tume daug parodyti, tačiaus. 
pasitenkinsime tik,vienu. Tai
gi, draugai, ne asmeniškus ba
liukus rengkime, bet darbuoki
mės bendrame judėjime, rū
pestingai dalyvaudami klasių 
kovoj, i • . ' 1

PHILADELPHIA, PA
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J. Strižauskas.

NEW BRITAIN, CON

27 
kai-

Smulkios Žinutės
Praėjusiame ALDLD 

kuopos susirinkime daug 
bėjom, bet nedabaigėm aptart
klausimą, kaip palaikysime 
Darbininkų Svetainę, prie 
kurios ir lietuvių darbininkų 
organizacijos su dalele priside
da. Pas mus išrodo, jog po- 
valiai pradeda atsirasti atša
limas nuo tos vietos. LDS 108 
kuopa persikels laikyt susirin
kimus į Lietuvių Svetainę, kas 
apsunkins Vilijos Chorą ir 
ALDLD kuopą.

Kalbant apie patį Darbinin
kų Centrą - svetainę, matos, 
jog mes atlikome daug gero 
darbininkų judėjime lietuvių 
tarpe ir abelnai. Jei ne ta 
svetainė, vargu būt galima pa
laikyt Vilijos Choras, nes ne
būt tokios kitos vietos, kurioj 
lengvai galėtume sukelt finan- 

.sų chorui, o kitos m ūš orga- 
nizabijos nėturėtų iš ko svetai
nėse laikyti susirinkimus. 
Tarptąutiniaį (netektume Pio
nierių grupės, Jaunų Komu
nistų Lygos, Rusų choro, Jau
nuolių Mokyklėlės, Bedarbių 
Tarybos ir kitų.

Perbėgau abelnai, kiek mes, 
lietuviai, sutaupėme finansų 
Darbiniu. Svetainėj laikydami 
visus parengimus per šešis mė
nesius laiko. Pasirodo, kad 
kiek buvo mūsų parengimų, 
tai kitoj svetainėj (net ir lie
tuvių) būtume turėję išmokė
ti daugiau 106 dolerių per 
virš minėtą laiką, o dabar iš- 
mokėjom labai menkai—apie 
virš 30 dol. Sakau, jei nebū
tume prisidėję prie bendro 
palaikymo svetainės, būtume 
miegoję per visą šią žiemą, 
nes tokią sumą pinigų su pa
rengimais niekaip negalima 
sukelti, esant mums saujelei 
draugų. Tačiaus atsiranda 
draugų, kurie mano, kad mes, 
šioj svetainėj laikydami pa
rengimus, atsiskiriam nuo ma
sių. Netiesa. Mes niekados 
neturėjome tiek daug prakal
bų ,kaip dabar, mes neturėjo
me tiek daug nei kitų parengi
mų, kaip dabar, todėl, kad 
nepajėgdavom sukelti del sve
tainių pasiranduot finansų.

Todėl, draugai, vįsi daly
vaukime sekančiame. < ALDLD 
:kuopos susirinkime ir suraski- 
me pjapus šiek tiek sukelt fi
nansų pasilaikyti prie Darbi
ninkų Svetainės; taipo pat ap
tarsime apie ALDLD Centro 
šaukiamą suvažiavimą ir kitus 
dalykus. Susirinkimas bus ge
gužės 9 d., Darbininkų Svetai
nėj,' 53 Church St., 7:30 vai. 
vakare.

Apie Vilijos Chorą
Vilijos Choras peri etai pro

gresuoja. Tačiaus visgi po 
biskį narių skaičius auga, kas 
reiškia, nors lėtai, bet geriau 
lėčiau, negu nieko. Cho
ras bal. 22 d. turėjo vakarie
nę, kuri nusisekė. Draugai 
waterburiečiai atvyko su tro- 
ku į choro vakarienę, yeik visi 
jaunuoliai ir labai daug. Dė- 
kuojam jiem už jų gražų pa
rėmimą Vilijos Choro. Prie

T. D. Apsigynimo Bazaras
1 Ir,Jo Rertiejai1 * t , >

Balandžio 14-15 d. Tarptau
tinio Darbinjnkų Apsigynimo 
3-čias Distriktas turėjo bazarą 
politinių kalinių gynimo reika
lui. Parengimas pavyko labai 
gerai. Per abidvi dienas salė 
buvo užpildyta žmonėmis, kas 
parodo darbininkų • judėjimo 
augimą. Programa buvo vie
na iš puikiausių, ką kada esa
me bazare turėję.

Lietuvių darbininkų ir dar
bininkių dalyvavo pusėtinai 
daug. Apart to, lietuvių Ly-; 

fros ęhorų nariąi b.u.vo visi nu
sirinkę ir angliškai dainuo
dami revoliucines dainas, at
kreipė į save darbininkų aty- 
dą ir pakėlė darbininkų ūpą.

Šis bazaras buvo ne tiktai 
skaitlingas publika, bet taipgi 
šk i r t i n g ų tautų darbinin
kai bei jų organizacijos turė
jo savo stalus su įvairiais gra
žiais bei naudingais daiktais 
pardavimui, Šiuo kartu Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo lietuvių 9-ta kuopa turėjo 
vieną iš puikiausių ir turtin
giausių stalų, kas davė geras 
pasekmes—sukėlė daugiausia 
pinigų.

Minint apie bazarą, negali
ma praleisti nepaminėjus mu
gu darbininkiško judėjimo 
nuolatinius rėmėjus.

Žemiau minimų darbininkų, 
darbininkių bei prielankių biz
nierių namus tankiai prisiei
na aplankyti su vienokia bei 
kitokia kolekta, kad paremtų 
mūsų darbininkiškas įstaigas, 
kurios veda nuolatinę ne- 
atlaidžią kovą už pagerinimą 
darbininkų gyvenimo sąlygų 
bei liuosavimą politinių kali
nių, darbinhikų ’vadų, iš kalė
jimo; tačiaus jie visuomet,pa
remia tokius mūsų paręngimus 
bei aukoja, įkada pas juos nu
eini parinkti aukų tokiems rei
kalams.

Daiktų visų aukotojų var
dus čionai paminėsime:

V. Ūrląkiai, Samulionis, Sta- 
dalnirikienė, A. Rainutė, A. 
Girdviliute, A. Valatkiutė, Ba- 
ranauskiai, V. Dijokienė, M. 
Galeskai, F. Krauser, M. Mol- 
doff, M. Buselul, L. Rup (far- 
merys), A. Paikienė, A. Kup
čiūnai, A. Papeluska, J. Kur- 
ziskas, Raimon, P. Valančiai, 
A. Rudavičiai, J. Kunisauskai, 
O. J. Paskevičiai, S. Yukniai, 
O. Yukniai, E. Urbiutė, E. Ma- 
čienienė, L. žvirbliai, Povilai- 
tienė, J. Šimkai, L. Banioniu- 
kė, Čeladinas, O. 
kas, Višniauskas, J. 
nai, A. E. Potukas, 
Potai, Tvarkiene, O. 
mėžai, K. Petreliai, 
kai, L. Pivariūnai, 
Kaunas (farmerys), 
liauskas, B. A. Ramanauskai.

Pinigais aukavo draugai bei 
pritarėjai:

Graborius J., Kavaliauskas 
$2.00; graborius A. F. Stan
kus $2:00; K. Grimasauskas, 
L. Ničienė, Griniene ir Regi- 
nevičiai po $1.00 ; K. Buinaus- 
kai, M. Yonikienė, M. Miliaus
kas, Z. Pakalnienę, Jurevich 
ir L. Luoslis po 50 centų; J. 
Karžinskas, Zubienė, Morkū
nienė, A. Jenoliunai, F. Am- 
botienė, W. Lubinas, Kalažis- 
kai ir S. Ackerman po 25 
centūs'; Moslowitz 10’Centų.

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ 

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jj galima gauti

• t ‘v •

Avė.
ir So

vietų ‘žuvų. Tai puikiausios rG-. 
šios kenuotos žuvys.

“LAISVES” NAUDAI PIKNIKAI
Jau turime tris vietas, kur rengiama dienraščio 
“Laisvės” .naudai piknikai sekančią vasarą:

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
Ulmet Park; Foot of 25th Avenue.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynes

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (August)
. Valley View Park, Inkerman Pa.

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

Philadęlphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00
Tai bus pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $S0
1 Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 

Philadelphia, ,Pa., tai bus antra dovana i

PHILCO JUNIOR RADIO, tyĮODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. Dubrow & Sons, Ine., bus trečia dovana

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus . 
darbininkų chorai iš visos apielinkes ir kiti talentai

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

Prašome draugijų, augšciau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly- ‘ 
vauti “Laisvės” piknikuose.

“Laisvės” Administracija.

Baranaus-
Dapkū-

W. Ke-
K. Poš-

Benis,
M. Mi-

progos, atsilyginsime.
Choras ateinančiam sezonui 

ne juokais rengias išmokti ke
letą revoliucinių dainų, nes jau 
gavo „pakvietimą dainuoti pik
nikuose. Be to, ateina mūs 
plačiųjų organizacijų apskri
čių, piknikai, kuriuose irgi tu
rės choras dalyvauti. Choro 
vedėjas Remeitis, matyt, rik
iuojas chorą pastatyt ant tokio 
laipsnio, kad sukirtus ir New 
Haveno Daina Chora dainavi

me.
Vikutis.

PER “LAISVI;” G AUTE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau* 
jais parankumais, prietaisais dabar galima ją įsigyti 
per “Laisvę.”

KAINA $60.00
Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems modemiš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip,' 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos », 
“keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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PORTLAND, OREGONVertė D. M. ŠOLOMSKAS.FIODOR GLADKOV

s
Didelė Audra

Jaunuolis.

PHILADELPHIA, PA.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

už prak- 
fabrikui. 
nėra. O

vis esate
Savčuk,

Išliuosavimas 
darbi-

čionai, Portlande, darbinin
kai subruzdo kovon už Tom 
Mooney paliuosavimą. Balan- 

14 d. buvo didžiulis ma- 
mitingas miesto auditori- 
Kalbėtojų mitinge buvo 
Darbininkai sveikino en- 

jų pareiškimus, 
Mooney 

Apart ki-

PHILADELPHIA, PA.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
teratūros Draugijos 105 kuopa ben- i ant šio susirinkimo. Kviečia kuopos 
drai su Rusų—'Amerikonų Susivieni- į VALDYBA. (103-104)

* • ♦ k-į.-’•H * .4 • - ą «. «. •

bininkiis, o Mooney laikyti ka
lėjime. .

Prie pabaigos noriu tarti 
kelis žodžius į mūsų apielin- 
kės lietuvius darbininkus. 
Draugai, stokime į kovą prieš 
reakciją ir už apgynimą poli
tinių kalinių.
Mboney būtų didelis 
ninku klasės laimėjimas, o 
smūgis reakcijai. Tik suglaus
tomis eilėmis eidami po Ame
rikos Komunistų Partijos va
dovybe, mes galėsime kovą 
laimėti.

LEWISTON, MAINE

7 Aps. ALDLD1 31 kuopa ir LDSA 
rengia- prakalbas, 4 dieną gegužes, 
Šv. Baltramiejaus svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Kalbės draugė K. Karosie- 
nė, kuri dalyvavo Prieškariniame 
Kongrese, Holandijoj ir lankėsi So
vietų Sąjungoj, kur ji studijavo mo
terų ir vaikų gyvenimo sąlygas. Vi
si ir visos atsilankykite į šias svar
bias prakalbas ir išgirskite teisybes 
žodį apie darbininkų tėvynę. Įžanga 
visiems dykai.

Kviečia Komitetas. (103-104)

Ettiapte ketvirta*...)..

LD
žės (May), 4 vakare, 7:30 valandą* 
ant Rusų restauranto, 9219. Russell 
St.

j i mu rengia Balių, Įvyks snbatojie/ū , 
d. gegužes, 1933, Russian—American 
Hali, 8640 Eastwick Ave., Phila
delphia! Pa., pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga 25c ypatai.

Gerbiama visuomenė, kviečiame 
skaitlingai dalyvauti šiame mūsų pa
rengime, kur visi būsite pasitenkinę.

Wings Orkestrą grieš smagius ka- 
valkus šokiams. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Visus nuoširdžiai kviečia 
RENGĖJAI (103-104)

DETROIT, MICH.
Svarbios diskusijos temoj: Kaip 

mes turim atsinešti link kitų darbi
ninkiškų organizacijų? Rengia ALD 

188 ir LDSA 130 kuopos, gegu-

• L * I i I • 1 t i ’ • 
yra parėjus laukiama brošiū-! 
ra apie bedairbę. Plačiai da
lyvauki! ant šio susirinkimo.

KUOPOS VALDYBA.

(103-104)
džio 
sinis 
joj. 
šeši,
tuziastiškai 
reikalaujančius, kad 
būtų paliuosuotas. 
tų kalbėtojų, vienas iš žymiau
sių to vakaro prakalbininkų 
buvo Tom Mooney brolis, John 
Mooney. Jam pasirodžius ant 
pagrindų, minia ilgą laiką plo
jo delnais' sveikindama, kad' 
jiš darbuojasi savo brolio <pa- 
liuosavimui.

John Mooney savo prakal
boj atsišaukė į darbininkus, 
kad jie suglaustų eiles ir pa
didintų kovą, kaip už Mooney 
ir Scottsboro jaunuolių paliuo
savimą, taip už kitus politinius 
kalinius. Kiti kalbėtojai išsi
reiškė, kad reikėtų surengti 
masinį maršavimą į Califbrni- 
ją ir priversti kapitalistų kla
sę ir jų valdžią paliuosuoti ne
kaltą darbininkų klasės vadą 
Mooney.

Buvo garsinta, kad šitame 
mitinge kalbės Amerikos Dar
bo F42 d racijos valstijos sekre
torius, kurio pavardę man ne
teko patirti. Jis visai nepasi
rodė. Mat, tie biurokratai ei
na su kapitalistų valdžia ran- Katrie surinkot, atneškit 
ka rąnkon. Jei vepteli kur į šio susirinkimo blankas, 
žodį už Mooney paliuosavimą 
tai tuo tikslu, kad suvilti dar- kiti svarbūs reikalai

OPERETE “KOVA UZ IDĖJAS”

Lietuviai darbininkai lankyki- * 
tės ant diskusijų, nes daug ką gali
ma pasimokinti iš jų ir draugus at
siveskite. KOMITETAS.

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA 130 kp. susirinkimas įvyks 

petnyčioj, gegužės 5 d., 7:00 vai. va
kare, 3014 Yemans. Draugės būki
te visos j laiką nes turime daug 
svarbių dalykų apkalbėti. , ORG.

(103-104)

SO. BOSTON.
LDS 62-ros kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį, gegužės 4 d., 376 
Broadway, kaip 8 vai. vakare, visi * 
nariai dalyvaukite. KOMITETAS.

(103-104)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 4 d. 
gegužės (May), 8:00 vai. vakare, 
kambariuose M. K. Adomonio, 95 
Steamboat Rd. Todėl visi drauges ir 
graugai yra kviečiami skaitlingai su
sirinkti. Nes kaip pamenate, kad 
yra atsiųsta blanka iš ALDLD Cen
tro rinkti delegatus ir iš kalno duo
ti sumanymus į ALDLD suvažiavi-

I mą, kuris atsibus 3 dieną liepos 
I Brooklyne, N. Y. Mūsų 72 kuopa tą 
I reikalą atidėjo ant sekančio susirin- 

Li- ’ kimo. Tad visi nariai dalyvaukite

*

(Tąsa)

Glėbas tarė kelis aštrius žodžius ir pat
sai nusijuokė. Gromada pradėjo rankomis 
mosuoti ir karštai kalbėti:

—Draugai, kadangi mes esame darbinin
kai didelio fabriko, kuris dabar yra už
grūstas kiaulėmis ir ožkomis, tai, drau
gai, prie darbo. Todėl pasiūlau tatai lik- : 
Viduoti... Čumalov, po velnių ožkas!..
’ • Visi pradėjo rėkauti ir šūkauti. Glėbas 
suskambino varpelį ir, pašaukęs prie tvar- ' 
jįos, pasiūlė: '

—Draugai, pasiūlau išrinkti pirmininką. , 
—Nespėjo jis tatai pratarti, kaip moterys ' 
visos pradėjo šaukti:
L—Dašą! Dašą į pirmininkus! Dašą! 
Čumalovą!
•• —Gromada! Glėbą! Savčuką!—šaukė vy
tai, bet jie negalėjo perrėkti moterų. Gro- 
ftiada iššoko į priekį, mosavo rankomis ir . 
fekė, žiūrėdamas į moteris:

—Draugai, kai del bobų, aš jų visai ne
paisau... Tegul jos ir turi balsą. Lygy
bė! Bet į pirmininkus išrinkime pilietį su 
tyarzda.

‘J.—O kur gi pas Glėbą barzdą? O ir tau 
barzdą katinas nulaižė,—rėkė moterys.— 
Dašą! Dašą! Gromada tik kamštis! Sav- 
čukas niekam ne vertas, tik pačią muša...

—Savčuką! Glėbą! Lošaką!
—Leidžiu balsuot, draugai,—tarė Glė

bas, suskambinęs varpeliu.—Daša yra pir
moji. Ji ir mano žmona, bet tai jūsų va
lia. Kas už Dašą?—Glėbas pirmas pakėlė 
ranką; jį pasekė kiti ir moterys, supra- 
tusios, kad balsuoja už Dašą.

—Kas už Gromadą?... Mažai. Kas už 
Lošaką?... Mažai. Reiškia, pirmininko 
vietą užims draugė Daša Čumalova.

—Bravo, moterys! Mes laimėjome. Da
ša, parodyk tiems barzduotiems ožiams! 
—šaukė moterys, delnais plodamos.
J—Et, po velnių jas. Boboms namai da

boti. Negalima per’jas nei gyventi,—iš
metinėjo Savčukas.

* Daša atsikreipė:
—Draugai, prie tvarkos ir proletarinio 

susipratimo. Duok dienotvarkę, drauge 
Glėbai. Pranešimą padarys draugas Iva- 
ginas. Jam suteikiu penkioliką minučių 
laiko.

. —Perdaug apkarpai laiką, drauge Daša, 
—atsiliepė Sergiejus.

—Nusiraminkite, draugai. Drauge Iva- 
gin, pradėk.

I —Sakiau, kad nereikia rinkti bobą!
« —Bobai namai daboti, po velnių! Aš 

jas visas paimsiu už sijonų ir per langą. 
Ųuū!
į’—Drauge Savčuk, nutilk, nes liepsiu iš

vesti už durų. Juk esi komunistas, ar 
iįe?...
• Ivaginas šaltai pradėjo:
; —Draugai, šalyje didelė suirutė. Daug 
darbininkai nukentėjo nuo intervencijos ir 
užpuolikų. Didelis krizis... Likviduojame 
karo frontus... Dabar visas spėkas—į eko
nominį šalies atbudavojimo frontą. Komu
nistų Partijos dešimtas suvažiavimas nu
tiesė naują liniją ekonomijos fronte. Tik
tai proletarai yra vienatinė revoliucijos 
sjpėka... Atsteigkime šalies gamybą.;. Mes 
jau nugalėjome pasaulinių imperialistų 
blokadą. (Baigkite, drauge Ivaginai,—pasi
girdo balsas.) Reikia pasigaminti kuras... 
Paleisti darban fabrikai. Bet apie tai jums 
geriau paaiškins Glėbas Čunjalovas...

—Draugai, pranešimą turėsime mintyje, 
(įromada, sėdėk ramiai.
Pį—Aš norėjau kalbėti, tai kas, kad ir 
Simpatingai kalba, bet...
C Drauge Gromada, nusiramink. Kalba 

Glėbas.
įVjsi nusiramino. Laukė, ką pasakys ko- 
jįįndierius raudonojo pulko. Jame dabar 
Svarbiausia jėga. Nuo jo išdėstymo tu- 
rės kitaip eiti darbas.

*—Draugai, nereikia eikvoti žodžių vel- 
įųi. Mes ir taip perdaug kalbėjome, o fab- 
jikas paverstas, kiaulių ir ožkų tvartu. Ga- 
nn. Gana kalbų. Fabrikas nepanašus į 
fabriką. .Fabrikas apleistas ir mes Viši ap-

sileidę. Argi taip gali būti? Žmogus turi 
dvi puses: viena geroji, kita blogoji... Mū
sų rankos yra naudingam darbui. Kaip 
dirbi, taip ir bus. Draugas Ivaginas kal
bėjo apie naują ekonominę politiką. Kas 
gi yra nauja ekonominė politika? Tai 
reiškia naikinimą suirutės ir budavojimą 
šalies industrijos. Cementas labai reika
lingas. Cementas reikalingas budavojimui 
mūsų šalies. Cementas— tai mes patys, 
darbininkų klasė. Tą turite visi suprasti. 
Gana kalbų, reikia imtis už tikro darbo.

Prasidėjo diskusijos. Visi kalbėjo ir vi
si skirtingai aiškino, . rėkė, grūmojo. Gro
mada, užsilipęs ant kėdės, mosavo ranko
mis, kaip sparnais. Savčukas visus “den
gė” riebiais žodžiais. Glėbas sėdėjo, pa
dėjęs rankas ant stalo. Daša skambino 
varpelį, bet jos neklausė:

—Draugai komunistai, jūs dar 
gyvuliai! Kur jūsų disciplina! 
aš tau nedaviau balso..

—Taip, draugai, turime imtis 
tiško darbo. Sakykite, ko stoka 
Kuro nėra! Darbininkams kuro 
giriose jo pilna. Ką, ar negalime pasirū
pint? Reikia panaudoti bremsbergas. 
Reikia pasigaminti kuro visam miestui. 
Sovietą paimti už gerklės ir pareikalauti 
veikimo... Po velnių ožkas iš fabriko ir 
kiaules!

—Nutilkit, velnio vaikai ir kiaulių pieme
nys!—suriko Savčukas, smarkiai kirsda
mas kumščiu į stalą.

—Drauge Savčuk, nusiramink!
—Kodėl tu, boba, man burną nori užda

ryti? Jeigu čionai brėžukų gamintojai ir 
kiaulių piemenys, tai kodėl aš negaliu juos 
taip pavadinti?

Drauge Savčuk, paskutinį kartą prašau!
—Tiu-tiu, tai boba! Glėbai, drauge, su

valdyk savo bobą... Oh, jūs velniai, ožkų 
piemenys! Kur jūsų “čeką,” kodėl inži- 
nerius Kleist? Sakyk man, Glėbai, kokis 
tau draugas yra inžinierius Kleist? Kleist, 
kuri tave buvo įgrūdęs į mirties nasrus! 
Pakęsti negaliu, duokite man inžinierių 
Kleist! .

—Teisybė. Jis specialistas... Inžinierių 
Kleistą reikia areštuoti ir atiduoti “čekai” 
(slaptai policijai). Jis gyvena, kaip pelė 
urve. Vaikštinėja, kaip vagis. Argi ne
prisilakė Glėbo kraujo inžinierius Kleist?

Taip, inžinierius Kleist kadaise savo ran
kose turėjo Glėbo gyvybę ir numetė ją bu
deliams, kaip nešvarų skarmalą. Argi 
Glėbo gyvastis nebrangi darbininkams? 
Taip buvo tada, o dabar gyvenimas vėl 
juos pastatė vienoje vietoje, vėl . jų keliai 
susikryžiavojo.

—Draugui Lošakui balsas,—tarė Daša, 
susitikus su jo akimis. Visi atsisuko į 
kampą, kur buvo kuprotas Lošakas—senas 
kalvis. Jis visada kalba, tartum akmenis 
versdamas ant priešo kapo.

—Kaip matyti, klausimas nuo stalo nu
ėjo pas popą... Mes sukilėliai, kaip tas 
muilo burbulas, išsiputėme ir sprogome... 
Inžinierius . Kleist—purvinas skarmalas. 
Taip, mes žinome, kad inžinierius Kleist 
norėjo nužudyti Glėbą, o jis kitaip pasiel
gė su Daša. Jis išgelbėjo Dašą nuo mir
ties..,. . ’ j ' ■ *• •

—Drauge LOšak, ne apie mane eina dis
kusijos.—Daša pašoko ir pastūmėjo Lošą- 
ką.—Užsidaryk apie tai1 burną ir kalbėk 
į klausimą. O jeigu neturi ką kalbėti, tai 
sėskis.

Lošakas atsisuko, baltomis į ją pažiū
rėjo, mostelėjo ranka ir dar daugiau kup
rą atstatęs nuėjo į kampą. .

Ir vėl Daša, ir vėl kokios tai slaptybės 
apie ją,—galvojo Glėbas. Kiek palaukęs, 
jis pradėjo.—Draugai, palikite man pačiam 
suvesti atskaitą su Kleistu, kada »aš su 
juom susitiksiu akis į akį. O dabar pa-

■ likime tą nuošaliai.
Darbininkai šluostėsi prakaitą. Daša 

prisidėjo popierą prie burnos ir pradėjo:
—Draugai, partijos yra patvarkyta pa

siųsti grupę darbininkų į kolektyvius ū- 
kius darbui.
* ’ (Bus daugiau)

EKSTRA SVARBU!

ALDLD 10 kp. šaukia eks
tra svarbų susirinkimą, 4 d. 
gegužes, 995 N. 5th St., 8 vai. 
vakare.

Šį susirinkimą šaukiam dė
lei pasitarimo surengimo drau
gų Šukių išleistuvių parengi
mo. Visi mate paskelbimą 
“Laisvėje.” Draugas Šukys 
seniausias mūsų darbininkiško 
judėjimo veikėjas; jie išvyks
ta ant visados į Sovietų Sąjun
gą. Jiedu daug dirbo Phila- 
delphijoj. Kviečiami ir kitų 
organizacijų nariai.

Draugai ir draugės, pripa
žinimo Sovietų Sąjungos kam
panija kviečia rinkti parašus. 
Blankos plačiai paskleistos.

ant 
Ant

šio susirinkimo bus pakelti ir 
Prie to,

JACKSON, Miss.— Miss
issippi valstijoje perėjo di
delė audra. Sugriauta daug 
namų, virš 1,000 gyventojų 
liko be pastogės. Audroje 
žuvo 6 žmonės ir 42 sužeis
ta. Nuostoliai siekia $500,- 
000. Nukentėjo miesteliai 
Jackson, Yazoo City ir kele
tas kitų.

RENGIA AUŠROS CHORAS IR L.D.S.A. 23 KUOPA
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Aušros Choras/Vadovaujamus Drg. 11. Pagiegaliėnėš, Kuris Dalyvauja Perstatyme
. . šios Operetės

Šia operetę los geriausi Binghamtono lošėjai ir dainininkai. Tat galima užtikrinti, 
kad ji bus suvaidinta pilnai tinkamai.

Operetė perstato dviejų pasiturinčių buožės sūnų idėjinius skirtumus. Vienas iš jų 
stoja už darbininkų klasės reikalus ir agituoja, kad žemė turi būt atimta iš stambių
jų žemvaldžių ir atiduota bežemiams. Gi antrasis griežtai tam priešingas, gina buo
žių interesus.

Binghamtono lietuviai turi progų dabar matyt šią operetę. Kiekvienas. stengkitės 
atsilankyti ir pasigėrėti šiuom gražiu pamokinančiu veikalu. Kvieskite ir kitus at
eiti. <

ĮŽANGA Iš ANKSTO 45c., PRIE DURŲ 50 CENTŲ YPATAI
Svetaine atsidarys 6:30 vai. lošimas prasidės 7:30 valandą vakare

\ ' Visus širdingai Kviečia RENGĖJAI.
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TreČiadien., Gegužės 3, 1933 Puslapis penkta®

DRG. K. B. KAROSIENES PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS

Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalbu Maršrutas

t

Me., trečiadienį, 3 
gegužės.

Me., penktadienį, 5 
gegužės, š. Roko

Lewiston, 
dieną

Rumford, 
dieną
svetainėj, pradžia 7 vai. 
vakare.

Haverhill, Mass., šeštadienį, 6 
dieną gegužės, svetainėje, 
190 Washingt6n St., pra
džia 7 vai. vakare.

Lawrence, Mass., sekmadienį, 
7 dieną gegužės.

Lovell, Mass., pirmadienį, 8 
dieną gegužės.

Nashua, N. H., antradienį, 9 
dieną gegužės.

Fitchburg, Mass., trečiadienį,
10 dieną gegužės.

Gardner, Mass., ketvirtadienį,
11 dieną gegužės.

Worcester, Mass., 12 ir 13 die
nas gegužės.

So. Boston, Mass., 17 ir 18 die
nas gegužės.

Brighton, Mass., penktadienį, 
19 dieną gegužės.

Norwood, Mass., šeštadenį, 20" 
dieną gegužės.

Montello, Mass., sekmadienį,
21 dieną gegužės.

Stoughton, Mass., pirmadienį,
22 dieną gegužės.

Bridgewater, Mass., antradie
nį, 23 dieną gegužės.

Draugės ir draugai, pasirū
pinkite pranešti svetainių an
trašus ir laiką, kuriame pra
kalbos įvyks. Be to visko, 

[skelbimas laikraštyje duos ma
žai naudos, tik vietą užima, 

tik dviejų vie- 
maršęūtas jau

Iki šiol žinome 
tų antrašus, o 
prasidėjęs.

Taipgi labai didelę klaidą 
įdaro tos kolonijos, kurios ne- 

Hudson, Mass., sekmadienį, 14 įdaro lapelių. Neužtenka, 
• draugai,’ “Laisvės” skaityto- 

15 jams sueiti, bet reikia sukvies
ti mases lietuvių darbininkų,

dieną gegužės.
Lynn, Mass., pirmadienį, 

dieną gegužės.
Cambridge, Mass., antradienį, o tų niekaip nepasieksime be 

16 dieną gegužės. [lapelių.

BINGHAMTON, N. Y MINERSVILLE, PA

Vaidinimas “Kova Už Idėjas” 
Jau Čia Pat

Ateinantį šeštadienį, 6 d. ge
gužes, Binghamtono ir apie- 
linkės lietuviai galės pasigro
žėti dailės iškilme, nes Aušros 
Choras suvaidins operetę “Ko
va už Idėjas.” Operetė vaiz
duoja kaimiečių gyvenimą, ku
ris yra išmargintas liūdesiu ir 

Juoku, ašaromis ir linksmybė
mis, ir kiekviename atsitikime 
yra lydimas skambiomis jau
nuomenės dainorųis. čia pi
nasi meile, idėjos, kerštavimas, 
kovos. Veikalas turi artimu
mo kitai lietuvių publikos pa
kylėtai operetei, “Grigučiui”, 
tik “Kova už idėjas” turi dau
giau darbininkiškumo idėjos.

feuržuazijos laikraščiams ir 
bažnyčių kunigams beviliojant 
lengvatikius darbininkus, būk 
darbai pagerės ir ateis viskas 
į normales vėžės, tai eina kaip 

Juo toliau, viskas 
atro- 
kam

C III C A G O, III inoįs — 
šios apielinkės lietuviai dar
bininkai senai laukia atvažiuo
jančio seno ir nenuilstančio 
veikėjo revoliucinių darbinin
kų tarpę Dr. J. J. Kaškiąu- 
čiaus, ir pagalios mes jo su
laukėme. Jis kalbės temoje: 
“Darbininkų Sveikata ir Jos 
Apsisaugojimas.” Veikiausia ir 
kitais svarbiais klausimais.

Todėl, draugai ir draugės, 
tarkitės bendrai ALDLD, LD 
SA ir LDS kuopos rengti pra
kalbas. Dr. Kaškiaučius pa
tarė surengti dvejas prakal
bas vieną dieną, nes daug 
žmonių be darbo, tai ir die
nos-, laikų gali ateiti į prakal
bas; . dieną, pOj pietų, turėtų 
būti surengta vienoms mote
rims, o vakare vieniems vy
rams, bet kur vienas rengsit, 
tai bendrai vyrams ir moter
ims.

5 ir 6 dienas turėsimo susi
rinkimus.

7 d. “Vilnies” B-vės 
kų suvažiavimas.

8 d. Rockford, Ill
9. d. Waukegan, Ill.

d. Kenosha, Wis.
d. Racine, Wis.
d. Westville, Ill.
d. Indiana Harbor,

[Gary, Ind.
14 d. ChicagoJ.
Šį maršrutą tvarko ALDLD 

. Pirmas Apskritys ir kur kolo
nijose vietinės kuopos nepa
jėgs surengti ir padengti iš
laidas, tai prisidės Apskritys.

Visais reikalais kreipkitės
| Pirma Apskritį:

Sekr. V. V. Vasys,
3116 So. Halsted St., 

Chicago, Ill.

12— John Kinderii, 439 Maplewood Ave.
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F. D. 4^, Rices Landing, 
Pa.

14— Geo. Urbonas, 434
dock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 800 
Pa.

16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.!7—K. - - - -
Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikšą,
W. Va

20— A. 
22—P.

N.
24— P.

Ohio.
25— J.

lo, N. Y.
26— J. Šeria, 

vilie, Pa.
27— Motiejus
29— Antanas

ter. Pa.
30— J ‘

ton, III.
32— L. '
33— P. Samulionis,
34— J. Audiejaitis, 

ton, III.
35— M. J. Krikštanas,

Shamokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 1009

Harrisburg, Iii.
87— L. Aimanas, P. O.

Shannon, Pa.
88— M. Tamulienė, 102

Frankfort, Iii.
89— Tony Zedoiek, 514 

linsville, III.
40—M. Andruškevičius,

Akron, Ohio.
Guziavičiene, P.
J. Stankus,

Lingevičienėrf

Library St., Brad-
Todd St., Aliquippa1,1

Levine, 242 Penn Ave. Extension,
P. O. Box 201, Minden,

P. O. Box 126 Slovan, Pa:
Link Ct., Maspeth,
Pearl St Yogatown,
Eckert St., Buffa-

Pasko, 
Cibulskis, 70-42 
Y.
Sodeikis, 125 So.
Dielininkaitis, 41

223 E. Mahanoy Avc., Girard-
Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
Kubilskis, Box 286, Coal Cen-

Leonaitis, 107 N. Duquoln'St., Ben-
Tilvik. 38 N. 7th St., Easton, Pa.

Grand Rapids, Mich. 
....... P. O.

MONTĖLLO. MAŠS.
ROKO PATALPINĖS >■■■

, f DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonip, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis. 9 Burton St. 
Užrašų rašt.,, K. Venslaūskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Avo. 
Iždininkas Ign. Petrauskas,' 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J., Jokubąvičlus, 162 Melrose St.
S. MaČiulaitis, 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi iŠ Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas menes), kiekvieną pirmą sero- 
dą. Lietuvių Tautiškame name.

Moterų 
Pasėlpine Draugyste Birute 

MONTELLO, MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienč, 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turakienė,' 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87, Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St. 1

Kaeoa Globė joe:
V. Baroniene, 9 Broad St.
M. DuobienČ, 221 Amea St.
V. Bartkienė, 29 Intervalą St.
Ligonių Rašt. M. . Potuua, 184 Amea St., 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass, 
kare.

LIETUVOS ;SŪNŲ IR DUKTERŲ 
‘ ' DRAUGYSTĖS, HARTFORD, ‘ ’* 

CONN., NAUJA VALDYBA 
1933 METAMS

Pjrm. M. iSelickds, 81 Amity St.,
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St4 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour Ave.. W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., • * 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St„ -»« 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 86 Russell- St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno menesio Laisvės Choro Svetainėje, 
69 Park St., Hartford, Conn.

10

12

šėrinin-

arba

j tik atbulai.
labiaus blogėja. Ir kaip 
do, tai neužilgo nebus 
nei blogėt.

Lyllc angliakasykla,

• Veikale yra apie tuzinas 
dainų, kurias dainuos mišrus 
choras, trio, duetai ir solo. 
Klausytojams teks pasigrožėti 
skambiu, d. Slesoraitienės 
su, kuri tarpe kitų dainų 
nuos ir:

bal
dai-

Oi, viena, aš viena, 
Palikta vien vargam...
Kuomet širdį spaudžia skausmas, 
Net paguost nėra kam.

Kas našlaitę užtars, 
Jos vargus kas atjaus?
Kas tarnaitę vargdienėlę
Prie širdelės priglaus?

Paukščiai tur lizdelius, 
Žvėris glaudžia miškai, 
Bet tarnaitei vargdienėlei 
Nieko nėr visiškai...”

labai

i

1117 Quarry Ave.,
Box 113 Royal- 

Mohawk St., 
Hobson St.,
568, Castle 

St., West 
Autumn Ave., Col- 

172 Gertrude St., 
Box 400, Benld, 

Buckner, III:
Fordnoy Ave.,

Pine St., ' ’
Zeigler, III.

Box 262, Cuddy,

1512
So.
Box

E. 4th

o.41— J.
Ill.

42— J.
43— M.

Saginaw, Mich.
44— -Mary' Darnos, 602 ’So.
45— M. Savukaitienė, P. O.

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De- 

troit, Mich.
48— J. Sabaliauskas, 

eriville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Joo Shimkets,

Pittsburgh. Pa.
61—P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— B Aluzas,

Chicago, vTT.
53— J. GudiŠauskas, 

Pa.
64—Geo. Braknls, 

Pontiac, Mich.
55—I’. Alsko, 171 W. Wylie Ave., 

Washington,
George Ave., N. End,
Ferdinand St., Scran-

190 Magnolia. St.,

424

416
279

1331
69

1705 N.

437 Elm
222

Coal St. Min-

So. 5 th Street
Goebel St. N. S.

S. Empire St.,

Artesian Ave.,
St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

r>«- V. Glaubičius, 316 
'‘V'lkes-Barre. Pa.

57— John Norkus, 351 
ton, Pa.

58— S. Rainard, 
Dorchester, Mass.

Pa.

IR

GARDNER. MASS 
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis,
6Crawford 

Finansų raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 

Protokolu raštininkas, S. Rasimavičius, 
140 Mechanic

St.

St.

DETROIT, MICH.
Didžiojo 1 Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes, valdybos antra
jai 1982 metų.
. Pirminin. M- , Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Aye.
Nutarim. irašt. Ona GyViutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 June-' 

tion Avė. . • , > , •
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hafttington St.
Viii Montell. Mmi.

SOVIETU SĄJUNGOJE
' Nauja Brošiūra—Paraše V. ANDRULIS

/

Tai labai svarbus rinkinys, duodantis daug faktų - 
• apie tikėjimą ir tikėjimus bei bažnyčias Sovietų Są

jungoj. Mūsų darbininkiška publika tokios knygelės 
jau senai reikalavo (ir ji buvo labai reikalinga, dabar' 
ją galite gauti. Brošiūra turi 32 puslapius. Kaina tik , 
5c. . Kiekvienas darbininkas norintis žinoti apie Sovie
tų tvarką ir kaip Sovietų Sąjungoj1 tvarkoma bažnyčios 
ir tikėjimai, turi perskaityti šią knygelę. • t

Platintojams ir organizacijoms, užsisakant. nema
žiau kaip 20 kopijų, duodama 20%. Greitai Siųskite 
užsakymus. Jas reikia platinti tarp tų darbininkų, ku
rie nori žinoti apie tikėjimą ir bažnyčią Sov. Sąjungoj.

Kaina žema, nuošimtis didelis, bus lengva platinti. 
Rėikalaukite:

kuri 
pirmiau svarbiausia palaikė šį 

[miestuką, buvo uždaryta ir iš- 
l stovėjo veik visą metą. Po 
! tam paleista darban tik su ma- 
! ža dalim darbininkų. Taip pa
dirbus apie kelis mėnesius, da
bar vėl visi mainieriai turėjo 
išsinešti įrankius ,ir uždaryta 
neribotam laikui. ’ Mainieriai 
kalba, kad jau jei pradės dirb
ti, tai ne ankščiau kaip, lap
kričio mėnesį.

Philad. & Reading Coal 
Kompanijos čia pirmiau dir
bo penki collier’iai, apimanti 
dar ir kelias kitas kasyklas. 
Kiti jau senai uždaryta ir už
leista vandeniu. Tiktai vie
nas, Pine Knot, retkarčiais dar 
davė po kiek padirbėti, 
dabar 
rodos

Jau 
'taip
Co.,

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE, ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 
25th St., Moline, III.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtb 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekf. J. Julius, 48th St. & Btb 
Avė.. Moline, III.

Iždininkes M. Jonaitis, 215—17th 
i. Moline, Iii.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis,

1323 Muskegon Ave.
Vico Pirmininkas, A. J. Kareckas,

730 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Karl Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetaines Randavotojas,
1108 Elizabeth

Iždininkas Ant.' Daukša,
. 1131 Walker

Avė.

M.

J.

U

3116 So. Halsted St Chicago, UI.

Ave.
LIGONIŲ LAN.sshrdelaocm 

Ligonių 
Varnienė,

Lankytojai

1326 McReynold Avė
Andruška,

Iždo
1351 Broadway Ave 

Globojai:

5
I

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELI LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

Karo Valdininkai Nežino, 
Kodėl Žuvo “Akron”

WASHINGTON. — Tyri
nėjimo komisija nežino,'ko
dėl žuvo Jungtinių Valstijų 
didžiausias pasaulyje karo 
oro laivas “Akron.” Tas 
milžinas subyrėjo į šmote
lius. Jo išbudavojimas atsi
ėjo apie $8,000,000. Jis nu
sinešė virš 70 gyvasčių įvai
rių karininkų. Veikiausiai 
bus įvykęs karo medžiagų 
sprogimas, ir tą karininkai 
slepia.

Avė.,
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalk J. Kairis, 2435—83rd St.

III

' PLYMOUTH, PA. ! ‘ 
Lietuvių Į Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai iir Adresai 

Pirmininkas J. Bagdžiunad. 228 Duffy, Ave.1 
Plymouth, Pa Tel. 9905 

Vice-pirm. J. Kulponas, 27 Corleav St.^ > ’ 
: Wilkes Barre, Pa. 

Kasicrius K. Randavčikas, 613 Main St.1 
Edwardsville, Pa., Tel.

Prot. Rašt. J. Stasgevičius, 10 Melrose 
■ Wilkes Barrą, Pa., Tel. 

Finansų raš S. G. Kasparas, 27 Lynch 
Wilkes Barre, Pa., Tel.

Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St () 
Pa. Tel. 325ĮU 

Centro Telefonas 91840 rq Aug. Stravinsko, 
21 Ferry .St., Plymouth, Ph.

Wilkes Barre,

T. Grušiūtė,

Kaupas,
1307 Davla Avenue

1108 Elizabeth Ave. 
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, JJ. Ružinskas,
Koraikas, J. Ruseckas,

Revizijos Komisija i
M. ŽuriS) A. Senkus, Ki Jakimavičius.
•^Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 
V',‘)hesio antrą utarninką, savam name, 
l £>7-63 H^tųilton Avė. 4

74073 
Avė., 
84626 
Lape 
20061

PITTSBURGH© IR APIELINKĖS 
PBLĖĖFASISTINIS K-TAS, 1931: 

Pimi. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Hąrcum 
Way. S- S Pittsburgh, Pa.

41,4 

Eb

St..

Dainų sumokinime 
nuoširdžiai dirba d. Pagiega- 
lienė, o paties vaidinome tvar
kyme—d. žolynas. Gi žymes
nėse rolėse dalyvaus: dd. Sle- 
soraitienė, Čekanauskas, Kli
mas, P. Kaminskas, M. žvirb
lienė, A. Marciuška, A. Rep- 
čys, J. Kireilis, Dainys ir kiti. 
Jie jau ne sykį yra pasirodę 
kaipo gabūs vaidintojai.

Veikalo vaidinimas įvyks 6 
d. gegužės, Lietuvių Svetainė
je, 315 Clinton Street. Veika
las yra -ilgas—keturių aktų. 
Patartina publikai nesivėluoti, 
hes bus stengtasi pradėt 
lygiai 7 :30 vai. vakare.

S.

Bet 
ir tas jau uždarytas — 
bus užleistas vandeniu, 
tik dvi anglialaužyklos, 
vadinamų individualių

viena su mažomis per
traukomis, o kita apie pusę lai
ko tebedirba. Kitokių darbų 
čia nėra, apari poros marški- 
ninių fabrikėlių, kur daugiau
sia jaunuolės neuždirba nei 
savęs užlaikymui. Vienok tuos 
jaunuolius į uniją suorganizuo
ti sunku, nors kelis kart buvo 
mėginama. O tas yra todėl, 
kad visoki kunigai bei patri- 
jotai daugumą jų nuo to at
kalbina. x Geriau pasakius, 
kad dar daugumos protu ku
nigai protauja.

A. Arbačauskas.

SSSR Komunistų Parti
ja Turi 3,200,000 Narį

STUDENTAI 
STREIKUOJA

1 ’ - ‘ VIENYBES DRAUGYSTfi 
MONTELLO. Mass.

i , < ■ ■ ‘ i
Vaisyta 1931 metam:

Pirm. W. Gelusevičia, 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka,

256 Am St.
Nutarimų rašt. J. Strlpinii,

49 Sawtelle Ave.
Turto rafit. K. Venilauikii,

12 Andover St.
Ligonių rašt. 'M. Jazukevičia,

158 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavlčia, 11 Glendale St., J. Bal«r 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.

ALDLD 148 kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieno mėnesio trečią nOdfildienj, O-tą (vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietojo

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku
rio negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite i susirinkimą ir būsite iialiuosuoti.

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių .gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais.

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo-' 
je, Amerikoje ir kitur. . ( . j.,.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”,
i “Socialistine SSRS Statyba”, “Kapitalo Šalyse,” “Iš reyoliudinio 

judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.
Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko? SSRS kolektyviečio ir 

darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jj, renkant p're- 
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštąis ' 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 kap., atskiras cgz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai, 
mėnesiams—75 c., atskiras egz. 
15 centų.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj ir kitur

Metams—1 dol., 6 men.—50c., 
atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

G Amerikoje “Priekalą” galima iš
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kompietas už 
1931*32 metus.

RIVERSIDE, N. J. — 
Virš 600 studentų augštes- 
niųjų mokyklų tęsia streiką, 
reikalaudami, kad poniutė 
Marion B. Rein būtų pra
šalinta nuo vyriausiosios 
mokytojos vietos. Buržua
zija deda pastangas, kad ap- 
gavus studentus.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

i

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P.,

1120 North Street
Pirmininko pagalbininkas. Žirgulis, P.,

52 Dale ~
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

•. 67 Cutler
Finansų rašt. Miller, J,

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagalbininkai:

Evans J.,
640 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue
52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

Street
Street

Evans J.,"
Daubas, Geo., .

Iždininkas Drusoikis
Maršalka Valcčka A.,

L. D; P. Kliubas laiko ___
vienų menes), antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandų.

J.,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS valdy-

BOS. *
Valdyba 1982 Metams

LOWELL, JŪASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Gtove, Box 108, 
Į Dracut,

LIETUVIŲ SAULES PASALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN, N. J.

Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 
Pirmininkus A. Mazonas, 310 W. Price St.,

Linden, N.
Pirm. Pagclbininkas G. Kaslaskas, 

715 N. King St., Elizabeth, N.
Protokolų Rašt. R. Tratulis,

1411 Clinton St., Linden, N.
Finansų Rašt. K. Lcnarth,

110 W. 11th St., Linden, N.
Iždininkas J. Uskurėnas,

1501 S. Wood Ave., Linden, N.
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

J. Vertalis,
203 W. 16th St., Linden, N, 

Maršalka, K. Meskauskas.
1802 So. Wood Ave., Linden, N.

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą menesio, 7:30 Valandą Vakaro, 
po num. 1601 Wood Ąve. Lindon, N, J, 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Linden, N, J.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1080 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
J.
J.

j.
j.

J.
J.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeria 

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečiu lubu. oringam kambary—J5c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkigka Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išslpėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- į 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. * 
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets. 
TIES BROADWAY LR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y. » ■ v i

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

ALtaROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. J 
Valdybos Antrašai:

' : . , J
Pirm. P. Poškus. 125 Clark Pi.
Pirmininko Pagelb. P. Grygo t is, 146 4th St. 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pino St. 
Finansų Rašt. A. -Pi. G ry got is, 2122 Ingalls 

Ave., Linden. N. J.
Iždininkas, jV. Paulauskas. 228, Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas ]). Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnieticnč, 144 Sputh 

Park St..; J. Krakauskas, 300 FirsIrSt.
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St. ’
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

'•Aušros” Draugijos susirinkimai įvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių "LaisVės’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

Į Dracut, Mas’s. 
Pirminin. pagelb. J. /Daugirda, <

29 Whipplč St., ' !.
Lowell, Mass. 

Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,
1 Vine St., Lowell, Mass.t 

Protok. raštininkas V. Mikalopas, i 1 
973 Central St., Lowell, Mass. 

Iždininkas S. Paulenka,
500 Lawrence St., Lowell, Mass. 

Kasos globėjai: J. M. Karsonas,
42 Tyler St., Lowell, Mass, 

ir A. Raudeliunas,
75 Union St,, Lowell, Mass. 

Maršalka M. UždaviĄis,
4 Corbet Place,) Lowell, Mass. 

Draugystes mėnesiniai susirinki
mai atsibūna kas antras nedeldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass. 1 

Organo Prižiūrėtojąs
J. M. Karso.nas.

Avė.

Ne^lošti
Aya

SOVIETŲ ŽUVIS
Avė.,

1439 South 2nd Street

Pa.

290 Wilkins Street
45 Townsend St.I

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvienų menes) pirmą 
8 vai. po pietų.

ROCHESTER, N. Y. 
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., čornauskns B., 103 Mailing Drv. 
Pirmininko pagclbininkas Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Protokolų rašt. Gendrėnas, S. v.

67 Cutler St.
Pulaski Street
9 Kostner Pk. 

.. j
. 52 Dale Street

52 Hoff Street

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
«T A T Q V S”

Brnddock, Pa.
Way, S. S.,

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
2—B. Kanišauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.
Monski, 36 Spikenard
Kuzmickas, 197 Ohio

Pa.
Glaubičius, 123 E.

690
Elroy

st., 
Carniegic.. Pa.
Avė. Shenan-

Monroe St.,
E. 92nd St .
Avc., Brent*

1401 Page St.,
Ave.,

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M.
Pirmlninkaa, A. Čolkia, 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice, pirm.. K. Stašinskae, Box 655, 

Kensington, Pa,
Sekretorius J. GaSiųnaa, 626 Woodwarad 

McKees Rocks, Pa
Iždininkai J. Yesadavičius, 538 8rd Avė. 

New Kens:»jfl:ton. Pa.
Iždo Globėjai ?—
G. Urbonai. 434 Library St.,
J. TTrhoaas, 1925 Harcunai 

Pittsbur«h, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.

MASKVA.—Visasąjungi
nė Komunistų Partija da
bar jau turi 3,200,000 narių, 
iš to skaičiaus 1,200,000 yra 
kandidatų. Komunistų Par
tijoje yra vedamas valymo 
darbas, kad sutvirtinus jos 
discipliną ir apvalius nuo 
elementų, kurie vienokiu ar 
kitokiu išrokavimu bandė 
įsigauti į revoliucinę prole
tariato partiją.

Bėgyje dviejų metų ir pu
sės Komunistų Partija pa
augo ant 1,400,000 narių.

1 O EZ3 O I==l0 O
JUOZAS KAVALIAUSKAS

4— St.
doah,
5— M. _________

McAdoo, Pa.
6— K. Romand,

Cleveland, Ohio.
7—J. D. Sliekas, 8121

wood. Pa.
8—JJ. Urbonas,

Pittsburgh. Pa.
9—J. Yasadaviče, 588—8rd Ave., New

Kensington. Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights. Ill.
11- J. Barškietis, P O. Box 311,

Courney,

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBĄ 1933 

Firm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius,' 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Jždin, J. Vaitiekus, 168 Waterford St. 
Kasos gldb. J, Lekečinskas, 135 LOgan St. 

ir J. Jokubenas, 228 Pino St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St. 

Vial Gardner, Mass.

Iždininkas, Galinaitis K., 
29 

Finansų (raštininkas Manelis F., 
C _______ _

Finansų rašt. pagelbinįnkas, G. Zurgulienė 
' U i 62 Dale Stre

Maršalka, Feliks Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andfiunas, p„
2. Yenčius, M.,
8. Švedas, Geo.,
4. Prūsas, J..

Susirinkimai būna 
nedėidienĮ. Pradžia

Laisniuotas Graboriuj
Pennsylvania ir New Jer

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 111! 

Keystone—M&in 1417



'iyjW’.’Ci If,

Puslapis šeštas " LAISVI Trečiadien., Gegužes 3, 1933

IŠ GALINGOS GEGUŽINES BENDRO 
FRONTO DEMONSTRACIJOS

Komunistine Pirmosios Ge-Įsavo ligšiolinius sekėjus iš ko
gūžės demonstracija pereitą 
pirmadienį buvo viena iš pačių 
didžiausių, kokios kada įvyko 
New Yorke. New York Ev
ening Journal” sprendžia, 
kad šioj demonstracijoj buvo 
iki 200,000 dalyvių. Republi- 
konų ‘‘Evening -Sun,” kelis 
kartūs mažindamas, ir tai 
“duoda” 55,01)0 raudonųjų de- 
montrantų. Mažių mažiausia 
skaitant, reikia pripažint bent 
šimtą tūkstančių, imant mar- 
Šuotojus ir susirinkusius klau
sytis bendro fronto prakalbų 
Union Aikštėje. ‘ Visa aikštė 
buvo taip užsikimšus, kad nei 
šaligatviais negalima buvo 
praeitu, Mirgėjo tikra giria 
raudojųjų vėliavų ir didelių 
obalsinių t plakatų. Tarp jų 
buvo didžiulė iškaba ir Di
džiojo New Yorko Letuvių 
Dar bininkiškų Organizacijų 
Sąryšio ir dvi Darbininkių Su
sivienijimo ■kuopų raudonos 
vėliavos. •
* Savo revoliucine muzika, 
dainomis, obalsiais ir tūks
tančiais iškabų dvi demons
trantų divizijos, viena nuo 
40th St., kita nuo Battery 
Park, traukiančios į Union 
Square, supažindino šimtus 
tūkstančių New Yorko darbi
ninkų su mūsų reikalavimais 
ir pasiryžimu per masines ko
vas priverst valdančiąją kla
sę išpildyt tuos reikalavimus, 
iš kurių svarbiausi buvo:
; ’ Federalė bedarbiams ap- 
drauda; paliuosavimas Tomo 
Mooney ir Scottsboro -negrų 
jaunuolių; prieš badą, prieš 
fašizmą, prieš imperialistinį 
karą, už Sovietų Sąjungos ap
gynimą ir už proletarinę revo
liuciją.; :

Kadi demonstrantai pradė
jo sumūr^uot į Union Square, 
Čia susidarė savaimingas ben-1 
d ras /ro n tas tūkstančių eiliriių 
sdęialistų su komunistais, nors 
sq£.ialistų vadai priešinosi savo 
narių pasitikim,ui d ei ei bendro 
demonstracinio mitingo.

Socialistų vadai, kaip žino
ma, buvo per brolystę su poli
ciją išgavę pirmenybę Union 
Square^-kada jie atlaikys sa
vo mitingą, tik po to komunis
tai galės pradėt. Sulig poli
cijos patvarkymo, komunistai 
galėjo užimt Union Aikštę ne 
anksčiau, kaip 3:30 vai. po 
pietų.

Atėjus tam laikui, atidarė 
mūsų mitingą Marcel Scherer, 
pirmininkas Bendro Fronto 
C e guž inės demonstracijos. 
Augiist Claessens, socialistų 
mitingo pirmininkas, ir kiti jų 
vadai su policija pradėjo blaš
kyti eilinius socialistus. Poli
cijos raiteliai leidosi į minią, 
kad nuvyt nuo aikštės socialis
tinius darbininkus, taip kad jie 
negirdėtų komunistų prakalbų 
ir. išvien , nedalyvautų bendro 
fronto .demonstracijoj. Tuo
met drg. i Qari:Winter, Bedar
bių Tarybų darbuotojas ir ben
dro fronto komiteto narys, pa
šoko, prie garsiakalbio; ir atsi
šaukė į socialistinius darbinin*- 
kus! '“Socialistai, / pasilikite 
šiame mitinge. Neikite iš vie
tos; mes kviečiame jus pasilik
ti komunistiniame mitinge. Ge
gužinės Bendro Fronto Komi
tetas nereikalauja jokio polick 
jūs, įsikišimo!”

Šitą atsišaukimą eiliniai so- 
dittlidtai, kaip pripažįsta net 
New York “Times,” karštai 
pasveikino ir pasiliko mitinge. 
O kuomet buvo uždainuota In
ternacionalas jie sykiu su ko- 
muriistais iškėlė sugniaužtus 
kumščius ženklan kovingos 
vienybės prieš kapitalistus, 
šimtai socialistų skardžiais 
šauksmais pritarė komunistų 
skelbiamam bendram frontuj. 
Tuo būdu , sakoj Nįw į JČork, 
“Times,” komunistai laimėjo 
pergalę prieš soįeSdfištfy jradiiš, 
kurie, norėjo ištraukt bei išvyt

munistinio mitingo.
Apie 3 vai. po pietų buvo 

dar sykį užklaustas Norman 
Thomas, socialistų lyderis, ar 
negalima būtu gi socialistam 
susivienyti į bendrą demon
straciją su komunistais. Jis 
atsakė, kad nieko gero nebūtų 
jš tokio “maišymosi,” ir savo 
prakalboje nei žodžio netarė 
apie suvienytą frontą.

Bet, kaip matoma, nepaisant 
N. Thomasų, Claessensų ir ki
tų socialfašistinių vadų, susi
darė bendras frontas su socia
listiniais darbininkais pačioje 
Union 7 Aikštėje.} Kada, apie 
6:25 vai. vakare, baigiantis 
mitingui buvo perskaityta 
bendro fronto rezoliucija ko
vai prieš badą, už bedarbių’ 
apdraudą, už -politinių kalinių 
paliuosavimą ir kt., tai ir so
cialistai darbininkai energin
gai tam pritarė.

Daugelis socialistinių Ame
rikos Darbo Federacijos orga
nizacijų, kaip kad trys kepė
jų lokalai, Mineralinių Van
denų Darbininkų lokalas, 
Amalgamated Maisto Unijos 
darbininkai ir kt. su vėliavo
mis prisidėjo prie atmaršuo- 
jančių į aikštę komunistinių 
minių; kitos socialistinės bei 
Darbo Federacijos organizaci
jos laikė iškėlę savo vėliavas 
per bendro fronto mitingą.

Sveikindamas mitingą, virš 
aikštės ratu skrajojo raudo
nas orlaivis pulkininko Ju- 
lian’o, negro lakūno.

Iš “Laisvės” svetainės sy
kiu į demonstraciją išvyko 
septyni desėtkai darbininkų ir 
darbininkių, bet tai buvo tik
tai dąlelė to dikto skaičiaus 
lietuvių darbininkų, kurie da
lyvavo demonstracijoj..

Vakare įvyko sėkmingi ma
siniai mitingai Arcadia Hali, 
Brooklyne, ir Bronx Coliseum, 
New;Yorke.

Socialistų demonstracijoj da
lyvavo gal tik penkta dalis 
žmonių, lyginant su bendro 
fronto demonstracija.

Dalyvis.

Išpiešė 10 Paveiksiu 
35,000 Dolerių Vertės
BROOKLYN, N. Y. — Iš 

Brook lyno Muzėjaus ant 
Washington Ave. pereitos sa
vaitės gale išplėšta dešimt 
brangių paveikslų, kurinių to
kiu pasauliniai garsių artistų, 
kaip Fra Angelico, Van 
Dycko, Rubenso, Clouet’o ir 
kitų.
i Paveikslai yra kainuojami 
bent $35,000 ir jie nebuvo ap
drausti. Iš nakties atrasta 
virvė nuo ketvirto augšto lan
go žemyn. Spėjama, kad ją
ja nusileido žemyn du vagys.

Vienijasi Kovai prieš 
Namukų Atiminėjimus
Oakwoode, Staten Island, 

Mažųjų Namų Savininkų Ap
sigynimo Lyga sušaukė mitin
gą protestuot prieš atiminėji
mą namukų iš bedarbių, ne
galinčių užsimokėti morgičius 
bei taksus. Mitinge dalyvavo 
virš šimto kaimynui įr nutarė 
kovot prieš atėmimą namuko 
iš Josepho Powellio, veterano, 
tarnavusio Amerikos kare su 
Ispanija. Pirkdamas tą na
muką, Powell buvo iš karto 
įmokėjęs $2,000; pataisy
mams išleido $500. Namuko 
kaina buvo $3,100. Dabar 
trūksta tiktai keleto šimtų, ir 
morgičninkas nori už tai pasi
imti namuką atgal. Powell 
gauna šiokią tokią pensiją iš 
valdžios, bet kaipo bedarbis 
vos gali palaikyti gyvybę iš 
tos pensijos, kuri dabar, pa
gal Roosevelto patvarkymą, 
yra dar žymiai nukertama.

Mokesčiai prie Parduo
damų Daiktų Kainos

NEW YORK. — Nuo gegu
žės 1 d. įėjo į galią valstijos 
įstatymas, sulig kurio reikia 
mokėti valdžiai vienas procen
tas mokesčių nuo parduoda
mų tavorų kainos. Mokesčių 
komisijos pirmininkas, Mark 
Graves, kalbėdamas per radio, 
nurodė, kad galima iš pirkikų 
tuos mokesčius taip atsirokuot, 
kad pirkikai nei “nepajus”; 
sako, krautuvininkai pridės 
prie įmamos kainos tuos mo-
kesčius, ir pirkikams atrodys, 
kad Jie.moka tiktai paprastą 
kainą.. .

Valstijos vyriausybė tais 
mokesčiais tikisi per metus 
surinkt $500,000, bet reikės 
daug naujų valdininkų, kurie 
varytų darbą tų taksų sužjūrė- 
jimo ir išrinkimo. Apskaito
ma tad, jog vien naujiems val
dininkams prisieis išmokėt 
$400,000 algų per metus. Tai
gi nauja parazitų armija su
rys beveik visus šiais taksais 
išveržiamus iš žmonių pinigus. 
Jie, suprantama, taip pat šie- 
nausis graftą. Bet ir grafto 
pinigai bus aplinkiniai ištrau
kiami iš pirkikų kišenių.

Centralbrooklvnietės J. 
Paršonienčs Išleistuvės

Iš Prakalbų C. Brooklyne

ALDLD 24-tos kuopos narė 
drg. J. Paršonienė išvažiuoja 
10 d. gegužės Lietuvon pasi
svečiuoti. Kuopos draugai 
rengia atsisveikinimo vakarėlį. 
Vakarėlis įvyks šeštadienį, ge
gužės 6 d. pas drg. Burneikį; 
pradžia 8 vai. vakare. (

Draugai ir draugės, kurie 
turėsite liuoso laiko, esate 
kviečiami atsilankyti. Turėsi
me užkandžių; gražiai pralėi- 
sime laiką ir kartu palinkėsi
me drg. Paršonienei laimingai 
sugrįžti. Draugai, kurie tu
rėsite laiko, nepasididžiuokite. 
Vakarėlio vieta—P. Burneikio 
kambariuose, 312 Water 'St., 
Brooklyn, N. Y. : * ■

i M. R.

ALDLD 24 kp. surengė pra
kalbas balandžio 28 d., Alek
siejaus svetainėje, 33 Ijudson 
Avė., Central Brooklyne. Kal
bėjo drg. F. Abekas ir drg. 
Kairytė. Abiejų, prakalbos 
buvo labai geros, kur kvietė 
darbininkus organizuotis ir ko
voti už savo reikalus. Publi
kos skaitlingai atsilankė. 
Apart prakalbų, dvi mergai
tės, G. Grigaliuniūtė ir A. 
Graunytė labai gražiai padek
lamavo. Ačiū tėvams, kad 
mokina savo kūdikius darbi
ninkiškų deklamacijų.

Lėšoms padengti surinkta 
aukų, $1.85. *
i ; “t»aiivS” padėjo šias pra
kalbas gerai išgarsinti, už ką 
įrengėjai taria ačhį.' j ] 
f > i M. Renkevičiutč.

Iš Kailiasiuviu Masinio 
Mitingo

Balandžio 29 d., Irving Pla
za svetainėj, New Yorke, įvy
ko svarbus kailiasiuviu masinis 
mitingas, bendro fronto klau-? 
sime. Susirinkimas buvo 
skaitlingas.

Kalbėjo Pramoninės Adatos 
Amato Darbo Unijos (Needle 
Trades Industrial Workers 
Union) vadai ir eiliniai nariai. 
Mums buvo pranešta apie mū
sų laimėjimus.

Natalie Bellaro^ir mūsų nar
sųjį vadą Morris Langer nu
žudė darbdaviai ir raketirie- 
čiai del to, kad jie dirbo dar
bininkų naudai. • • • •

Svarbu pažymėti, kad kai
liasiuviu -2-ras ir 3-čias loka- i 
lai, kurie priklausė prie Ame
rikos Darbo Federacijos, pri
siuntė laišką mūsų unijos va
dui Ben Goldui, kad jis nu
vyktų pas juos ir suorganizuo
tų juos į kairiųjų uniją. Abu 
tie lokalai turi apie 1400 na
rių.

J. M. Stepais.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 2 d., 7 vai. vakare toj 
pačioj vietoj. Visi nariai bū
kite ir atsiveskite naujų narių 
prirašyti į kuopą.

Sekr.
(102-103)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

mirtys — laidotuvės

' Andrius Eisch, 21 m. amž., 
.6202 Eliot Ave.’, Maspeth, L. 
L, mirė gegužės 1 d. Wyckoff 
Height Ligoninėj., Bus palai
dotas gegužės 4 d., šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi graborius Mat
thew P. Ballas (Bielauskas.)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA trys namai, vienas 

mūrinis, du madiniai, vanduo tik 
šaltas. Randa i mėnesį $63.00, pen
kių šeimynų kambariai tušti. Jeigu 
$98.00, kada visi kambariai išranda- 
voti. Lietuviai randauninkai. Kai
na už 3 namus $5500. Atsišaukite: 
Otto Nikly, 129 Ocean Parkway, 
Brooklyn, N. Y. (103-105)

PARDAVIMAS
PARSIDUODA bučerne, geroje biz

nio vietoje, tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje, parduodu iš priežas
ties nesveikatos. Parduosiu pigiai. 
783 Grand St., Brooklyn, N. Y. Gy
venu 307 Hewes St.

(103-108)

REIKALA VIMAf
REIKALAVIMAS

Reikalingas namo prižiūrė
tojas (Janitor), 306 Suydam 
St., Brooklyn, N. Y.; savinin
kas V. Kabacevičius.

(102-103)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja apartmentas, 5 kam
bariai, maudynės, garu apšildomi, 
karštas vanduo visuomet; švarioje re
zidencijos sekcijoje; randa tik $30 į 
mėnesį. Atsišaukite: Forman, 207 
Ross St., arti Marcy Ave. Brooklyn, 
N. Y.

(101-103)

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kiętų, Vestuvių, Susirinkimu ir 
tt. ’ Paikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys." . . • l •; ■ į ;

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

' Tel.,’Štagg 3847

i >

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, A beinąs I 
St i' 1 p'n u m as, 

_ Skilvio, Žarnų
ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

1 Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina
' Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

TAMULINAS 
perkeitė savo

BARBER SHOP
ir

BEAUTY parlor
nuo 578 Grand St. ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

PR. Z INS 
110EAST 161h ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

■ , • I ’ • . I

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ” i

i • i : .

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 , Minnesota 9-7222

87 UNION AVENUE i BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

i . y;: / i 1 ■. < < r , • r ? * . n

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

A

Tai puikiausia įtaisyta 
lietuviška “barbernė” ir 

■ “Beauty Parlor” Brooklyne. 
į Moksliniai patarnauja su 
į moderniškomis mašinomis, 
į sanitariškai užlaikoma, kai- 
jnos labai žemos.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302 

New Yęrk, ^4, Y, 
Valandos Priėmimo t

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackawanna, 4-2180

Telephone, Stagg 1-440B

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marey Avenue)

.. . BROOKLYN, M. Y.
J t ' I •' 11 v

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKEINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th AVenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

NOTARY 
PUBLIC

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Biuomi pranešu savo kostum®- 
riams, kad perkėliau saro studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion 8t, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467 
—

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iŠ priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
op^acijų.

VenJetys specialistas New Yor
ke ap/ubeŽiuoja skvo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldiei.lų) nuo 2 iki 6

leiepnone, evergreen o-ooiu

J. GARŠVA
Į Graborius (Undertaker)
Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

• Išbalzamuoja ir laidoja numirusius" 
i ant visokių kapinių; parsamdo au- i 
I tomobilius ir kerietas veselijoms,
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.
Į į

I 231 Bedford Avenue '

Į BROOKLYN, N. Y. į

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

. MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: ' 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA ViETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. » .

' MŪSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKT(. MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

noKonotiot ijnununut




