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Komunisiai Kaliniai 
Paskelbė bado Streiką
VIENA, Austrija.—Vie

nos mieste valstijos kalėji
me 75 komunistai kaliniai ir 
St. Poelteno distrikto kalė
jime 42 draugai paskelbė ba
do streiką. Jie streikuoja 
prieš tai, kad valdžia laiko 
kalėjime be jokio teismo 
be jokio apkaltinimo.

Fašistai Nužudė 100 
Darbininkų per Mėnesį
BERLYN.—Tik per vieną 

balandžio menesį Vokietijoj 
fašistiniai budeliai nužudė 
virš šimto darbininkų. Po
licija nušauja darbininką ir 
paskui paskelbia, kad jis 
bandė pabėgti.

Chinija bus Perskelta per 
Pusę ir Pavergta Japonais

Japonijos karinių spėkų 
vadas Chinijoje generolas 
Nakamura pareiškė, kad 
greitu laiku visa šiaurinė 
Chinija bus atkirsta nuo 
Chinijos ir sutverta nauja 
valstybė. Ta nauja valsty
bė, žinoma, bus po kontrole 
Japonijos imperialistų, kaip 
kad šiandien yra Mandžuri- 
ja.

Kataliką Partijos Organas 
Patenka Fašistams

BERLYN. — Vokietijos 
katalikų partijos organas 
dienraštis “Germania” at
skiriamas nuo partijos ir 
pereina į Hitlerio valdžios 
globą. Spėjama, jog tai da
roma su žinia tos partijos 
vadų, kurie jau talkininkau
ja fašistams.

Vokietija. — Čio- 
Vokietijos karinio 
manevrai. Pats 
pribuvo manevrų

Vokietijos Karinio Laivyno 
Manevrai

KIEL, 
nai eina 
laivyno • 
Hitleris 
pažiūrėti ir jiems komanda- 
voti. Tas reiškia, kad Vo
kietijos militarizmas kelia 
galvą.

Balsuoja už Panaikinimą 
Prohibicijos įstatymo

New Yorko valstijoj eina 
balsavimas-referendumas už 
atšaukimą prohibicijos įsta
tymo. Milžiniška piliečių 
dauguma balsuoja už panai
kinimą. New Yorko mies
te, pavyzdžiui, balsavimas 
eina taip, kad už panaikini
mą stovi 50 balsų prieš vie* 
na. ....v w , i : . ž

Per Dvi Savaites Žuvo 
30 000 Chiny Kareivių

Nankingo valdžios finan
sinis ministeris Soong sa
ko, kad bėgyje paskutinių 
dviejų savaičių Chinija ne
teko 30,000 kareivių užmuš
tais kare su japonais.

Vėl Kaltina Nankingą
HONGKONG. — Cantono 

valdžios militaristai kaltina, 
kad nacionalistinė Nankin- 
go (Chiang Kai-sheko) val
džia tyčia nedaro jokio pa
sipriešinimo prieš Japoniją 
ir leidžia jai sumėsinėti vi
są Chiniją.

, \

Pirma* Lietuvių
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Tūkstančiai Audėjų 
Pikietuoja Šapas

MANCHESTER, N. H.

tančiai audėjų pikietavo 
Amoskeag Manufacturing 
kompanijos dirbtuves. Pi- 
kietas buvo toks didelis ir 
kovingas, jog darbininkai 
sulaužė policijos ir nacio- 
nalės gvardijos eiles ir su
laikė skebus nuo darbo. 
Valdžia skubiai mobilizuo
ja daugiau nacionalės 
gvardijos streiko laužy
mui.

Šiame mieste taip pat 
streikuoja čeverykų dar
bininkai. Viso kovos lau
ke randasi apie dešimts 
tūkstančių darbi ninku. 
Kova eina už algų pakė
limą.

Vokietijos Buržujai Moksli
ninkai už Hitlerį

BERLYN.—Kaizerio Wil- 
helmo Draugija del Plėtimo 
Mokslo nutarė visais būdais 
remti Hitlerio valdžią ir jos 
programą. Tai didžiausia 
Vokietijos buržuazinių mok
slininkų draugija.

Užmušta 1,000 Kareiviu

BUENOS AIRES.—Pra
nešama, kad tarpe Paragua- 
jaus ir Bolivijos eina kruvi
nas karas. Bėgyje paskuti
nių šešių dienų Bolivijos ar
mija darė kelis užpuolimus 
ant uosto Herrera, bet buvo 
atmušta ir neteko tūkstan
čio kareivių užmuštais.

KIEK LIETUVOJ 
BEDARBIŲ

“Ryto” daviniais, vasario 
pradžioj Lietuvoj (matyt, 
tik miestuos) buvo 16,000 
bedarbių; iš jų tik Kaune 
7,000. Pernai tuo pat metu 
“Ryto” daviniais buvo tik 
8,000 bedarbių. Vadinas 
per metus bedarbių skaičius 
;padidejo dvigubai. Ištikrų- 
jų gi bedarbių yra dhiig 
daugiau; tik kaimuose bus 
keliasdešimts tūkstančių be
darbių. : .

MASKVA. — “Prąvda,” 
Komunistų Partijos oficia- 
lis' organas, kamantinėda
mas Anglijos,; Francijos, Ita-

SOVIETAI BUDAVOS NAUJAS RADIO STOTIS. S
 v atžymų kad “ta sutartis nie- 

planą Sovietai / ,pabudavos ko daugiau ■> neduos taikos 
klausime, kaip ir.’ kitos iki 
šiol padarytos.” r “Pravda” 
rašo: “Sutartis, .< tai yra 
Anglijos imperialistų atsa
kymas į Roosevelto atsišau
kimą. Šis neva taikos žing
snis neišvengiamai paaš
trins imperialistų tarpe 
priešingumus.” Ir toliau 
“Pravda” sako:, “Anglijos 
imperialistai vienu akmeniu 
nori užmušti dvi paukštes, 
kas reiškia: (1) atliuosuoti

Iš Sovietų Sąjungos su
grįžo radio inžinierius Co
hen. .Jis sako, kad neužil
go Sovietų valdžia pabuda- 
vos radio stotį su 1,000,000 
watų pajėga. Tai bus ga
lingiausia stotis pasaulyje. 
Šiandien didžiausia radio 
stotis yra Cincinnati mies
te, bet ji teturi 500,000-wa- 
tų pajėgą.

Toliau Cohen nurodo, kad 
per šį antrą penkių metų

DARBININKU KOVINGI STREIKAI UŽ 
ALGŲ PAKĖLIMĄ

FAIRMONT, Ill. — Čio
nai aštuoni šimtai American 
Zinc kompanijos darbininkų 
laimėjo kovą už pakėlimą 
algų ant 10 nuoš. Darbinin
kai buvo nutarę streikuoti 
ir išrinko komitetą. Bosai' 
pamatė, kad kils smarkus 
streikas, nusileido ir pakėlė

Wilkes-Barre, Pa. — Pen
kių šilko dirbtuvių audėjai 
išėjo į streiką ir reikalauja 
algų pakėlimo. Streikuoja 
400 darbininkų ir darbinin
kių.

Kenosha, Wis.—Simmons 
Bed kompanijos dirbtuvė
je dviejų departmentų dar
bininkai išėjo j streiką.

Gloversville, N. Y.—Geg. 
23 d. Lessėrs Glove dirbtu-

VOKIETIJOS BUDELIŲ AGENTAS ATVAŽIUOJA 
ŠIANDIEN; PROTESTUOKITE PRIEŠ FAŠISTUS
BROOKLYN, N. Y. — 

Šiandien, gegužės 25 d., 8 
valandą ryte atvažiuoja Vo
kietijos kruvinosios fašistų 
valdžios agentas ponas Wie
demar Pribus laivu į Piėr 
4, 58th St, Brooklyn. Brook
lyn© lietuviai darbininkai ir 
darbininkes raginami daly
vauti demonstracijoje prieš

JAPONIJA UŽGIRIA PIRKIMĄ NUO SOVIETŲ 
SĄJUNGOS RYTINIO GMINŲ GELŽKELIO

TOKIO. — Kiek laiko 
atgal Sovietų Sąjungos už
sienio komisaras d. Litvino
vas pasiūlė, kad Manchu
kuo atpirktų nuo Sovietų 
Sąjungos Chinų Rytinio 
Gelžkelio dalį. Tas gelžke- 
lis yra pravestas per Man
chukuo teritoriją. Kadangi 
Manchukuo yra po pilna 
Japonijos kontrole, tai pa
siūlymas buvo padarytas ir 
Japonijai.

Japonijos ministerių ka
binetas užgiria atpirkimo, 
planą ir. padarė šiuos ;tps 
žingsnius:

(Į) Manchukuo valstybė, 
Japonijos vadovybėj, pati 
vedą dęrybas ir pasiūlo at
mokė j imo sumą ir laiką.

ne vieną, bet kelias pana
šias milžiniškas ■ stotis. So
vietų inžinieriai išrado, kad 
juo galingesnės radio stotys, 
tuo paprastesniais ir piges
niais priimtuvais (radio) 
galima naudotis • pagavimai 
programos. ;

Dabar Sovietų Sąjungoje 
yra 300,000 radio aparatų, 
bet pabaigoje antro penkių 

, metų plano , būsią, net 20,- 
000,000 radio aparatų!

Pacific

vės kirpimo department© 
darbininkai išėjo į streiką. 
Po valandos laiko bosai iš
pildė darbininkų reikalavi
mus ir pakėlė algas.

Dover, 
dirbtuvės audėjai laikė su
sirinkimą ir nutarė tęsti 
streiką už pakėlimą algų. 
Susirinkime dalyvavo apie 
1,000 audėjų.

St. Louis, Mol—Virš tūks
tantis baltveidžių ir juod- 
veidžių moterų streikierių 
geg. 23 d. laikė demonstra
ciją prie miesto svetainės. 
Darbininkės reikalauja algų 
pakėlimo. Jos dirba maisto 
pramonėje. Jų kovai vado
vauja Maisto Pramonės 
Darbininkų Industrinė Uni
ja.

fašistinį terorą. Demonst
racija įvyks prie Pier, 4— 
tuo laiku, kuomet ponas 
Wiedeman išlips iš laivo, 
būtent, 8 vai.; ryte.

Parodykite savo solidaru
mą su Vokietijos darbinin
kais, kuriuos hitlerines gau
jos smaugia! ' \

(2) Kur bus abejonės, So
vietų Sąjunga įrodo, kad tai 
jos nuosavybė ir Manchu- 
kuo atperka ją nuo SSSR.

(3) Manchukuo atpirks 
nuo Sovietų Sąjungos ne tik 
gelžkelį, bet ir SSSR nuo
savybę, kaip tai, kasyklas, 
namus ir medžius, kas yra 
to gelžkelio srityje ir ant 
Manchukuo žemės.

Neužilgo derybos prasidės 
Japonijos < sostinėje, Tokio 
mieste.

• PRAVDA” APIE IMPERIALISTŲ “TAIKA "

Verstino Darbo Kempės 
del Bedarbiu Motery

WASHINGTON. — Po
nia Rooseveltienė ragina 
savo vyrą, kad tuojaus 
būtų pradėtos steigti be
namių ir bedarbių moterų 
kempės, kuriose jos būtų 
priverstos atlikti verstiną 
darbą už mažiausį atlygi
nimą. Ji sako, kad val
džios miškų atsodinimo 
planas del vyrų bedarbių 
turi būti pritaikytas ir 
moterims. Vadinasi, ne
užilgo prasidės bedarbių 
moterų medžiojimas ir re- 
krūtavimas į verstino 
darbo kempes.

Lenkija Priešinga Mussolinio 
Valdžios “Taikos” Planams

VARŠAVA. — Lenkijos 
valdžios spauda reikalauja, 
kad Lenkija pradėtų kovą 
prieš Italijos planą sudary
ti sutartį tarpe Italijos, 
Francijos, Vokietijos ir An
glijos. Tatai, esą, atskirtų 
Lenkiją ir pavaduotų Tautų

Sukilo Jūrininkai t ,
ZAGREB/ Jugoslavija. —- 

Valdžia pradėjo mobilizuoti 
jūrininkus ir karinį laivyną 
numalšinimui valstiečių su
kilimo Liga distrikte. Bet 
visos eilės laivų jūrininkai 
pareiškė, kad jię nešaudys 
valstiečių. Sukilusių jūri
ninkų vadai suareštuoti.

Nulinčiavo Negrą
CARTHAGE, Tex.—Balt- 

veidžių gauja nulinčiavo ne
grą jaunuolį Will Lovell. 
Jam buvo primetama “ban
dymas užpulti” baltveidę po
nią Coleman, bet jokių įro
dymų nebuvo.

Geneva. — Tautų Lygai 
įteiktas protestas prieš Vo
kietijos fašistų , žvėrišku
mus. Protestuoja Saar sri
ties gyventojai.

Europoje impbrialistų tar
pe susirėmimas ir (2)-su
daryti tvirtą skolininkų 
frontą prieš Jungtines Val
stijas, kurios jiems prisko- 
lino pinigų.” < ; ; 1 U Į

Surado 3,800 Mėty 
Senumo Grabą

CAIRO, Aigiptaš. — Eks
pedicija iš New Yorko Met
ropolitan Museum, kuri Ai- 
gipte darbuojasi nuo 1906 
metų, surado 3,800 mėtų se
numo grabą. Grabas buvo 
senoviniuose kapuose, ap
tvertas storomis sienomis'. 
Spėjama, kad^i bus gra
bas tūlo tų laikų kunigo.

“ AŠ .ESU NEKALTAS,” ŠAUKIA TOM 
MOONEY; VALDŽIA PRISPIRTA PRIE 

SIENOS, BIJO SUOKALBIO IŠKĖLIMO
Teisėjas Ward Sabotažuoja Teismą; Valstybės Prokuroras; 

Atsisako Ginti Suokalbį, Idant Pakenkus Apsigynimo {ro
dymams; Tom Mooney Advokatai Reikalauja Visų Doku
mentų iš 1916 Mėty Teismo !;
SAN FRANCISCO, Calif., 

geg. 23.—Čionai prasidėjo 
Tom Mooney naujas teismas 
senu apkaltinimu, ant kurio 
jis nebuvo teisiamas 1916 
metais. Teisėjas Ward de
da visas pastangas, kad ne
leisti apsigynimui iškelti į 
viršų tą baisų suokalbį prieš 
nekaltą darbininkų vadą. 
Pradžioje teismo ponas 
Ward pareiškė, kad šis teis
mas yra tuščias, kad valsty
bė atsisako paduoti įrody
mus prieš Mooney (nes, 
mat, jokių įrodymų neturi). 
Ward prašė, kad apsigyni
mas atsisakytų teismo ir 
viską paliktų po senovei. 
Bet Tom Mooney ir Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatai garsiai 
pareiškė, kad jie reikalauja 
teismo ir pasirengė įrodyti, 
kad valdžia suokalbio pa- 
gelba 1916 metais nuteisė 
Mooney ir Billings.

Tada teisėjui nebebuvo 
kito išėjimo, kaip tik pra
dėti teismą. Pašauktas 
Mooney ir del formališkumo 
užklaustas, ar jis prisipažįs
ta kaltu tame kaltinime., 
Bet Mooney garsiai sušuko: 
“Aš nekaltas.”

Teismabutis sausakimšai 
prisigrūdęs žmonių.

Valdžios pusę gina dist
rikto prokuroro pagelbinin- 
kas ponas Murphy. Jis pa
reiškė, kad jis neduos jokių 
kaltinimų prieš Mooney. 
Tatai valdžios daroma, 
idant neleidus apsigynimui 
iškelti aikštėn suokalbį. Bet 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo advokatas Gal
lagher tuojaus pareikalavo, 
kad visi 1916 metų teismo 
rekordai ir dokumentai bū
tų pristatyti teismui. Dar 
nėra .žinios, ar teisėjas 
Ward( privers valstybės pro
kurorą pristatyti tuos doku
mentus. i . • i h. < :

Valdžios planas yra toks: 
nedarys kaltinimų prieš 
Mooney,į .tuo;būdu apsigyni
mui nebus ; progos atmušti 
tuos kaltinimus ir įrodyti 
suokalbį prieš Mooney. Tai 
tąsa 1916 metų suokalbio, 
idant toliau laikyti kalėji
me nekaltą darbininkų va-

Tom Mooney teisme gina 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas ir Tom Moo
ney Moulders’ Defense Ko
mitetas.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pasiuntė Moo
ney pasveikinimo telegramą 
ir pasižada visais būdais ko

Darbininkai Visų Salių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik; 
Retežius, o išlaimeaite 
Pasauli!

voti už jo paliuosavimą. 
Taip pat Apsigynimo sekre
torius draugas Pattersonas 
pasiuntė telegramą teisėjui 
Ward prieš teismo sabota- 
žavimą.

Nuteisė Nužudyti
Penkis Komunistus

SOFIJA.—Bulgarijos kru
vinoji valdžia nuteisė nužu
dyti penkis darbininkus ir 
kareivius, kaipo komunis
tus. Išnaudotojai primeta 
jiems, būk jie vogę bombas 
ir kitus ginklus ir perdavi- 1 
nėjo Komunistų Partijai. 
Jų tarpe nuteistas ir stu
dentas Stepan Kriliev. C. • 
Iliev nuteistas 10 metų ka
lėjimo. ‘ ' 1 **■ • ;

Morgan Turi $338,000,- 
000 Grynais Pinigais 

f

SenaWASHINGTON.
to komitetas tęsia tyrinėji
mą bankieriaus Morgano 
reikalų. Tyrinėjama už tai, 
kad Morganas nemokėjo jo
kių valdžiai taksų už 1930, 
1931 ir 1932 metus. Morga
no turtai milžiniški. Tyri
nėjimas parodo, kad Mor
ganas savo bankuose turi 
net $338,000,000 grynais pi
nigais. O keleriopai tiek jo 
turtų yra formoje Šerų > ir 
nuosavybės. Iš to tyrinėji
mo išeis tas, kad gal Morga
nas bus priverstas sumokėti 
keletą milionų dolerių tak
sų į Roosevelto valdžios ki
šenių. Bet Morganas pasi
liks toliau plėšti darbinin
kus ir didinti savo turtus.

p 
'i

Chiang Kai-Slieko Valdžia 
Pardavė Peipingą

PEIPING. — Autoritetin- ■_ 
gai skelbiama, kad Nankin- ‘ 
go nacionalistinė valdžia tu
ri padarius sutartį su Japo
nija. Pagal tą sutartį, Ja
ponija užima miestą Peipin-: 
gą, o Chinijos kariuomenė 
pasitraukia geruoju.

NEWARK, N. J i O

Draugų Šukių išleistuvių 
vakarėlis įvyks penktadienį, 
26 d. gegužės, 105 Jackson 
St., pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi vietos ir apielin- 
kės draugai dalyvaukite iš
leistuvėse savo seno veikėjo 
revoliuciniame judėjime.

4|
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Tyrinėjimas Vieno Žymiausiųjų Plėšikų
Pagąliaus J. V. senato komitetas pradėjo tyrinėti pa

sauliniai garsaus ir turtingo bankininko J. P. Morgano 
reikaldš. Kaip giliai tasai tyrinėjimas sieks, sunku pa
sakyti,’ bet reikia tikėtis, kad jis giliai neis, kadangi tai 
pažeistų Morgano reputaciją.

Kad:ii* labai paviršiai šliaužiama, vistik išgrobiama la
bai įdėmių dalykų, kurių vidutinis Amerikos piiletis ne- v • • ® ♦zmoj o^-

Už lj930, 1931, ir 1932 ir 1933 metus nei kapitalistas 
organas, nei vienas iš jo partnerių nėra mokėjęs nei

cento įąksų už įeigas! Įsivaizduokit: turtingiausias ka
pitalistas pasaulyj, didžiausias bankininkas, kurio ži
nioje Randasi virš ketvirtdalis biliono dolerių, nemokėjo 
nei vieno cento valdžiai taksų!

Kaip/jis tai padarė? Ogi paaiški, kad tom dienom, ka
da reikdavo priduoti valdžiai tam tikros išpildytos blan- 
kos—BAportas už įeigas—tai Morgano ekspertai padary
davo jo knygose taip, kad jis, Morganas, neturėdavęs jo
kio pelno tais metais! Vienu tokiu atveju net 21 milio- 
nas dolerių “nuostolių” buvo Morganui padaryta knygo
se. Kitais žodžiais, tapo sufušeriuotos knygos ant $21,- 
ooo,ooftii

Panašiai darydavę visi Morgano partneriai—stambieji 
kapitalistai! Ir tokiu būdu jie pajėgė išsisukti nuo mo
kėjimų’taksų už tuos milionus dolerių, kuriuos padary
davo per metus darbininkų kaštais!

Kitąs dalykas paaiškėjo (ką komunistai visuomet tik
rino), būtent, tas, kad Morgano bankas ne tiktai kont
roliuoja daugybę kitų bankų, bet, kad per juos, Morga
nas kontroliuoja industrinį kapitalą, geležinkelius, plieno 
industriją, anglies industriją, etc.

Prie to Morganas prisipažino. Prisipažino; kad jis 
pats, kaipo individ.uąlas, yrą direktorium Jungtinių Vals
tijų Piįęno kompanijos, Pullman Co., ir Aetna Insurance 
Co. 'Be to, jis yra direktorium tų kompanijų taip vadi
namų Mažesnių kompanijų (subsidiaries)! Jo partneriai 
yra direktoriais kitų didžiųjų iįorporacijų Amerikoje.

Šitokiu būdu ^Morganas kontroliuoja industrinį kapita
lą. Visa Amerikos bankinė sistema yra taip supinta, su- 
voratitikliuota į vieną krūvą, kad net sunku sau' persista- 
tyti. ^Viršuj to tinklo laipioja, kaip oras, kapitalistas 
Morganas.

Kaip kas gal paklaus, bet kaip gi gali Morganas ne
mokėti nei vieno cento taksų už įeigas, kuomet daugybė 
darbininkų, uždirbančių į metus pb tūkstantį dolerių su- 
virš, tūri taksus mokėti ir moka?

Su ^organu eina valdžia. Hooverio administracija 
puikiąį žinojo, kad Morganas nemoka taksų, bet niekas 
nekreipė domesio. Nei sykio valdžios atstovai nepatik
rino Morgano raportų teisingumo! Nepatikrino todėl, 
kad bijojo užrūstinti viešpatį.

Kadangi Rooseveltas laike rinkiminės kampanijos ža
dėjo daryti tyrinėjimą Morgano finansuose, tai dabar 
privengtas tai pildyti, ar jis nori ar ne.

Betlr čia Morganas nebus nuskriaustas. Jis pasisam
dė geriausį Amerikoj buržuazinį advokatą—gėriausį tuo 
supratimu, kad jis buvo demokratų partijos kandidatu į 
prezidentus, J. W. Uavis. Pačioj tyrinėjimo komisijoj 
Morg&ną palaiko senatorius Glass, kuris yra išrinktas 
tyrinėti'! Kitais žodžiais, Morganas turi užtenkamai sė
brų, kadangi kiekvienas buržuazinis politikierius bando- 
si prisilaižyti prie bankieriaus/ idant gavus malonių.

Prieš kiek laiko *buvo; paskelbta, kad buvęs Jungtinių 
Valstiįjų iždo ministeins; pilonas nemokėjo taksų už 
jeigasj;-' fįfp .0 Inį’yH

Pasfcui surasta i ir ' iškalta viešumon,' į kad’ didžiausio 
Amer koje banko-^National -City Banko: of New York—«- 
prezidentas Mitchell nemokėjo savo taksiį už įeigas. Jis 
darė Uostas knygose, (kaip Morganas ir visi tos rūšies 
plėšikai). \ \

Dabhr tarptautinis bankininkas ir finansierius Morga
nas surastas toj pačioj padėtyj.

Juo;didesnis kapitalistas, pasirodo/tuo gudresnis plė- 
:/ šikas, Raštuoto jas ir melagius! 1 -f- '

Pažjurėsim, ką Amerikos teismai darys su .šitais po
nais. o O tai svarbu, kadangi tie patys teismai bruka į 
kalėjiynus darbininkus už drįsimą pasiimti duonos šmo
to, už*;drįsimą kovoti už pašalpas bedarbėj, už pastogę, 
prieš fcadą. r ’

Drąsiai galima pranašauti, kad tie teismai su Melio
nais, Slitchelliais, Morganais ir kitais pasaulio finansi
ninkai’elgsis labai mandagiai ir mielaširdingai. Miela- 
širdingdi, kadangi ne Morganai priklauso nuo teismų, bet 

J ’ teismai Inuo Morganų!
į Toljitfeio, šis iškėlimas viešumon Morgano žulikysčių, 

Mitchellio žulikysčių ir kitų tos rūšies paukščių žulikys-

• Y, 'i'.i'. ■ >»’ y 4... ;.. .

Nepadarytą Pažangos
“Vienybė” talpina rašinė

lį apie Lietuvos ponų girta
vimą XVI-tam šiųitmetyj. 
Kai kurie senovės Lietuvos 
ponų charakteristikos ruo
žai labai atatinka šių dienų 
poniškoj dvasioj išauklėtiem 
lietuviškiem ura-patriotam. 
Lenkų rašytojas Jaroševi
čius sekamai charakteriza
vęs Lietuvos ponus:

... Jie valgo puikiausius val
gius- ir skanumynus, geria 
brangiausius vynus, lošia ir 
nuolat šoka su savo meilužė
mis; tai yra vienintelis jų gy
venimo džiaugsmas. Bepuo- 
taudami jie mėgsta su pasidi-, 
džiavimu girtis: jie girdi, ga
lėtų turką, nors jis ir ant dan
gaus skliauto butų, nutraukti ! 
ir sukapoti. Atsigulę į minkš
tą patalą jie pabunda vos apy
pietėj ir dar su aprištomis gal
vomis, mat nuo alaus apsvai
gę-
Podraug su girtybe, šių 

dienų lietuviška ponija 
bando perduoti jaunajai 
kartai tą paiko išdidumo 
maniją: jei jis lietuvis, tai 
gali viską padaryti—dienas 
dešimtis ir šimtus lenkų ir 
bolševikų ir vokiečių nu
veikti! Žinoma, kitų kraš
tų buržuazija bando tą pa
tį įkalbėti savo žmonėm. •

Kitas rašytojas, pasak 
“V.”, šitaip charakteriza
vęs tų laikų Lietuvos ba
jorus: 1

. -Pasigerti jie laiko girtinų 
papročiu, neabejotinu ■ atviru
mo ir gero išauklėjimo įrody
mu. Tuo tarpu į blaivumą 

^žiūrima kaip į nemandagumą., * u
Taip, lietuviška bajorija, 

gūl labiau, negu kitų tautų, 
mėgo tik lakti ir ėsti, kuo
met darbo žmonės nešė ne
išpasakytai sunkius var
gus, nes buvo begaliniai iš
naudojami. Pragėrė ji ir 
praėdė pačią šalį, bet šian
dien, nepaisant to visko, 
patriotai dainuoja “...tu 
didvyrių žemė.” Geri buvo 
tie didvyriai!

Eisensteino Naujas Judis
Pasak “N. Y. Timeso”’ 

pranešimo, nesenai Meksi
koje baigtas gaminti nau
jas • žymaus Sovietų meni
ninko Sergie j aus M. Eisen
steino' vadovybėje pūdoma
sis paveikslai,,- pavadintas 
“Thunder Over < Męxięę,į 
(Griausmas viršuj Mekši-! 
kos). Kaip žinia, Eisenstei- 
nas buvo kadaise pasamdy
tas gaminti j ūdom uosius pa
veikslus jjeV ve-
Jiati; :dėkal|ąihį tikųų irįtere- 
siį skūndlimį,: jiį iS šitos ša
lies‘tapo įpąįąaiiijtaš. Išvy
ko Meksikoipir1 ten gamino 
šį judomą paveikslą. >

Dabar paveikslas jau ga
tavas ir jis buvo nupirktas 
tūlos Amerikos judomųjų 
paveikslų kompanijos.' Su 
paveikslu, pirmam jo paro
dymui Holywoode, norėta 
būtinai turėti ir pats Eisen- 
steinas, bet Jungt. Vaisi.“ 
valdžią jo neįsileido. Minė
to paveiksią^ partraukimu 
labiausiai rūpiriosi rašyto-

jas Tipton SinclairM
“Times” korespondentas 

nurodo, kad tą vakarą,'kuo
met buvo rodomas kalbamas 
judomasis paveikslas, ap
link teatro budinką “buvo 
pristatyta tiršta policijos 
apsauga,” bet, atsidusdamas 
rašytojas nurodo: “nebuvo 
jokių triukšmelių.”

Tai charakteringas Ame
rikos buržuazijos elgėšis! 
Tik todėl, kad judomąjį pa
veikslą direktavo žymus ta
me darbe Sovietų Sąjungos 
pilietis,- tai net ir jo pirma
sis rodymas turėjo būti kaip 
nors ženklyviau atžymėtas!

Labai Svarbi Pasar
ga Visiem Draugam

Draugai, jeigu turite ko
kių reikalų del darbų arba 
raštų spausdinimo, niekada 
nerašykite ant konverto 
“personai” tokiam ir tokiam 
administracijos bei redakci
jos nariui. Tas draugas ga
li būt išvažiavęs su prakal
bomis ar kitokiais organiza
ciniais reikalais. Jam as
meniškai užadresuoti, “per
sonai” laiškai būna taip jam 
ir paliekami neatidaryti. 
Kartais draugas sugrįžta 
tiktai po kelių savaičių. Ka
da atidaro sau rašytus laiš
kus,—žiūri, kad ten yra ir 
korespondencijų ir “šiokar- 
čių” ir plakatų užsakymų 
bei kitų ne asmepiškų, bet 
draugijinių reikalų. Bet tie 
raštai ir darbų užsakymai 
būna jau pavėlavę, kol drau
gas parvažiavo—iš to nuos
tolis spaustuvei, žala orga
nizacijoms, asmeniški ne
smagumai rašytojui .bei or
ganizacijos valdybos nariui, 
ir prie viso to—rūgojimas 
prieš spaustuvę, kad jinai 
“apsileidus”, “neatliekanti 
darbo” ir tt.

Jeigu rašote ką nors laik
raščiui arba užsakote ko
kius spaudos darbus, tai, 
draugai, niekad nerašykite 
vieno ar kito draugo vardu, 
bet redakcijai bei adminis
tracijai, kaipo įstaigai. Tuo- 
mi išvengsite daug nesma
gumų.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
į.-v-, ... -y,;r..

ŠLIBURIUI, Baltimore, Md.— 
Tamsta rašote redakcijai: “Ne
labai tikiu, kad talpintumėt ma
no šį rašinį” ir prie to pagami
note tokį mūsų bendradarbiui 
“atsakymą”, kurio mės negali
amesun a udo 11. * Nusidi iodate ži
novu, | rodąnčfn^ę^Į^įpjfi kri
tikavo, bet nepataikote. Mūsų 
bėšalįškiiiijąš kiną į ik i 5 tarhį tik
ro rubežiaiiš: jei likąsų^ beądra- 
darbiąį. ką nors nekaltai užgau
na, t$,J mes ’sakome) * užgMuta- 
.sis tufi; tėišę > pąai^kinti/ trum
pai ir '- objektingai, per laikraš
ti, kaip dalykai buvo ir užbaig
ta.’ Bet gi jūsų rašinio tonas 
ir tūriiiys turi t visai kitokią 
spalvai' ii* ’r. ierius,' todel> nema
tom’ jokio reikalo -įduoti jam 
mūsų -laikraštyj Vietos. . 5 '

DĘG. T. V.—Ačiū už straips
nelį, bet juo nepasinaudojam, 
nes,' viena, apie tai “Laisvėj” 
jau buvo rašyta, o, antra, drau
go verstos citatos reikalingos 
taisymo, gi mes drtgirialų -netu
rim... i"

> v

čių, parodo, kad' darbininkų klasė privalo juo greičiąu 
skubėki organįzuotis ir kovoti prieš'Morganus ir tą siste-

’ 4

mą, kuri' palaiko juos, gina jųrišF- *•'

S V ■u
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Draugai šūkiai pabaigoje! šios savaitės !v^kiia -į Mass
achusetts valstiją. Reikią sušaukti plačius darbininkų 
susirinkimus, kuriuose drg. Šukys aiškins svarbą bendro 
fronto, spaūdos palaikymą ir jaunuolių organizavimą.

Kartu šu draugais. Šūkiais dalyvaus ir draugas P. 
Buknys, ku^is -‘fŪį)drtuoš''a:pie “Laisvės” dalykus.

Jie bus sekamose vietose:
MONTELLO, MASS., SEKMADIENĮ, 28 GEGUŽĖS.
Kad neužkenkus namo bėndrovės piknikui, mūsų rei

kalų apsvarstymui susirinkimas turėtų būt sušauktas 
nuo 9 ar 10 vai. ryto. ' ! : I i i

SO.BOSTON, MASS., PIRMADIENĮ, 29 D. GEGUŽĖS
■ • ' 1 : . i ■ , ■ i ’ . ; i ■ ii

Kadangi diena .pasitaiko tarpšyenĮėję,. tai gal mitin
gas būtų gerai .laikyti iš ryto. ; . H H . s .

WORCESTER, MASS., ANTRADIENĮ, 30 Di GEG.;
Tų apielfnkių draugai turi ruošti plačius ddrbininkų 

pasikalbėjimus.

REGAL DOLL KOMPANIJOS DARBININKŲ 
STREIKAS TRENTONE, N. J.

Antradienį, gegužės 16 d., 
5 :30 vai. po pietų, dd. Rebec
ca Grecht, N. J. valstijos K. 
P. org.; Fisher, Trade Union 
Unity League org., ir šių žo
džių rašytojas, apleidom ne
tvarką ir, susėdę į forauką, 
leidomės į Trentoną, kur strei
kuoja Regal Doll (lėlių) kom
panijos darbininkai. Nors lie
tus smarkiai lijo, bet pasie
kėm Trentoną į 2 valandas.

Atvykus į streikierių svetai
nę, 1052 So. Broad St., dar 
radome daug, streikierių, su
grįžusių nuo pikieto ir besi
kalbančių .apie praėjusios die
nos įvykius. Greit turėjom 
mitingą, kur kalbėjo Viršmi- 
nėti draugai. i

Pasibaigus mitingui, streiko 
komitetas skaičiuj' 9 draugų ir 
meg {trys nuvykom į privatinę 
stuM, kur 'komitetas 'išdėstė' 
streiko bėgį ir vėliaus buvo 
daryta planai, kaip laikytis 
ateityje, kad^ laimėjus streiką. 
Šis p°s®dis tęsėsi 4 valandas, 
kmr buvo nustatyti planai vei
kimui.

3 vai. ryte skirstėmės del 
kelių valandų poilsio, nes nu
tarėm, kaip šešios vai. ryto vL 
si eiti pikietubt dirbtuvę, 

z
Ant Pikieto Linijos

6:30 vai. ryto jau šimtai 
streikierių ėjo savo pareigas.

Regal Doll dirbtuvė užima 
visą ketvirtainį bloką, 
metai atgal joj dirbo 
tūkstančio darbininkų, gi 
laiku virš 7^0.

Kadangi dirbtuvė prieina 
prie- visų keturių gatvių ap
link;, tai aiškiai matosi, kas 
daroši apie ją ir net jos viduj.

Streikieriams nevalia priei
ti arčiau, nes turi draudimą, 
bet jie nepaiso; maršuoja ap
link ją ir tiek. Ant visų ke
turių kampų po 4 policmanus 
ir viduryj bloko prie durų 4, 
viso 20 uniformuotų ir kita 
tie$ “civilių“ saugoja kapita- 
listd nuosavybę.

Streiklaužių yra kokie 30- 
40, kur apie pusė tų pačių 
unijistų, priklausančių ,priė tos 
pačios RegaL Doll Worker^ 
Industrial Union, kai, įr strei- 
kieriai.

Kodėl Jie Streikuoja
1932 m. viršminėtos firmos 

darbininkai, nepakeldami sun
kių sąlygų, susirašė į tą uni
ją ir paskelbė streiką sąvo po
nams. Apie tai praeitais me
tais tilpo “Laisvėj“ platus d. 
Marcen aprašymas, kaip jie 
laimėjo tą kovą. ■ Taigi dar
bininkai, turėdami savo, uniją, 
jautėsi kiek liuosiau galinti 
apsigint, bęt tas neilgai buvo, 
vos 10 mėnesių. Bosai pamąr 
te, kad ši unija tai nerteikė- 
rių valdoma JDarbo Federaci
ja; su kuria daro, ką nori. •

Nelaukdami iiėt į .kontrakto 
pasibaigiant (25'd! birželio), 
bosai paskelbė' savo darbiniu-- 
kąms

virš 
šiuo

Vadinasi, ; iš-

streiką, ką jie ir pa

dirbtuvės darbininkų 
labai įvairi—apie 6-7 

bet apie du ■ trečdaliai

metė darb. ant gatvės, saky
dami, kad jie ant toliaus ne
nori nieko bendr'o turėti su 
šia komunistine unija.

Darbininkams, žinoma, nie
kas neliko daryt, kaip tik pa
skelbt 
darė.

‘šios 
sudėtis 
tautų,
tai čiagimiai jaunuoliai tarp 
12 iki 20 metų, Vienok ne
simato pas juoš jokio skirsty
mosi. Visi, jauni, seni, vidu
tinio amžiaus labai draugiški 
ir pilni ūpo laimėti savo strei
ką ir tęsti kovą už savo uniją; 
kaip jie patys sako : “Stovėsim 
visi, kaip mūras, savo uni
ją ir nepasiduosim bosams ją 
šutlriuškint.” • : ' • , ;

Bravo, darbinįųkai! Taip ir 
reikią. t K t .

, . , ................ Ten Buvęs.
■ ’ ' ' ’ ' ’ ‘ ‘’ 1 Li

Svarbus Pranešimas 
Waterburio ir Apie- 

linkės Lietuviams.
Gegužės' 28 d., sekmadienį, 

bus rodoma judamieji paveiks
lai, imti iš Sovietų Sąjungos 
judžio “An Old Country, a 
New World“ (Sena Šalis, Nau
jas Pasaulis).,

šis judis atvaizdina, kas 
buvo pirma Rusijoj ir. kaip ta
da gyveno ten darbininkai, o 
kaip gyvena šiandie.

Tai krutamasis
kurį reikėtų matyti 
darbininkui, ypatingai 
kurie vis bando’visaip 
Sovietų tvarką.

Judamųjų paveikslų 
mas prasidės 8 vai. 
103 Green St
Conn., Venta Hall. .

4 d. birželio visų mūsų ap
skričių bendrai rengiamas pik
nikas įvyks lietuvių darže, 
Waterbury, Conn. Be kitko, 
šiame piknike galėsite * f gaut 
žuvų aš Sovietų Sąjungos, mi
neralinio vandens Narzano ir 
kt; ’ • ) I v ’ ‘ '

' Programoj ’ dalyvaus ‘ Visi 
Conn.’ valstijos darbininkiški 
chorais i t Kalbės j'drg. R; ;Mi- 
zara. . t . • • > ■

paveikslas, 
kožnam 

tiems, 
niekint

rody- 
vakare, 

Waterbury,

; BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimo Amerikoj 35-ta kuo
pa rengia pasilinksminimo va
karėlį gegužės 27 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vakare, Wor
kers Centre, 301 Fairfield Av.

Draugai, draugės ir simpati- 
kai, malonėsite, visi dalyvauti 
šiame .parengime. Bus puiki 
lietuviška muzika, grieš lietu
viškus įr ^arnerikbniŠkus šo
kiu^ Bus^gardžių Užkandžių 
ir iš: Sovietą Sąjungos Tarza
no, mineralinių vandeny', kas 
tabai taiso nusidėvėjusią svei
katą: ’ .

IIM

A. Mureika.

Iš Draugės K. B. , Karosienės 
Apsilankymo

20 d. gegužės įvyko prakal
bos, kurias surengė Lietusių 
Darbininkių Susivienijimo Am
erikoj 44' kp. ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 9 kp.

Draugė Karosienė yra gera 
kalbėtoja, įdomiai kalba, aiš
kiai klausytojams išdėsto da
bartinę Sovietų Sąjungos pa
dėtį ir gyvenimo sąlygas.

Klausytojų susirinko ap.ie 
70. Po prakalbai buvo duo
dami klausimai, į kuriuos d. 
Karosienė labai aiškiai davė 
atsakymus,

Mūsų kolonijos, sklokininkai 
ir ■ sandarięčiai bijojo išgirsti 
teisybę apie Sovietų Sąjungą 
ir nepasirodė prakalbose nei 
vienas.

Iš susirinkusių prisidėjo su 
aukomis šie draugai ir drau
gės, po 50c. aukavo: F. Ma- 
čėnas, P. Milkunas, J. Grybas, 
Trakimavičius ir J. Galgaus- 
kas; 35c. aukavo J. Budrevi- 
čius; po 25.: J. Matonis, Al
fred Sarapas, Kaminsky, A. 
Zaruba, V. Navickas, Pliau- 
plienė, J. Kaspar, Olga Za- 
rubienė, J. Milkūnienė, S. Bu- 
drevičienė, M. Bakanavich, P. 
Sarapienė ir M. Grigunienė. 
Viso surinkta $6.95. Aukavu
siems labai ačiū.

5 Nauji Nariai j ALDLD 9 
Kuopą jstojo

,21 d. gegužės įvyko drau- . 
giškas pasikalbėjimas pas drg. 
Trečiokus. Organizaciniais rei
kalais darė pranešimą dr-gė 
Karosienė, paskui vietiniai 
draugai ir draugės darė nuro
dymus; ko ant vietos darbinin
kui judęjimąt trūksta, nurodė 
padarytas klaįdas; taipgi vi
si pripažinę, kad dabartiniu 
laiku būtinai reikia padidinti 
mūsų organizacijos nariais. To 
pasekmėj į ALDLD 9 kp. įsto
jo 5 draugai ir draugės; į Ko
munistų Partiją įstojo vienas; 
kiti trys draugai pasižadėjo 
greitoj ateityj įstoti į Komu
nistų Partiją. Tai gražios pa
sekmės iš drg. Karosienės at
silankymo. Draugiškam pasi
kalbėjime dalyvavo virš poros 
desėtkų draugų ir draugių. 
Tokie pasikalbėjimai yra labai 
naudingi mūsų judėjimui.

Darbininkas.

“Publika Patenkinta”

bei 
liko

tiek

Tai yra viena iš nelemtų 
frazių, kurią draugai kores
pondentai naudoja, aprašyda
mi mūsų prakalbas: “Publika 
buvo pilnai užganėdinta 
patenkinta,” arba “visi 
patenkinti.”

Prakalbose būna kiek
ir revoliucinio judėjimo prie
šų. Jeigu “visi patenkinti,“ 
tai reikštų, kad ir priešams 
patiko mūsų kalbėtojo mintys 
ir faktai. Bet jei ištiesų taip 
būtų, tai mažas komplimentas 
kalbėtojui. Antra, tarytum 
revoliuciniai kalbėtojai tik 
tam įr darbuojasi, kad paten
kint publiką. Tikrumoje jų 
uždavinys yra skirtingas, ką 
bile draugas korespondentas 
pats žino. Redakcijos suprati
mu, ' todėl, geriausia bus iš
braukti iš koresppndencijų 
frazes apie “visos publikos 
užganėdinimą“

Perka Sovietų Bonus
MASKVA. — Sovietų val

džia išleido 3,000,000,000 ru
blių naujus vidujinės pasko
los bonus. Darbininkai la
bai į^i-iai atsiliepė. Mask
voj e’^ris dienas išpirko bo- 
nų už 270,000,000 rublių! Le
ningrade į tą pat laiką — 
už 170,000,000 rublių.’ Tas 
parodo, kaip darbininkai en
ergingai remia savo valdžią.

4
4.

1.
' n ,K

lokautą.
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Ketvirtai’, Gegužės 25,1933 Puslapis < trečias^'

Fritz Heckert

Kas Dabar Dedasi Vokietijoj?
(Tąsa)

Ką gi tokia platforma bendram fron
tui būtų įėmusi, netgi jei social-demokra
tai būtų buvę pasirengę kovoti už ją? 
Tai būtų įėmę nieko daugiau, kaip gyni
mą Bruningo ir Papeno-Scheicherio val
džių; gynimą darbo unijų biurokrato 
Leiparto. Tai būtų lėmusi Komunistų 
Partijai ėjimą į Welso ir Leiparto po
ziciją, pasitraukimą nuo Markso ir Leni
no, slidavimą pas Hindenburgą. Tai bu
tu reiškę perėjimą į reakcinį bendrą 
frontą su buržuazija, ir, galop, su Hitle
rin. Hitlerio sėbras Trockis, bando, pri-! 
sidengęs bendru frontu, priversti Vokie
tijos darbininkę klasę priimti social-fa- į 
šistų taktiką “mažesniojo blogumo,” tą 
reakcinį bendrą frontą, kuris atvedė Hit
lerį prie pagrobimo galios.

Tą revoliucinį bendrą frontą, kurį Ko
munistų Partija paruošė ir suorganiza
vo šimtuose vietų pagrindais tikros dar
bininkų klasės kovos, socialfašistas Troc
kis siūlo pakeisti reakciniu bendru fron
tu su buržuazija; ir siūlo tą tuo laiku, 
kada social-demokratų darbininkų masės, 
dėka jų kruviniem prityrimam, mato to 
reakcinio bendro fronto pasekmes. Jis 
bando įtikinti Vokietijos darbininkus, 
būk tasai “nesukalbamas” dfąugas 
Thalmanas sulaikė Welsą nuo kovos 
už “parlamentarinę valdžią ir masines 
darbo unijas.” Ir tai yra tuomet, kada 
Welsas atvirai ir ciniškai pareiškė reich
stage, kad tai buvo social-demokratai, 
kurie padarė galimu Hitleriui pasiekti 

v esamą padėtį ir kad social-demokratai 
pilnai ir visumoj remia tarptautiniais 
reikalais Hitlerio »padarytą pareiškimą. 
Trockis tai skelbia tuomet, kada Welsas, 
Stampferis ir kiti keliauja užrubežin, 
reikalaujant Hitleriui, maldauti’ darbi
ninkų sulaikyti protestus prieš fašistinį. 
terorą. ' . ' . ''. ,,.

Vokietijos socialdemokratijos bankrū- 
tas, stipriausios partijos Antrajam In
ternacionale, yra bankrūtas viso nusis
tatymo bendradarbiavimo su buržuazija, 
kurį sekė Antrasis Internacionalas. Tai 
reiškia Antrojo Internacionalo bankrūtą.

* Einantysis Vokietijos social-demokrati- 
jos fašistėjimas tai nėra pripuolama 
tarpžaismė, bet tai kelias, kuriuo visos 
social-demokratų partijos pereis pana
šiose sąlygose, kokios yra Vokietijoj.

Pagrobimas fašistų galios Vokietijoj 
reiškia tuo pačiu laiku banRrūtą socialde
mokratų legendos, būk darbininkų kla
sė gali paimti galią į savo rankas ramiu 
keliu. Po prityrimų Vokietijoj, bus aiš- 

, ku social-demokratinėm darbininkų ma
sėm, kad buržuazija neleis ramiu būdu 
darbininkų klasei patapti valdytojais, 
netgi jei darbininkų klasė gautų parla
mentinę didžiumą.

Šitose sąlygose Sovietų Sąjungos rolė 
ir svarba’ įgauna dar didesnės svarbos, 
kaipo geriausios gynėjos pasaulinio pro
letariato nuo pasaulinės reakcijos. Kiek
vieno darbininkų sanvokoj Sovietuose 
gyvuojanti proletarinė diktatūra bus su
prantama juo aiškiau, kaipo priešus bur
žuazinės diktatūros; jos nuogumoj, fašis
tų formoj. Vokietijos social-demokrati- 
jos bankrūtas, nesuvaldomas Hitlerio dik
tatūros teroras, naikinimas ir vargas, 
su kuriuo buržuazinė diktatūra engia

* mases, ar tai pavydale Weimario respub
likos, ar tai Hitlerio “Trečios Imperijos” 
formoj, tas viskas statys milionus darbi
ninkų į vienatinį kelią, kovos kelią už 
proletarų diktatūrą. ‘
III. Ar Kbmunistų Partijos Nusistaty

mas Buvo Teisingas?
Teisingumas šito nusistatymo esamoj 

padėtyj sprendžiamas trimi sąlygom:—
1. Ar Komunistų Partija užtenkamai 

įkainavo greitą fašizmo ofensyvo tempo 
vystymąsi, ar. jinai užtenkamai iš laiko 
mobilizavo mases po savo vadovybe pa-

* sipriešinti tai ofensyvai? : • - ■,.

2. Ar jinai ištvermingai, sistematiškai 
ir nenuilstančiai trauke plačias social-de
mokratų darbininkų mases ir nepartines 
darbininkų mases kovai prieš fašizmą?

3. Ar Partija, prasidėjus negirdėtani 
fašistiniam terorui, 'perorganizavo savo 
frontą, kovodama kiek išgalėdama ir 
perorganizuodama savo eiles su mažiau
siai kiek tik galima nuostolių prie esamų

Kas gali užginčyti, kad Partija nema
tė prisiartinančio fašizmo pavojaus,- kad 
jinai nepersergėjo plačiųjų darbo masių 
apie -tą pavojų, kad,-jinai- neorganizavo 
masių kovai prieš fašizmą visais fašizmo 
ofensyvo laikotarpiais? Hitlerio pagrobi
mas galios Vokietijos Komunistų ,Par
tijai neatėjo nelauktai, ūmai.

Netgi pirmiau negu Hitleris paėmė gai
lią, Partija, savo- pačios spėkomis, pra
vedė apie 300 politinių streikų visose tose 
vietose, kur matėsi užtenkamos spėkos. 
Pagrobus Hitleriui galią, tuo laiku, kada 
fašistų gaujos buvo beruošią kruviną 
pirtį Eislebene, kuomet jie buvo bežūdą 
kiekvieną dieną gatvėse po tuzinus dar
bininkų, priklausančių anti-fašistiniam 
frontui, revoliuciniai darbininkai, vado
vaujami Komunistų Partijos, išstatė 
griežtą pasipriešinimą prieš fašistus. 
Toki streikai, kai Stassfurte, Harbur- 
ge, ir Lubeckc, buvo pavyzdžiai tikro 
revoliucinio kovos fronto. Komunis
tai darbininkai sutraukė į kovos fron
tą ne tik socialdemokratus, bet ir nepar
tinius. Fašistų nužudytų darbininkų lai
dotuvės buvo paverstos į galingas de
monstracijas, kuriose Kompartijos Cent- 
tro Komiteto nariai išstojo kalbėti.

■ ■ > ■

Nežiūrint žiauraus teroro, Partija su
organizavo masinį mitingą laike rinki
mų kampanijos, prieš -vasario mėn. 28 d., 
kuriam fašistai grąsino skerdynėm ir ku
riame kalbėjo d. Wilhelm Pieck. Sausio 
25 d. Partija^ suorganizavo puikią de
monstraciją Berlyne, apie kurią tas ne
naudėlis Stampferis rašė “Vorwaertse”, 
kad tai buvęs puikiausias pasirodymas, 
kokį jis yra kada matęs. Netgi po vasa
rio 28 dienai, kuomet areštų banga, žu
dymai ir komunistinių darbininkų kanki
nimai buvo pravedami plačiausiu baru, 
padaryta eilė kovų prieš policiją ir štur- 
mininkų armijas. Tai atliko darbininkai 
Hamburgo gatvėse. Daugelyje vietų, 
darbininkai, vadovaujami komunistų, iš
stojo prieš fašistus.

Kuomet Komunistų Partija mobiliza
vo darbininkus, savo pasekėjus, jinai 
niekuomet neišleido iš akių reikalingu
mą įtraukti į kovą social-demokratinių 
darbininkų ir nepartinių. Savo pasirį- 
žusiu darbu jinai nutiesė tinklą anti-fa- 
šistinių komitetų ir apsigynimo organi
zacijų (kur tiktai tam leido sąlygos), 
kuriuose nekomunistiniai darbininkai 
taip jau dalyvavo.

Komunistų Partija nepasitenkino tiktai 
organizavimu revoliucinio bendro kovos 
fronto iš apačių. Jinai pakartojančiai 
siūlė visai Vokietijos darbininkų klasei, 

- kuri troško sudaryti vienybę savo spė
kų, socialdemokratų partijai ir reformis- 
tinėms darbo unijom sudaryti bendrą ko
vos frontą prieš fašizmą.

Po liepos 20 d., Komunistų Partija vie
šai pasiūlė social-demokratų partijai ir 
darbo ųnijorri atsakyti į von Papeno coup 
d’etat' (smurtišką valdžioj permainą)

Gerai žino-> 
atmetė tą 

darbo unijų

ROCHESTER, N. Y.
“Laisvės” 113 nurųeryj til

po iš Ročhesterio koresponden- J I 1 • i I • Y ;
cija, po kuria pasirašo “Kal
nius.” Draugo “Kahiiaus” 
korespondencija iš 2 savaičių 
mokyklėlės ir Hillinano pada
rytos sutarties atatiko teisybei, 
bet iš pirmos gegužės demon
stracijos siaurai aprašyta ir 
neatatinka teisybei. Kalnius 
pažymi, kad “kapitalistų laik
raščiai skaitliavo 500 demons
trantų. žinoma, skaitline su
mažinta, jeigu ne ant puses 
nukirsta.”] Iš tokio1' pasakymo 
pasirodo, kad drg. Kalnius ne
dalyvavo demonstracijoj, nes, 
siilyg jo apskaitliavimu, tai 
demonstracijoj dalyvavo tik 
apie’ tūkstantis žmonių. O iš 
tikro demonstracijoj dalyvavo 
daugiau dviejų tūkstančių ir 
Washington; Parke prakalbų 
klausėsi virš trijų tūkstančių 
žmonių.

• , Dabar kaslink pačios de
monstracijos. ' Marjavome di
džiausiomis miesto gatvėmis 
ir policija nemėgino stabdyt, 
tik visokį šnipai ir bosų pa
stumdėliai, stovėdami ant ša- 
lygatvių, žandus perkreipę, 
žiūrėjo, o darbininkiška pub
lika delnais plojo ir sveikino 
demonstrantus. Taipgi šiais 
metais lietuvių darbininkų 
daug dalyvavo, tik nedalyva
vo taip vadinami mūsų didie
ji “veikėjai”; kaip drg. An- 
drušiunas juos vadina, tai Ro- 
chesterio lietuvių darbininkų 
judėjimo “stulpai,” bet man 
rodosi, jeigu visi toki būtų 
“stulpai,” tai darbininkų judė
jime būtų mažas progresas. 
Pavyzdžiui, kad ir pirmos ge
gužės apvaikščiojime, tie 
“stulpai” sėdi namie, o kiti tie
siog sulindę' j Amalgameitų 
svetainės skiepą ir žiūri pro

politiniu masiniu streiku, 
ma, kad social-demokratai 
pasiūlymą, o reformistinių 
vadovybė pavadino jį provokaciniu.

Kuomet fašistų atakos ant darbinin
kų padidėjo, tai revoliucinės darbo unijos 
Berlyne pasiūlė išnaujo reformistinėm 
darbo unijom Berlyne, metalistų darbi
ninkų unijai ir reformistinėm darbo uni
jom, kaipo tokiom, sudaryti bendrą fron
tą prieš kapitalistų ofensyvą ir fašistų , 
terorą.

/

Ir Vėl sutiko atsisakymą.
(Bus daugiau)

!S±

plyšius, kuom'et darbininkai if Tarybos. Jinai yrfi ir darbiio-1 ateiti patys į jos šaukiamus 
gatve- jasi pagal savo išgalę. O jei-' susirinkimus, t * ;

...L ir išreiškia^ darbininkišką ! gu manim netikite, tai galite Bedarbis.
darbininkes mjaršuoja 

» *
mis ir
Solidarumą prieš valdančiąją i 
klasę. ...

Dabar dar sugrįšiu prię drg. 
Kalniaus korespondencijos. Jo 
yra pasakyta sekančiai: “Per
siuntimui pinigų patarnavo 
progresyvis biznierius R. She^- 
ralis.” Aš labai nusistebėjau 
tokį sakinį perskaitęs, nes aš 
tą žmogų pažįstų nuo to lai
ko, kaip tik jis Rochestėryje 
atsirado ir jis niekados nebuvo 
progresyvis ir nebus. Nes ke
letas savaičių atgalios, parąpi- , 
jines draugystes .susirinkime, 
yra pareiškęs viešai: “Nes
varbu kur aš einu ir ką sa
kau, bet aš buvau ir būsiu iš
tikimas bažnyčios narys iki 
gyvos galvos.”

Ročhesterio Žvalgas.

MASSACHUSETTS DIDIEJI

GramMMMM

SCRANTON, PA.

Buvo bedarbių susirinkimas X 
gegužes 11 d., International X 
Hali, 427 Lackawanna Ave., X 
2 vai. po pietų. Publikos bu- X 
vo 29 ir su bedarbių komitetų. X 
Tai visai mažai iš tokios dide- X 
les kolonijos, kaip Scrantonas. X

Bedarbių Tarybos komite- X 
tas išdavė raportą iš pereito X 
susirinkimo. Raportas vienbal- X 
šiai priimtas. Po to seke re- X 
gistracija bedarbių, kurie ne- X 
gauna jokios pašalpos iš vadi- x 
namo Poor Boardo. Užsire- Įč£ 
gistravo 25. Tai bedarbių ko
mitetas, kuris išrinktas iš 7 ~ 
narių, eis su užsiregistravu- p 
siais, idant prispirti miesto po- ? 
nūs, kad būtų pašalpa teikia- | 
ma tiems bedarbiams. ■

Kokis tai smarkuolis .sake, f i 
būk pas mus nėra Bedarbių L

RM Wl MMWl M W» MM

11 D. BIRŽELIO, So Boston, Laisvės Choro ir 
Norwood L.L.R. Choro, metinis piknikas

Walpole, Mass. Gražiam “Knus Parke”

17 D. BIRŽELIO Komunistų Partijos Pirmo 
Distrikto piknikas Franklin, Mass.

Camp “Negadegent”

25 BIRŽELIO L. I). S. Pirmo Apskričio
Maynard, Mass. Vose Parke

Gražus parkas, ežeras ir milžiniška svetaine del Šokių
Ant čia pažymėtų dienų visų darbininkiškų organi

zacijų, meldžiam nieko atskirai nerengti, bet masiniai 
dalyvaukim viršui paminėtuose piknikuose.

Kiti Didieji Piknikai įvyks:

30 d. LIEPOS Worcester Aido Choro ir Hudson Aido 
Choro. Olympia Park, Worcester, Mass.

13 d. RUGPJŪČIO (AUGUST) didysis spaudos piknikas 
Olympia Park, Worcester, Mass.

2, 3 ir 4 DIENOMIS RUGSĖJO (SEPTEMBER) LDR 
Choro iš Montello ir Lyros Choro iš Stoughton, Mass.

L. T. Namo Parke, Montello, Mass.

Dar nežinome kada Įvyks Lawrence ir Haverhill 
Chorų piknikai, čia sužymėti piknikai bus su didelėm 
programom. Dalyvaukite visi.

Distrikto Komitetas.

Čia
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISlHON. Aptiėknrius Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE..DETROIT M.ICH.
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DAINŲ DIENA
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS TREČIAS APSKRITYS

Sekmadienį, 28 Diena Gegužės-May, 1933
MEADOW GROVE, (ANT VAIČIONIO FARMOS)

ĮŽANGA 25 CENTAI CRANFORD, NEW JERSEY PRADŽIA 10-tą VALANDĄ RYTO 
(Jeigu lytų—Piknikas Įvyks Liutvino Svetainėje, 69 S. Park St., Elizabeth, N. J.

Choras Pirmyn, Great Neck, N. ¥., vadovaujamas, V. Žuko

Programoje dalyvaus keturi Trečio. Apskričio chorai: Aidas, Sietynas, Pirmyn ir Banga. Kalbės 
Drg. MIZARA. Programa bus du sykiu: 3 vai. po pietų ir 6 vai. vakare. Pelnas eis išleidimui dainų.

KELRODIS: Iš Elizabeth© paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti 
gelžkelį ir eiti iki North Ave., pasisukti j dešinę vieną bloką iki Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, 
į dešinę iki Brookside Hospital ir čia bus Division Ave.; čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Park.

Su automobiliais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią ir važiuoti iki Garwood Station.
■ - '■ ' ' > ' Y ! , .. . • • ‘ . •
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Ketvirtai; Gegužės 25,1933

FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS
■ ’No. 
“ščy-

(Tąsa)
Metalo darbininkai dirbo savo darbą ty

lomis, tik jų akys daugiau blizgėjo. Dali
nosi šautuvais ir patronais, tauškėjo šautu
vų uždarai; stumdėsi, rėkavo. Jie dar pra
kaituoti ir paišini. Ir bepartyviai veržėsi 
prie ginklų. Kalvis Mitka grūdosi ir 
šaukė:

—Na, prileiskite ir mane, aš jau gal ke- 
turiasdešimts metų laukiau šios progos! 
Duokite šautuvą!—Jis prasilaužė pirmyn ir 
nusitvėrė už šautuvo, kietai sukandęs dan
tis.—Štai ir jis, na, drauge. Čumalov, mes , 
pakovosime už save! Pakovosime už So
vietus !

Išsiskleidę darbininkai ir tauškindami 
šautuvų mechanizmu jau skubinosi į kal
ną. Kai kurie ėjo ant visų keturių. Dul
kės lindo į gerkles ir nosis. Paulina lipo 
į kalną greta Glėbo. Glėbas jautė jos mink
štą palytėjimą ir moters kvapsnį.

—Paulina, ko lendi į ugnį? čionai nebus 
juokas...

—O kodėl man neiti į mūšį? Kodėl tu 
gali eiti, o aš ne?

—Aš žinau, kaip reikia veikti kovoje, o juokusi ir atsisėdusi prie Glėbo, 
tu. Tu nemokėsi.

Paulina smagiai nusijuokė, kaip jauna 
mergaitė. Priešakyje perbėginėjo raudon
armiečiai ir darbininkai, slapstėsi už akme
nų, krūmų ir šaudė. Toli kur tai, ant jūrų 
ar už kalnų švilpė “sirenos.”

—Glėbai, tai kulkos zvimbia. Aš jau se
nai jų negirdėjau.

Glėbas, gatavai laikydamas šautuvą, ėjo, 
o greta jo ir Paulina, taipgi su šautuvu. 
Smarkiai vedžiojo jinai akimis. Gražiai 
atrodė jos geltoni ir garbiniuoti nuo saulės 
spindulių plaukai. Glėbas su šautuvu ran
kose jau vėl nebuvo panašus į darbininką, 
bet į kovoto j ą-raudonarmietį. , Greitai ir 
tvarkiai jis patvarkė" savo 'būriui užeiti iš 
kairės pusės užpakalin baltiems banditams 
ir išmušti juos iš giraitės, kurią jie užimi
nėjo pakalnėje, išvesti juos po raudonar
miečių kulkomis. Glėbas patsai vadovaus 
mūšiui.

—Ar girdi, Glėbai? Baltieji yra greta su

mumis: šaudo iš ten. Matomai, jie ėjo, 
kad sukėlus paniką pas darbininkus ir kad 
sugriovus bremsbergą. (>

Glėbas nieko neatsakė. Jis smarkiai li
po į kalną, tankiai apsistodamas ^pažiū
rėdamas į bremsbergą. Paulina- nepasiliko 
nuo jo. Ji pasikėlė sijoną augščiau kelių.

—Matai, perdaug apsileidimo. Leista 
baltiems susisukti lizdas. Jau senai reikė
jo išvaikyti juos visus. Kaip matyti, dar 
prisieis su jais pakariauti.—Paulinos vei
das buvo gyvas ir akys didelės.

. Užlipo ant pat kalno viršūnės; didelėj 
pakalnėj, tarpe giraičių, ant kalnelių ir 
klonėlėse matėsi namai ir laukai. ‘ Atsigu
lė prie trikojo geležinio stulpo, ant kurio 
buvox žemės mieravimo prietaisas. Atsida
vė išdeginta žole ir cemento dulkėmis.

—Glėbai, aš nieko nematau, kur jie?— 
Paulina atsistojo ant kelių ir pakėlė galvą 
prie geležinio stulpo. Atsimušė kulka į 
plieno stulpą. Glėbas už sijono taip stip
riai patraukė žemyn Pauliną, kad sijonas 
nusmuko nuo jos kūno.

—Kabutės ištrūko,—tarė Paulina, nusi-

—Paulina, sėdėk, kaip varlė. Kitaip pri
sius tave prie stulpo. Aš negaliu pakęsti 
tokio neapgalvojimo,—jis sakė jai, o patsai 
iššliaužė aut pat augštumos.

Nuo kalno į dešinę—uolos ir akmeninė 
tvora. Ten pat ir sienos griuvėsiai. Apie 
juos ir tarpe jų tųjų krūmai. Glėbas atsi
gulė ant pilvo ir ištiesė kaklą. Tarpe ak
menų, tarpe tų griuvėsių ir pro tųjų bei 
pušelių krūmus lindo diktas kazokas.

—Aš jį nušausiu. Glėbai, aš negaliu pa
kęsti,—kalbėjo Paulina. Jos rankos dre
bėjo ir akys degė.

—Tik nenusiramink, tai ant vietos pri
siusiu. Gulėk! , ; ■ j, - . : :

Paulina sugriežė dantimis. Glėbas, slėp
damasis krūmuose, šliaužė linkui tų ak
menų. Paulina matė, kaip Glėbas perbėgo 
prie kitų krūmų. Kazokas sustojo ir iš
kėlęs galvą pradėjo klausytis. Kazokas pa
sislėpė.

(Daugiau bus)

MONTELLO, MASS. MONTELLO, MASS.

20-ties METŲ SUKAKTUVIŲ 20-ties

KETURIU DIENŲ PIKNIKAS
RENGIA MONTELLO LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGIJA

Ta svarbi iškilmė įvyks sekamom dienom:

May 27, 28, 29 30, Geg
LIETUVI U TAUTIŠKAME PARKE

Keswick Rd. Ir Winter St., < w-. , , ,, jvtoritello, Mass.
’ \ I . i i : 1 ■ ■ ■ •• .. 1 • f ' I J •

Puiki programa visom dienom, iš t dailės, sporto ir prakalbų

SŪBĄTOJĖ, 27 GEG., karnivalas ir šokiai, nuo 8 vai. iki 11:45 vakare
* .4 ■ L-A ■ * ■ ’ ■ - * * ' * ■ ‘1 i' '■ *.i:; i • , i

NEDĖLIOJĘ, 28 GEG., pradžia 11 vai. jprieš pietūs, karnivalas, dainuos 
chorai, Out-of-door Basket-ball ir Volley Bali. Vicoki žaislai, sunkios vbgos 

/ 1 ’t''* i r/. . \ 1
drūtuoliai trauks virvę ir kitoki žaislai. Atsižymėjusieji gaus dovanas.

‘ ' 1 ’ • * r ■ « » . •

PANEDĖLYJE, 29 GEG., karnivalas ir vidurnakčio lokiai,, tipo 8 vai. va
kare iki 3 vai. ryto. Tai gražiausias pasilinksminimas Nakties tykumoje.

“Naujosios Gadynės 
20 tūlas ”'Juozas rašo 
rasis Frontas buvo surengęs 
prakalbas. Kalbėtojai buvo 
keturi: A. Bimba, Abekas, Fui 
toniutė ir Kaškiaučius. Pas
tarieji trys kalbėjo gerai. Bet 
Bimba tai nieko gero nepasa
kė.” ' '

'A Bimba gerai '. kalbėjo, 
kaip ir kiti kalbėtojai, bet ji
sai palietė - ir: sklok'ą’ bei jų 
vadus; tas tūliems nepatiko.

- Tenai yra ' .'šmeižiamas r ir 
Tilvikas. Gi tikrenybėje/tas 
draugas daUg remia darbihin- 
kų judėjimą fihansiriiai'ir mo
raliai. : ' {■ 1 J

Tėliaus jię rašo: “Tarpe 
opozicijos ir šČyfųjų1 tyra skir
tumas tame, kaid opozicija gali 
ir kritikuoja viską, kas reikia 
kritikuoti; jie nebijd kritikuok 
ti ir Komunistų Partijos.”

Na tai Juozapas nesibijo 
kritikuoti partijos, . bet kur 
jūs matėt; kad jisai žodį kitą 
tartų prieš !’kapitalistų klasę, 
nuo kurios dabar milionai 
žmonių kenčia, ir pabaigos tų 
kančių nesimato? .žodžiu, šį 
supuvusį surėdymą Juozapas 
nemato reikalo kritikuoti, bet 
Komunistų Partiją tai je.

Yra kelętas suklaidintų dar
bininkų po Leono skvernu Eas 
tone ir jiem su Juozapais neiš
puola eiti toliau.

Aš “Naująją Gadynę” skai
tau nuo pirmo numerio; man 
įsižiūri visi jos editorialai, 
kaip koki pilki rūkai, neaiš
kūs, be agitacijos už darbi
ninkų reikalus. Koresponden
cijos taip ir kandžioja veik
lesnius draugus; įspūdį gauni, 
kad svietas , ir kenčia nuo Ko
munistų Partijos ir kad ją pra
šalinus, tai jau būtų geriau.

Man Leonas Pruseika rašė' 
1917 metais ’atvirutę ir moki
no, kaip korespondencijas ' ra
šyti, tai daugiau minėti apie 
viešą veikimą,- o ypatiškumų 
vengti; nors,ir teisybė būtų,, 
bet geriau praleisti. Aš su
pratau, kad. darbininkai yra 
lygūs ir yra lygiai išnaudoja
mi. Bet da^ar jo redaguoja- 
moj gazietoj visai, kas kita, 
žodžiu, vieni ypątiškumai.

Kad ir šis Juozapas rašė 
apie prakalbas, kurios įvyko 
30 d. balandžio, o .ant ryto
jaus Pirmoji Gegužės, viso pa
saulio darbininkų šventė, kur 
ir Eastone demonstracijos įvy
ko pirmą kartą, ir darbininkų 
dalyvavo apie .tūkstantį, bet 
apie tai Juozas nęi gu-gu; ro
dos, kad tas jam perdaug: 
jau ir gatvėm, demonstruoja.

Komunistų Partijai ne visi 
gali dabar prigulėti, nes ten 
reikia daug dirbt. Įvyksta mi
tingai beveik kąsdięn, nedėlioj 
kartais po tris; žodžiu, visur 
komunistai turi dalyvauti; tad 
juos kritikuoti^ nedirbant nie-r 
ko, tai perdaug didelė niekšys- 
tė. r

Simpatikas’
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Kuopų- vardui tariame drau
gams ačiū už čąukas., Pasvei
kinimas tilpb num. 115 “Vil
nies.” ■ ■ 1 ' 1

Mūsų darbas-—j du ■ turime 
greitai ruoštis prie vietinio pa
rengimo. ' ' > : *

Draugai, mums prisieitų ge
gužes pabaigoje turėti mėne
sinį ^susirinkimą. - Tai mes tu
rėkime birželio' 4 d. po atviru! 
dangum; Lakė’ Wood Parke/ 
Waterbury. Ten bus iš visų 
kolonijų draugų;’ Susižinosime 
su jaiš; pasitarsime,1 kad nė- 
susidųrtumė sil rerigirnais- sy-' 
kiu. Mes galime 'gauti parką 
bile dieną. TUŪ,' draugai} vi
si būkite tarne 'parengime. Tuo 
kartu daug atliksime saVo vie
tinių reikalų ir pai’ėmsinhe-iš
važiavimą Čonn.’ Valstijos ke^ 
tūrių apskričių, kurie' yra 'ver
kimo pulsas visoj 'šioj valsti
joj. Į apskričius susispietę 
klasiniai pažangūs darbinin
kai, kurie vėda kovą už visų 
darbo žmonių reikalus.

Tikietus parduoda Naugat- 
ucke J. Zeleckis ir G. K.—tik 
po 15 centų. Nepamirškite, 
kad prasideda 10 vai. iš ryto. 
Puiki vieta prie ežero pakran- 
čio. Tokioj vietoj pralei
džiant dieną, tdip sveikatos pa 
sisemsime, kaip iš šaltinio.

Svarbu dalyvauti jaunuo
liams ir suagusiems geg. 29-30 
d. New 'Havene, Conn., Jau
nuolių Dienoj, proteste ■ prieš 
karą, kad ‘-jaunuoliai nesutin
ka būti kanuolių pašaru atei
nančiame kare. ’ ’ • • • ,

Sekr. Geo. Kuraitis.

DARBININKŲ PASI- ■ i
TARIMAS <

UTARNIKE, 30 GEG., Dekoracijų Dienoje, karnivalas, atviro oro drama, 
šokiai nuo 5-tos vai. iki 11-tai vai. vakare, daug įdomumo seniem ir jauniem.

ŠOKIAMS GRIEŠ BERT ORRIS ORKESTRĄ
Įžanga Vėl tu i visom dienom ir automobilių parkinimas veltui 

■ K
Rengėjai kviečia visą aplielinkę kuo skaitlingiausia susirinkti į šią iškilmę.

Kasmet atvyksta svečių iš gana toli, aišku, kad ir šiemet susilaūksi'me.

<1 SO BOSTON MA?jS.,r,Į
Teatras, “Salamono Sapnas,” bus 

suloštas nėdėlioj, gegužės 28 d., Lie
tuvių Piliečių Ktlubo svetainėj, 376 
Broadway. Pradžia kaip 7:30 vai. 
vakare. Bus ir muzikalė programa.

Komisija. ' 
- '■ (121-423)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4 apskričio ■ konferencija 

įvyks birželio 11, LDK,, 1335 Mędley 
St„ N. S. Pittsburgh, 1 vai. po pie
tų, (dienos taupimo Uiku.) Imkite 
karą No. 20 Rebecca ir išlipkite ant 
Manhattan St.

Apskr. Org. J. Urbonas. 
(121-122) ’ 

1_______ I...L-I---------
•Liet. Kapinių draugija rengia ka

pinių apyaikščįojimą 30 d. gegužės, 
dekoracijų dienoje. Taipgi ant vie
tos bus išvažiavimas. Kviečiame vi- • . 
są Pittsburgho apielinkę dalyvauti 
apvaikščiojime ir išvažiavime.

' ‘ ‘ 1 ’1 1 (121-123) v i
' ' . ■ j ------ . ;
DETROIT, MICH., ,

Didelis Spaudos Piknikas k 
’ Birželio 4 d. sekmadienį po pietų, 

Detroito Darbininkiškų Org. Sąry- 
šys rengia didelį darbininkiškų 
laikraščių paramai pikniką. Atsibus 
Beechnut Grove darže, ant Middle , 
Belt Rd. Iš Chicagos draugai žadė- 

. . . , , , .4 , jo būti ir pasakyti gerą eilę prakal-
Visi nafiąi dalyvaukite, nes i bų Taipgi jaunimo chorai padai

nuos mums gerų darbininkiškų dai- 
Reneėiai. nų. Visus kviečiame.

(120-123)

' WILKES BARRE, PA. ’
Wilkes Barre Aido Choras rengia 

dideli pikniką Dekoracijų Dienoje, 
May 30. Šis yra dar pirmutinis pik
nikas atidarymui vasaros sezono. 
Piknikas prasidės 12 vai. dieną. Aido 
Choras tą dieną turės dainuoti dve
jose vietose. Pirm pikniko dainuos 
Wyoming ir Nanticoke kapinėse, 10 
ir 12 vai. Pargrįžę, turėsime pui
kius pietus, naminių jdešrų kopūs
tų- ir bulvių. Tąt visi esate kvie
čiami atspankyti kuo skaitlingiausia, 
čia būs Tr kitdkiiį valgių ir gėrimų, 
bus įr gera muzika ir apie 5-tą va
landą grieš, gerą programą išpildys 
Aido Choras ir Aido Choro merginų 
Oktetas. Pikniko1 vieta labai graži. 
KELRODIS: iStrytkariais važiuokite 
( ‘Plymouth garais ir išlipkite prįva
žiavę prie pat tilto, iš čia eikite pro 
School’ę iki Maeisite ' pikniką. Ta 
Ineta yra ant kranto; Susquehanna 
Upės. Automobiliais važiuokite kitų 
tiltų, žemiau Brešlhū pdse’ ir nuo 
tilto yi^ keliai tiesiai j vietą. . Nuo! 

’tilto’ matysite vietą (122-124)
,;!)• . I _J --------- .1

r ■ . L. | f , ------ j—. . x .. . .

SCHENECTADY, N. Y.
Lietuvių Apjsvieto^ Klipbas laikys 

susirinkimą subatos1 vakare,* 8 val.,: 
27 gegužes, 333 m., Kliubo- kamba-i 
riuose.
yra svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba.
(121-122)

.. ..Veršvuose įvyko darbinin
kų pąąitanmąs.7 Jąme bu
vo kalbėta ąįiie dbrbiriihkų 
ir bedarbių ekonominį1 pa
dėtį, apie fašistų reakciją ir 
išlaidas policijos^ žvalgybos 
ir karo reikalams, paie pai’- 
davikišką socialfašistų poli
tiką profsąjungose ir ligo
nių kasoj ir kt. Ant galo 
prieita ’bendra išvada, kad 
tik per organizuotą bendrą 
kovą ■ prieš išnaudotojus ir 
jų fašistinę valdžią darbi
ninkai pagerins savo gyve
nimą.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SOCRA
BRAND

to serv

JJoyal stur<
~ ^FILLETS

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios pricžiū-’ 

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS 
I » ■ ■ v

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui irWORCESTER, MASS.

ALDLD, 11 kuępos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioję, 28 gegu
žės, 1933 m., 10:30 vai. ryte, Lietu
vių. svetainėj, 29 Ępdicott St. Gerb. 
nariai ir narės m&lonekite 'ateiti į 
susirinkimą, turime išrinkta delega
tus į suvažiavimą, kuris įvyks 3 d. 
liepos, New Yorke, taipgi galėsime 
apkalbėti ko trūksta ir galėsime 
(ąioti pagerinamus; i-taLipgi,^kurie} dar

1 ;:4gap,< įteikite at- 
įt pasiįriokėkite:’ duokles;', 
Finahstji. sekri Ji- J. >Bak&ys.T .

(122-123)

MINERSVILLE. , PA. “ ;
Komunistų Partijos vietinė sekci

ja if »ĄLDLD ^14 ,kp: teeęgif pikniką, 
įvyks gegjįįžčs. 28 ir 30v da., Karte/ 
Springs pūtyje. de4-i valgiai, šĮf- 
dūs jr kartlis j gėrimai, į^^kalbos į i/ 
šokiai ant grindų prie šumnios or- 
kestros. f Viejtos ir apiėlinkės lietu
viai darbininkai pj'ąšpmi .s)c<ii(tįing^į 
atsilankykite’ • iV phfbfnkitė ' 4iiš' ,!hiL 
nėtas organizacijas, kurios kovoja už 
darbįnin.kų, reikalus. T “> |

-■ 11 ' ■ 5 < . .C 1 » f fcęngeįai. ♦ 
(122-123)i

, ALDLD 77 kuopos susirinkimas 
įvyks nędėlioje 28 gegužės (jMay) 
1933, 10 vai, ,1 
Cliffside, N. J.
atsilankykite ir naujų narių atsives
kite. * "(122-123)

•' . nesate, atsiėmę knygas 
phmti^pąsįf 

L .'i. . ’

Iš Bendro ALDLD ir LŽDS Kp.
i Veikimo
Ne tiek ntivellęeniel k ,ek ga

lėtume nuveikti; ^Difent visi 
sklandžiai, jegaš sūgraHidę ir 
su' 4ikru darbininkišku pasi
šventimu, galėję būtume LDS 
124-tą kuopą pakelti nariais 
ir įsukti greičiau visą mūsų 
Vietinį veikimo aparatą. Tad, 
Union City ir Naugatucko 
draugai, kreipkime daugiau 
domės į veikimą šiuo svarbiu 
gyvenimo ipbmėntu, “ kuppiet 
laikai he gėrėja, o vis blogė
ja. Todėl svarbiausiu šios 
dienos klausimu yra organiza
vimas Bedarbių < Tarybos ir 
blokų komitetų.

Remiamė įbes darbininkišką 
judėjimą.,materialiai. Pasiun
tėme “Vilnies” bfe’drpvėą su
važiavimui pasveikinimą. Ne
sant organiz£cijUt ižduose pi- 
nigų? draugai patys aukojo: 
'doleff it piisį -davė: XX; 'dole-

ryteį 185 Jersey; Aye.,1 
’. Viši nariai ir’iial'Čs

"(122-123)

miNersville’pa.
Vietos Jauųi^jų .Komunistų Lygos 

daržovių vakariene įvyks šeštadienį, 
27gęgužės, 8 Vai. vakare, darbininkų 
svetainėje, 3rd St. Įžanga 35c ypa- 
tąį.r. Bup ;. gera J ppog^ąipą/ iš pačių 
jaunuolių. Farmerių '' Zęikų ’Orkes
trą grieš špkįąms. Pelnas nuo šio 
parengimo ijpgfd^hgitnui delegatų lie- 
šų į Tarptautinę, jaunuolių Plepą, 
kuri įvyks?• 29 Ir Sff’• <1(1; gėgužŠff, -AI-

į? ■ J

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
f (Strimelės) .(Su Tomeitėmis)

■ ' t: sfruFFEbjEpi’Eps -a h r T * ■
\ V* t r 1 ■ •*?- U L ? *1 I - J • t - I • i » ; j 

• A-ugščiau1 suminėti ^priodirktai sekminga-L paršidu.o-1
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin-

x ? gęsnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AIWWG TRYING CORPORATION ’, 
' ,1į i;, 

Taipgi įkyriai: 260 California St./ 
’ i ? ‘$an Francisco, Ca’į.
.J a Uj:

tai rei-

lilA. ............0..:,; 1.1 . JU.
jViąUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

j SOVIETU KENUOTU ŽUVŲ
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų,

kalaukite iŠ “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
kainą; iįiip,, kad’draugija turės pelno; kuri savo piknike 
ar kitokiame parengime jas pardavinės.

■ > I ■' Z ’ .k . 1. ' ' t . ' . . t r 1 . . ’ t . .

Tos Žuvys. Yra Puikus Užkandis Piknikuose

0 ' jokio klapatd atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maiątas genda, , (l 
praranda skonį.

i JdBfc

'^51
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ketviftad., Qeguzep 25,10ŠŠ

nors ga-

WORCESTER, MASSWORCESTER, MASS.

O
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Rusiška PIRTIS

SU
Bet

nekurie skaitytojai ne
įsivaizdinti, kad tarpe 
daugybes turtų tūkstan-

buvo la- 
linksmai

būdu su- 
Draugai 
kavos ir 
leidomės

Pas- 
grįžom

Fitchburgo 
gana ilgai

TELEFONAS 
Pulaski i-1080

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTJ

pastebe- 
skaitant

buvo pasakyta 
prisidėjo trys 

Reikia pažymėt,

H

Įspūdžiai iš Alkanųjų Maršavimo į Mass.
Valstijos Sostinę

WORCESTER, Mass. — Ba
landžio 29 d. buvo jau seno
kai laukiama diena, prie ku
rios rengėmės. Iš ryto lietus 
lynojo, bet apie 9 vai. prasi
blaivė, ir pradėjo šviest sau
lė. Į Worcesterib miesto par
ką pradėjo rinktis darbinin
kai iš visų miesto kraštų, lauk
dami ir žvalgydamiesi į visas 
$uses, iš kur čionai pasirodys 
alkanųjų maršuotojai. 9:30 
vai. maršuotojai pasirodo ant 
parko su ženklais ant ranko
vių—“State Hunger March.” 
Tuojaus darbininkų minia ap
spito juos iš visų pusių, svei
kindami maršuotojus ir linkė
dami jiems laimingos kelionės 
4 Bostoną.

Čionai pribuvo maršuotojai 
iš Springfieldo, į vieną armi- 

.ją susiliedami su mūsų dele
gatais. Sudainavome Interna
cionalą ir “Solidarity.” To- 

j Sau sekė prakalbos bei nuro
dymai, kodėl darbininkai tu
ri maršuot ir reikalaut gyve
nimui reikiamų daiktų bedar
biams.

Iš Worcester

to sėdome į trokus 
me iki Sterlingo, 
me susitikt 
maršuotojais.
reikėjo laukt, kol tie maršuo
tojai pasirodė. Tuo 

v laukėme ir pietų.
mums atvežė karštos 
sandvičių. Užvalgę 
kelionėn.

Atvažiavob į Clintoną. čia 
tuojaus pastojo mums kelią 
policija ir nenorėjo mums leist 
sustot miestelyje, bet sutiko, 
matydama iš mūsų pusės 
griežtą pasipriešinimą ir mar
guotoji] pasiryžimą kovot už 
savo teises ir visų darbininkų 
klasės reikalus. Taip polici
ja buvo, priversta leist mums 
pasakyt prakalbas Clintone,; 
bet ne lauke, o svetainėje. Po 
prakalbų mes vėl visi į savo 

•grupes, kurios buvo išanksto 
disciplinuotai prirengtos; ir 
maršavome iš svetainės, dai
nuodami tam nuskirtas dainas 
ir kartodami mūsų reikalavi
mus bei solidarumo obalsius. 
Sėdom į trokus ir išvažiavom 
| Hudsoną.

Hudsone 
prakalba ir 
maršuotojai.

. kad vienas maršuotojas buvo 
■70 metų amžiaus, vokiečių 
tautos žmogus, ir toks jau sma
gus ir draugiškas, rodos, bū
tų 25 metų amžiaus.

6 vai. vakare pasiekėm* 
Maynardą. Čionai sutikom 
draugus maršuotojus belau

ATIDARYMAS OLYMPIA PARKO
RENGIA L. S. ir D. B. D.

Gegužes-May 27, 28, 29 ir 30,1933
Subatos Vakare, 27, Bus Pirmutiniai Šokiai.
Nedėlios Vakare, 28, Dainuos Aido Choras.
Panedelio Vakare, 29, Bus Puikus Šokiai. 

' ’ * ■■ v

Utarninko Vąkąrę, 30, Bus Kumštynes, Paskiau Ristynes.
Kumščiuosis — JOE KARALIUS su JOE RACHKAUSĘU ir- PETER KARALIUS su JOHN MAIŠAS.
Risis — LOUIS RANO su PAL NOLLE ir ALEX ALESįANIAN, čampijonas) su ANTANU

KIŽIU, (lietuvių čampijbnų)xSunkios vogos. ‘ ' 'lt- ' ■ ■ < - -

Bus visokių valgių ir gėrimų, tad draugai ir draugės lietuviai, malonėkit atsilankyti įOLYSlPIA PARKĄ 
visas šias dienas. > i ‘ . v. .

Kviečia visus KOMISIJA.
•t- ■ i

kiant gale miestelio. Susigru- 
pavom į eiles ir maršavom per 
visą miestelį linkui svetainės, 
kur buvo paruošta mums va
karienė. Čionai reikia pažy
mėt mūsų draugų simpatija 
maršuotojams. čia vien finai 
ir, rodos, tik vienas lietuvis 
darbavosi; bet vakarienė bu
vo gera ir užtektinai pavalgė
me. Po vakarienės vėl išsi
rikiavome ir per visą miestelį 
maršavome į parką, kur sakė 
prakalbas keli kalbėtojai; čia 
parduota daug literatūros ir 
surinkta nemažai aukų, 
kui demonstruodami 
atgal ir nuėjom gult.

Sekmadienio rytas 
bai gražus; saulutė 
švietė, rodos, žadino maršubto- 
jus prie didelių darbų ir iš
tvermės kovoje su galingu 
priešu-kapitalu ir su jo palai
kytojais. Mūsų draugai at
rodė linksmi, draugiški; bū
reliais sustoję kalbasi apie to
limesnę kelionę. Pavalgę pus
ryčių, demonstruojame per vi- 

jsą miestelį linkui laukų, kur
išmaršavome jau žolelė pradeda ‘žąliuoti.

10 vai. dieną; paskui už mies- Susėdom visi ant žolės ir 
ir važiavo- drūčiai traukėme tyrą orą į 
Ten turėjo-:Sav3 krūtines, ir kalbėjomės,

kad rytoj bus Pirmoji Gegu
žės, viso pasaulio darbininkų 
koVos diena.

Waltham’e sustojome mies
to sode. Keli draugai pasakė 
prakalbas. Jų tarpe gana 
nuosakiai kalbėjo ir jaunuo
liai. čia buvo pusėtinai ir po

licijos, bet ir ji ramiai stovė- 
I jo ir nedrįso savo žiaurumą 
parodyt; turbūt, suprato, kad 
sutiks stiprų pasipriešinimą iš 
maršuotojų pusės.

Cambridge miestą .pasiekus, 
mus pirmiausia ^pasitinka poli- 
cistai ir uždraudžia mums dai
nuot, einant per miestą. Sus
tojam Central Square, ir vėl 
prakalbos. Jau mūsų drau
gai pavargę. Bet čia gauna
me naujų spėkų, naujų kal
bėtojų. Užsipildo visa aikš
tė; publika entuziastiškai svei
kina alkanųjų maršuotojus. 
Kalbėtojai išdėsto bedarbių 
reikalavimus ir pasiryžimą 
kovot už socialę apdraudą lė
šomis kapitalistų ir valdžios.

Vėliau suėjom į svetainę; 
pavalgėm vakarienę ir nuėjom 
laikyt susirinkimą, kuris tęsė
si net iki 11 vai. naktį, čio
nai sudarėme planus ryt die
nos maršavimui. ' Draugas 
Weber raportavo, kad Bosto
no Bedarbių Taryba iškovojo, 
kad miesto lėšomis bus duota 
du sykiu pavalgyt ir nakvy
nės alkanųjų maršuotojams; 
taipgi draugas pranešė, kad

.! . .... . , . -y » F > J , Il I I ,y

jie inspektino kambarius ir 
valgį/ idant viskas būtų žmo
niškai, o ne kur purvyne vo
liotis arba kokias pamazgas 
valgyt, žinoma, draugai bos
toniečiai čia turėjo daug ko
vot, kol jie tatai atsiekė.

Pirmojoj Gegužės susiri
kiuojame į grupes 11 vai. die
ną ir traukiame ant Bostono. 
Prisiartinam prie tilto, kuris 
skiria Cambridge’] nuo Bosto
no. čionai pasirodo, lyg kad 
mes eitume į karo frontą— 
policijos visokios, ir pėsčių ir 
raitų, ir su dviračiais, ir su 
vežimais, ir visi apsiginklavę 
nuo padų iki dantų; radoš, jie 
laukia tik paliepimo, ir jau 
vykdys Ęetęrburgo sceną, Bet 
alkanųjų maršuotojai drąsiai, 
be baimės išsitiesia į ilgą ei
lę, su pasiryžimu dainuoja re
voliucines dainas ir traukia 
linkui Bostono Common, tai 
yra miesto parko. Pasiekus 
Common, jis prisipildė di
džiausiomis miniomis žmonių, 
sveikinančių maršuotojus, ku
rie ėjo iš trijų skirtingų vietų 
ir susiliejo į vieną galingą 
proletarinę armiją. Dainuoda
mi Internacionalą, atidarė tik
rai darbininkišką programą. 
Prakalbas sakė keliolika kal
bėtojų.

Po prakalbų pasiuntėme 
delegaciją iš 15 narių pas p. 
gubernatorių Ely, kad mūsų 
delegatai jam priduotų bedar
bių reikalavimus. Delegacija 
nuėjo pirmiaus, o mes, mar
šuotojai, demonstruodami pas
kui—prie valstijos valdžios 
rūmo. Laukiame išeinant de
legacijos; o policijos visur ap
statyta ir saugoja poną Ely. 
Neužilgo išeina mūsų delegaci
ja ir gubernatoriaus sekreto
rius. Ponas sekretorius labai 
susijaudinęs; turbūt, jam su
gadino nervus tas vaizdas, ka
da jisai pamatė apie 3Q’tQksr 
tailčių minią, o ypatingai, kur 
priešakyje buvo alkanųjų 
maršuotojai su dideliais iškel
tais užrašais, reikalaujančiais 
bė^aybjąrp pašalpp,^. socialūs 
apdraųdos ir įvairių pagerini
mų darbininkams,' idarif jie ga
lėtų žmoniškiau gyventi.

Išėjus delegacija užkoman- 
davo eit į svetainę, kur išduos 
raportą. Tada visi demons
truodami ir traukėme per Vi
są miestą, kol pasiekėme vie
tą. Prisikimšo pilna svetainė 
žmonių, o kiti turėjo grįžt at
gal, nes svetainėn jau. negalė
jo įtilpt.

Iš delegacijos raporto pa
aiškėjo, kad' gubernatoriaus p. 
Ely nematė ir negalėjo jam 
priduot mųsų reikalavimų. 
Gubernatoriaus sekretorius pa
reiškė, kad gubernatorius nu
važiavęs aplankyt , savo ser
gančio tėvo. O mūsų delega
cija atsakė tam ponui: Tu me-

Ten, Kur Seni Mūrai, Paskendę Miglose, Niuro
*’« x . i .'!»•%

MONTREAL, Canada. — 
Nebepajėgia išskirstyti tų slo
ginančių miglų nuo šių augštų 
namų, nei erdvus gaivinantis 
vėjelis; nei saulės spinduliai 
nebedžiugina tūkstančių be
darbių, kurie čia niuro per iš
tisas dienų dienas. Laukia, 
nežinodami patys, ką sulauks; 
tas ilgėsis alina jų širdis ir 
skandina į nusiminimą. Ne
žadina ' daugelį jų nei tie ko
vos spinduliai, kurie šaukia: 
organizudkimes, kovokime, ir 
laimėsime ateities rytojų! Ga
na badmiriauti! Pas neku- 
riuos dar negali prigyti šie 
kovotojų šaukiami obalsiai, 
nors jie perskamba lyg aidas 
per girią, žadindamas kiekvie
ną vargdienį link išblaškymo 
visų miglų, kurios slegia mus 
šiandien, gyvenant tvankioj 
kapitalizmo atmosferoj.

Labdarybės namas milžiniš
ko dydžio, kur vargšai bena
miai gauna priglaust savo nu
ilsusią galvą nakties laiku.

žemutinėj patalpoj, atrodo, 
lyg’ gyvulių tvartas; tvankus 
oras ir dūmai, kurie verčiasi į 
viršų kamuoliais iš pačių be
darbių burnų, gniaužia kvapą 
naujam žmogui, negalima al
suoti. O čia esantieji vietiniai 
žmones jau pripratę prie vis
ko; jų veidai nuliūdę, lyg tų 
bitelių po sunkios žiemos, ku
rios pristinga maisto, tik ką 
galima pastebėti, kad gyvos. 
Nebematyti ant jų veidų šyp
sos, mat, alkis pakerta jų spė
kas ir laipsniškai jie noksta 
ir noksta. Tai aiškiai yra ma
toma, kad turčiai nunokins ne 
vienetus, bet tūkstančius dar
bininkų, jeigu mes eisime jų 
“malonės” keliu.

Reikia stpti į griežtesnę ko
vą su lėbaujančia turčių kla
se, reikia išsikarianti žmoniš
ką reguliarę bedarbiam pa- 

lųoji. Ponas Ely randasi čio
nai, tik jūs išsigandote, maty
dami desėtkus tūkstančių dar
bininkų. Tai tad ir guberna
toriaus tėvas “apsirgo.”

Sekretorius patarė delegaci
jai ateit ant .rytojdūs, bet tik 
šešiems delegatams, žinoma, 
tada ponas būtų- smarkus, nes 
tuomet nebūtų čia tų tūkstan
čių draugų bei simpatikų, ku
rie šiandie reikalavimus statė.

Po raportų buvo konferen
cija, kur buvo priimta daug 
rezoliucijų ir patiekta planai 
tolimesniam veikimui.

Susirinkimas užsidarė 1 vai. 
naktį. Delegatai pramigę pa
skui ant paskirto laiko susi
rinko ir disciplinuotai skirstė
si namo.

2-ro Skyriaus Maršuotojas. 

šalpą, o per kasdienines kovas 
skinti kelią prie išnaudotojų 
viešpatavimo nugriovimo ir 
prie Sovietų tvarkos įsteigimo. 
Tuomet tai nušvis veidai varg
dieniams.

Prie valgyklos, antrą vai. 
po pietų jau stovėjo išsirikiavę 
vingiuotos šimtinės eilės. Poli
cija tvarko, keli raiteliai jodi
nėja aplinkui. Mat, čia per 
tris valandas ir pusę “paval
go” 15 tūkstančių žmonių. Su- 
virš 10 tūkstančių nakvoja 
prieglaudos namuose. Keletas 
tūkstančių vaikšto ištisas my
lias gauti maisto kąsnelį. Reiš
kia, pietus gavęs apie trečią 
valandą, turi jau laukti ryto 
9 vai. arbatos puoduko.

žinoma, kad turčiai dėšimt 
sykių geriam užlaiko savo šu
nis, negu ,-čia ’bedarbius mai
tina.

Gal 
galės 
tokios 
čiams reikėtų badmiriauti. Tai 
labai paprastas reiškinys šioj 
sistemoj; vieniems skurdas ir 
pilvų džiovinimas prie nuga
ros o antriems priklauso vis
kas : milionai pelnų, pertek
lius, lėbavimai, patenkinimui 
jų poniško apetito. Juk jie, 
nedirba dirbtuvėse, tačiaus ga
li naudotis viskuom, ko jų šir
dis bei jausmai trokšta. Nes 
šiandie# jie turi pasigrobę 
viską. Proletariatas turėtų 
greičiau atbusti ir paimti į sa
vo rankas valdžios vairą ir vi
są industriją su visais turtais, 
kas jiems ir priklauso.

Kiek toliau randasi trečias 
namas. Čia bedarbiai susiren
ka dienos laiku praleisti nuo
bodumo valandas. Šitam, na
me kada tai seniau būta skų- 
rų sandėlio. O dabar čia tū
no bedarbiai, paskendę tarpe 
dūmų. Vieni kaziriuoja, kiti 
čekeriais lošia, o nekurie val
go sausą duoną, kur 
vę.

Eidamas pro šalį, 
jau vieną lietuvį 
“Laisvę.” Jis man aprodė vi
sus tuos “puikiuosius” palo- 
cius. Keliolika svetainių visur 
užsikimšę po kelis šimtus. Ma
nau sau, tiek svieto prie ge
ros tvarkos kiek daug naudin
go darbo galėtų atlikti.

Vėliau aplankėm ir bedar
bių suruoštą koncertą. Žiūro
vų susirinko pilnutėlė svetai
nė; matyt, perdaug neįleidžia, 
nes prie durų stovi sargas.

Labai mane nustebino, kad 
čia randasi, beduonių eilėse, 
tokių gabių operos dainininkų 
ir artistų. Savo nepaprastu iš
silavinimu jie pakelia nors ki-’ 
birkštėlę jausmų, patys būda
mi pusiau alkani ir nuskurę. 
Kapitalistinės bedarbės našta 
paliečia profesionalus irtfamat- 
ninkus stumia į nejaukų gyve
nimo sūkurį.

Šimtai čia jaunuolių, neturė
dami darbo, merdėja gražiau
sios jaunystės ‘dienose. Nebe
prieinama jiems pasigėrėti 
jaunatvės jausmais; jie atskir
ti nuo visų pasaulio grožybių. 
Turčių tvarka paneigia jau
nuolių troškimus, palikdama 
juos tarpe senų aplūžusių mū
rų kankintis. Kiek daug iš 
Čia esančių galėtų vesti non- 
malu šeimyninį gyvenimą. Bet 
nelabieji tironai, paveldėdami 
viską, tūkstančiams jaunuolių 
ir senesnių darbininkų sugrio
vė tą laimę ir ateities siekius.

Gal greitoj ateityj paverg
tieji pastebės tuos visus žiau
rumus, kuriais mes esam vai
šinami, ir trenks pavergėjus 
į praeities griuvėsius, pavirs
dami senąjį pasaulį, tuomet 
ątsiejęąięie '.savo užsibrėžtą 
tikslą. Tik greičiau atbusk, 
dai-bipinke! ■ * t *■ • .s -. ■ •, ■ Viešinfiškis.

SKAITYK LAISVE
m Kitiems užrašyk Jabi

Draugai, Platinkite Automobi
lio Laimėjimo Bilietus Visur

MOLLYN’S BARBER SHOP
’' • ir1 ‘ ‘'

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
fries Republic Teatrą

Tai puikiausia įtaikyta lietuviš
ka “barbeme” ir “Beauty Parlor’* 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su modemiškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

NUŽEMINTOS KAINOS
suteikimui jums pasiliuosavimą nuo karšto 

oro pasaulio garsiausiose

Naujose Standi Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie Stillwell Avenue

Season Lockers
Tik už $5.00

Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u 
t gimnastikam ir atskirose kambariuose nuogiem vy
ram ir moterim ant saules be jokių ekstra mokesčių.

H. Belsky Te! STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS ,

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

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

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

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 6ft SUBATOS V AK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—85c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipenmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

0je====xoe30e:
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Puslapis penktas

SOVIETŲ ŽUVIS
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

“L AIS V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

pas

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvvs.

Avė.
ir So-

Laiiniootas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1186 
Keystone—-Main 1417

’ • 4*
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Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

LAISVI

Darbininkų Uniją

t

tai, 
ir

d 
VSi
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NEW YORK. — Tam tik- _ . . rA „ ,
ras įkaičius Jbeda^bįų dar tu-, j Brooklyno Tilto 50 Metę 
ri pašaipipius darbus, kur, per . SukdktllVCS J -

Samdytojai paki- į 
pasirašyt, kad 

iš jų “gavo” 
$2.06. Bet jinai

Puslapis šeštas Ketvirtad., Gegužės 25, 1933

Savo Kambariuose Nu
šauta Gengsteriy Pora

Iš TD Apsigynimo 17 
Kuopos Susirinkimo

Nušautas Bedarbis del 
Desėtko Dolerių

Revolveriais Blaško Policijos Suokalbis 
Diskusantus iš Union | prieš Industr. Maisto 
Aikštės New Yorke
NEW YORK. — Policija vis 

labiau varžo darbininkų susi
rinkimus ir diskusijas Union 
Square. Dirbantieji ir bedar
biai čia nuo senai susirinkda
vo būreliais ir diskusuodavo. 
Dabar nolicistai buožėmis ir 
net revolveriais blaško darbi
ninkų susirinkimėlius.

Šiandien, todėl, eina pas 
miesto majorą ir policijos ko- 
misicnierių darbininkų delega
tai protestuot prieš laisvės 
varžymą Union Square. Tuos 
delegatus išrinko mitingas, ku
rį buvo sušaukus viena TDA 
kuopa delei Tomo Mooney ap
gynimo.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

QUEENS. — Du nežinomi 
gengsteriai 6 :30 vai. antradie
nio vakare atėjo į Ruth Court 
Apartmentą, Glendalėj; nu
šovė George Kennedy ir jo 
meilužę Katrę Page, naktinių 
kliubų šokikę. Numesdami 
revolverius, žmogžudžiai pa
bėgo. Vienas iiš tų revolverių 
priklauso tūlam policmanui, 
kaip tvirtina detektyvai. Nu
šautasis Kennedy pirmiau bu
vo įtariamas kaip kito raketie- 
riaus užmušėjas. Įvairiais at
vejais Kennedy buvo devynis 
kartus areštuotas ir kaltina
mas už visokias piktadarystes. 
;Matyt, priešingos šaikos nariai 
nudėjo šią porelę.

TDA 17 kuopos susirinki
mas • įvyko gegužės 17 d. 
“Laisvės” svetainėje.

šis susirinkimas, kaip ir vi
suomet, buvo ’biskutį didesnis 
už mažą.

Tvarkos vedėju išrinktas J. 
Saulėnas. Finansų raštininkui 
nesilankant jau trečiame susi
rinkime, įnešta ir paremta 
rinkti naują, bet, niekam ne- 
apsiimant, paliko kitam susi
rinkimui išrinkt. Šiame susi
rinkime finansų raštininko 
'pareigas ėjo drg. Tamošiūnas. 
, Skaitytas pereito susirinki
mo įprotokoląs- ir vienbalsiai 
priimtas., . < ,

Naujų narių gauta trys Ir 
aplikacijos priimtos, bet tie 
nauji narjai nepasirodė. Tai 
blogas dalykas, ir dar viena 
iš tų yra partijietė; tai jau ne
atleistina. Tokios aplikacijos j1 
turėtų būt atmestos, o ir rei-| f 
kale TDA neturėtų pagelbą!'_ 
tokiem teikti.

Finansų raštininko ir iždi
ninko raportai irgi vienbalsiai 
priimti. Taipgi ir kitų komi
sijų raportai priimti.

Toliau rinkta delegatai į 
gegužės 21 d. Sam Weinstein 
gynimo konferenciją. Išrinkta 
du delegatai. Į priešfašisti- 
nę konferenciją gegužės 18 d. 
išrinkta trys delegatai.

Į bedarbių konferenciją, ku
ri įvyks birželio 4 d. po num. 
105 Montrose Ave., Brookly
ne, išrinkta 3 delegatai.

Nutarta rengti atvirame ore 
prakalbos. Tam tikslui suda
rytas platus komitetas. Tos 
prakalbos bus rengiamos ant 
kampo Union Avė. ir Grand 
St. Per “Laisvę” bus pranešta 
laikas, kada prakalbos įvyks.

Taipgi šiame susirinkime 
gavome pranešimą, kad visi 
TDA 17 kp. nariai ir visi 
kiti, kurie gali, dalyvautų 
Bridge Plaza teismabutyj, ka
da įvyks teismas 4 moterų ir 
2 vyrų, kuriuos suareštavo 
prie Relief biuro už reikalavi
mą badu mirštantiem našal- 
pos. (Teismas atidėtas iki ge
gužės 31 d.—Red.)
* Čionai reikia pažymėti, kad 

tarpe minėtų šešių yra ir 
mūsų kuopos veikli narė, 
drg. Tamošiūnienė. Kadangi 
ši draugė dar pirmu kartu a- 
reštuota, mes, gausiai atsilan
kydami į teismabutį, priduosi- 
me jai ir kitiem draugam 
energijos kasdieninėse kovose.

Dar čion turiu pridurti, 
kaip jau viršui minėjau, kad 
finansų raštininkas nesilanko į 
susirinkimus, o kartu jis buvo 
kuopos korespondontu. tad io 
nesant nr jūs norite nr nenori
te, patinka ar nepatinka, bnt 
rašo ir rpšvs “Samozvancas.”

Jūsų Samozvancas.

Antradienį rado nušautą 
Peterį Hydoskį palei Long 
Island gelžkelį. Jis buvo be
darbis, keturių vaikų tėvas, 
bet turėjo laikiną, . pašalpinį A • * f kdarbą iš miesto. Tą dieną bu
vo gavęs 10 dolerių algos. 
Spėjama, kad del tos dešimti
nės jis ir nukautas. Pas ne
gyvėlį paskui policija nerado 
nei cento.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
< 

Pabandykite!
, SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1-mos Kuopos 
Susirįnkimąs Šiandie

Ameriįtps Liętiivių Darbi
ninkų JjitęrątųtOš' į ^ŲĮąugijos 
pirmos ' ( Wsfrjnkimas
įvyksta ’ gegužėa 25 ;d.j' 18 valį 
yakare, “Laisves” svetainėje.. 
{ Visi nariai yra kviečiami at
silankyti. Bus ląbai svarbių 

i reikalų. Bus svarstoma ben
dro fronto pasekmės, ALDLD 

' Antro Apskričio išvažiavimas 
. ir ten įvyksiantis . pusmetinis 
apskričio suvažiavimas. Turė- 

i sime svarstymui ir kitų svar
bių reikalų.

Sekr. K. D.

JONAS STOKES

NEW YORK. — Maisto 
Darbininkų Industrinė Unija 
išleido pareiškimą apie 
kokius sumokslus policija 
bosai daro prieš šią revoliuci
nę organizaciją. . Pirmadienį 
policija, užklupo unijos, cent
rą ir areštavo , dvyliką, narių. 
Jie dabar laikomi po $7,500 
parankos kiekvienas. Juos kai-! 
tina kaipo- būk tai “rakętie-1 
rius” ir “kidnaperiuš.” Bet ką > 
jie “kidnapino?” Kadangi tos I 
pačios unijos keli streikieriai 
atėjo į centrą pasikalbėt apie 
streiko vedimą, tai policija sa
ko, kad jie buvę “kidnapin- 
ti.” Jokia industrinė unija, 
priklausanti prie Darbo Uni
jų Vienybės Lygos, niekad ne
varė jokio rakieto, bet visuo
met kovojo prieš bosams 
liaujančius raketierius iš 
cialistinių” ir federacinių 
jų.

Kadangi Industrinė Maisto 
Darbininkų Unija veda strei
kus bei organizuoja darbinin
kus jau tokiose didelėse įmo
nėse, kaip Foltis-Fischer kafe- 
terijos, Commodore Hotel, pie
no kompanijos ir tt., tai išnau
dotojai su policija ir teismais 
kepa vis naujus sumokslus 
prieš tą uniją.

Industriniai maisto darbi
ninkai šaukia visus protestuęt 
prieš tokias niekšystes ir Rei
kalaut, kad tuojaus įbūtų pa- 
liuosuota tie 12 darbininkų.

M. D.

Waxey Gordon ir 
Morgan

FOTOGRAFAS
Aiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo 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 k u o- 
puildausL

JONAS STOKES
(12 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 6-9467

New Yorke

156

va-
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Barbenu Streikas Didėja

Bozena Balliga,

girtoje
verte

NOTARY 
PUBLIC

pas 
rei-

tar-
“so- 
uni-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Ave’nue 

brooklYn: ‘k? y: '

Per II 4- 4.i ployment agentūrą

’ Trečiadienį' sukako 50 metų 
'nuo pastatymo'Ėrooklyno til- 
į to. 1 Ilgą laiką jis buvo dl
l' džiausiąs “kabamasis” tiltas 
' pasaulyje.

. i Geriausia tai
11i Choro narinę

jom, na-
. alinkui di- 

maudytis.
ankstyvo

ių apščiau 
avaitię

x pav uauax pavac>ax{, KUR tik ne- 
pažvelgei mirga žiedai, lęidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite, 
persitikrinti:- , • -

BLOZNELIS,
R. F. D. No. 2. Catskill, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyry g 

motery ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Telephone, .Stagg 1-4409

A„ RADZEVl^W

GR4BORIUS 
rMnflRTAkKR

110 Mylią Greitumo 
Naujas Traukinys

NEW YORK. — Union Pa
cific gelžkelių kompanijos pre
zidentas sako, kad statysią 
traukinį, kuris darys po 110 
mylių į valandą. Vietoj pa
prasto plieno ir geležies bus 
naudojama nerūdijančio plie
no mišinys su aluminumu. Tad 
traukinys būsiąs lengvesnis, 
nekaip kiti, kurie padirbti iš 
paprastų metalų.

Už Streiką Sugrąžino 
Į Sing Sing Kalėjimą

NEW YORK. — Kadangi 
didžiausias Amerikos ir pa
saulio bankininkas Morganas 
per trejus metus nemokėjo 
valdžiai jokių mokesčių nuo 
savo milžiniškų pelnų, tai 
š m u g e 1 n i n k as raketierius 
Waxey Gordon tikisi lengviau 
išsisukti teisme. Jis per me
tus darydavo apie miliono do
lerių biznį ir kaltas valdžiai 
šimtus tūkstančių dolerių mo
kesčių. Jo advokatai dabar 
statys klausimą: O kodėl val
džia neima nagan Morganą, 
kuris šimtus sykių daugiau nuo 
jos nusuko?

Vyras Verte Pačią 
Lytiškai Uždarbiauti

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
, Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St 
187 
223 
222 
135 
287 
350
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

i Chroniškos Ligos Gydomos;
šiandien atei-

Darbininkas ‘ Leon ' Bloom 
seniau buvo nuteistas į Sing 
Sing kalėjimą. Po kiek laiko 
jis tapo sąlyginiai paliuosuo- 
tas, “kol gerai užsilaikys.” Bet 
kad L. Bloom pasirodė kovin
gas darbininkas, kaipo sekre
torius Skalbyklų Darbininkų ' 
Industrinės Unijos, tai 
streiką, buvo areštuotas ir 
į kalėjimą sugrąžintas.

šiandie vakare įvyksta ma- ’ 
sinis mitingas Ambassador 
Hall, Bronxe, protestuot prieš 
Bloomo įkalinimą. Bus išrink
ta delegacija, kuri keliaus 
gubernatorių Lehmaną ir 
kalaus paliuosuot Bloomą.

Visai Nieko Nemoka 
Už Ilgiausią Darbą

Masinis Mitingas ir 
Demonstracija

BROOKLYN. — Bedarbė 
j S. rašo Daily Workeryj, kad 
ji gavo namų darbą per Em-

■ ; 59 Le-
■ onard St. Buvo pasiųsta pas 
! tūlą Mrs. Shapiro. Turėjo 
j dirbti po 9 ir daugiau valan- 
j dų per dieną; turėjo apskalb
ei 10 žmonių šeimyną ir vis
ką apliuobti. Po keturių die
nų moteriškė pareikalavo kiek 
atlyginimo, 
šo popierėlę 
darbininkė 
už tą darbą 
nesirašė, žinodama, kad nieko ; 
jai neduos. Pasiskundė polic- j 
manui, bet tas tik pasiuntė i 
ją atgal ’ į agentūrą.

NEW YORK. — šiandien 
7 :30 vai. vakare Union Square 
įvyksta masinis mitingas delei 
'Tomo Mooney paliuosavimo. 
Mitingap šaukia Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kuo
pos.

6130 vai. vakare toj pačioj 
aikštėj prasidės demonstraci
ja, per kurią bus reikalauja
ma, kad miesto valdžia sustab
dytų policinį terorą prieš ko
vojančius už pašalpą bedar
bius ir kad paliuosuotų visus 
už tokį veikimą areštuotus 
ctJafbininkus. ši demonstracija 
sti* Raudonfrontiečių Orkestrą 
paskju) hįaršuos iki 10th Si. 
ir 2/id Avė., kur įvyks masi
nis Mitingas. > r ■ '

Milžiniška Dauguma prieš 
“Blaivybės” įstatymą

' I —i--------------

NEW .YORK. — Kiek buvo 
suskaityta balsų iki antradie
nio vidurnakčio, tai 984,953 
piliečiai balsavo už panaikini
mą Volsteądo “blaivybės^’ įsta
tymo ir tiktai 23,362 už jo pa
laikymą.

Dirbančiu Vietas Nori 
Užpildyt Bedarbiais

’ BROOKLYN. — Magistrą- 
tas David L. Malbin atrado 
kaltu Williamą Clouge, 38 me
tų amžiaus, kad jis 
puotoje su kareiviais
savo jauną moterį, 16 metų 
amžiaus, už pinigus . eit gult 
su tais vyrais. » Teisme jis sa
kė, kad norėjo tuo būdu: gaut 
pinigų, idant galėtų su mote
rių parvažiuot namo . į Iowa 
valstiją. Reikia suprast, kad 
bedarbė privedė tą vyrą prie 
tokios prekybos.

Phone Sedgwick ^-3414

QUALITY SCREEN CO.
C- A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus) i 
duris', langus , ir gonkasl Patys 
atliekame visą, dailydės (carpen
ter) darbią. Kainos labai prieina
mos. . v' • "‘ 7 y . -• Į - •

< 4603 ŲHIgD AVĖ.
- ■ BRONX, N? Y.1-
Tarpe 185Uj jr 186th Sts.

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

Važiuokime Bušu 
Dainy Dieną

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakac: 

mas ant puikaus kalno, a 
deli medžiai, ^platus sod^s, žemiau 
graži upė, tyras vąnduo

Įvairių rūšių uogų, nud 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržov'

Kaina tik $10.00 j s
Ypač dabar į pavasarį, k

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

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

ir MėšlaŽąrnės Ligos, Nervų Įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. j

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bej,, Ciepti IŠmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
i Kalbame lietuviškai i

I PR..ZINS 
lilO EAST 16lhST.lt. T.
I Tarp 4th Ave. ir Irving Place
I įsisteigęs 25 metai 
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 
• Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Reikėtų mobilizuotai 
žiuot į Dainų Dieną ateinantį 
sekmadieni Cranford, N. J.

s”'”i 1 s11 ' Aido 
važiuot ten bu- 
’’ompuri ‘oj, su

į dainomis, šposais ir sma
giais pasikalbėjimais. Kelio
nės lėšos busų į abi pusi tik

ėtai doleris. B ūsas išeis1 sek
madieni 9 vai. iš ryto nuo 

, “I aisves” svetainės,; kampas 
: Ten Eyck ir Lorimer Sts.

. Sijripatįkas.

mėnesį gauna padirbėti . de- 
sėtką dienų; už tai jiems mo
kama $45. Miesto valdžios 
agentai dabar klausinėja kai 
kuriuos iš tų bedarbių, ar su
tiktų visą mėnesį reguliariai ; 
dirbt už $60, tai valdžia va-, 
rys iš darbo nuolatinius, ge-1 
riau apmokamus darbininkuš/; 
o ji) vieton statys bedarbius.

Motina Užsitroškino, Nužu- 
dydama ir du Kūdikius

BRONX.
46 metų amžiaus, nusižudė žli
binamuoju gazu, užtroškinda*- 
ma kartu ir dvi savo dukteris, 
viėną 8, kitą 10 metų 1 am
žiaus. Buvo susipykus su. vy
ru, nuo kurio užsirakino du
ris, palikdama jį lauke. . ....

TEL. STAGG 
2-5043 .

(NC

KIEKVIENAM DARBI
NINKUI R E I K A L INGA

NEW YORK. — Barberių 
lokalo 560-to streikas sklei
džiasi; streikuoja jau1000 
darbininkų septyniuose šim
tuose barbernių. Pamatinis 
reikalavimas —- už,tikrint sam
domam barberiui $25 algos į 
savaitę ir damokėt dar pusę 
to,.ką jjs įdirbs virš, 35 dolerių 
per savaitę. '1

f Li^ūvia^ , bąrberUi turėtų 
plačiau jpruheH apib savo są-į 
lygas- :.

nors vieną dieną savaitėje 
pakvėpuoti tyru - oru, tad 
patariame šį sekmadienį, 28 
d. gegužės, dalyvauti trijų 
E. New. Yorko kp. išvažia
vime, Forest Parke, kur tik 
ką sužaliavę1 it pražydę me
džiai ir gėlės savo kvapsniu 
atgaivins jūsų darbu nua
lintą kūną.

Užkandžiais ir gėrimais 
nesirūpinkite, • nes mūsų 
gaspadinės žada visus pri
sotinti sveiku, skaniu ir 
įvairiu maistu.

Visus užkviečia
Komisija. -

Nukirto Jūreiviam Algas
1 NEW YORK. — Ėxįbrto 
Lįnijos .jūrįni^kĄrps ; if darbi- 
nįhkamb šią ‘Uvaitę nunįušė 

i penkiais: procentais ;algasc. -.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

BROOKLYN, N. Y,

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A B O R I U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST.

MUSU (STAIGA ATLIEKĄ SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM- iŠ VISU ŠAL1U, IR IŠ .ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. ' TURIM PRlVATlŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANS|N( , AUTOMOBILIU, 

. KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI V LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ.VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
ii’. ViSA)& TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS C MUS, O MES 

KUČGERIALfeiAl PATARNAUSIM.
( WU£U IŠTINĘ ATDAR/X DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

16lhST.lt



