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KRISLAI
Atsitaiso Klaida.
Laimėjimas Jų Mitinge.
Rochesteris.
Gražus Darbas.
Kodėl Reikia Remti?

Rašo Komunistas

Savo laiku šioje .vietoje buvo 
rašyta, kad Shenandoah Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
34 kuopa atsisakė remti jaunuo
lių nacionalį judėjimą. Už tai 
tos kuopos draugai buvo smar
kiai barami. Dabar kuopos se
kretorius d. J. P. rašo:

“Mes per klaidą pasiųsdami 
jaunuolių agitacijos fondo blan
kas pareiškėme, kad mes nega
lime remti jaunuolių, kadangi 
mes čia ant vietos turime jau
nuolius ir čionai reikalingi pi
nigai. Tai tik buvo diskusuota 
panašiai. 17bt prie pabaigos mi
tingo buvo įnešimas, kad paau
kuoti vieną dolerį. Aš apie tai 
pamiršau parašyti, o jūs kris
luose apie tai paskelbėte visam 
svietui. Taigi, mūsų LDS 34 
kuopa atšaukia tą klaidingą 
pranešimą, padarytą per rašti
ninką J. P. Mūsų kuopa remia 
ir rems, kiek išgalės, jaunuolių 
kovas.“

visus savo pasekėjus 
apieli rikės. Nuėjo 

Andrulis su keliais 
ir pareikalavo, kad

Chicagos sklokos, vadukai su
rengė masinį mitingą Butkui ir 
susišaukė 
iš visos 
draugas 
draugais 
būtų leista komunistų poziciją 
apginti. Stačiai reikia stebė
tis, kad grynam sklokos susi
rinkime už Komunistų Partijos 
poziciją tapo paduota net 70 
balsų. Tas aiškiai parodo, kad 
dalis Prūseikos ir Butkaus su
vedžiotų darbininkų jau pama
tė, kur link jie vedami ir grįž
ta po Komunistų Partijos va
dovybės vėliava. Komunistai 
tuos draugus karščiausiai svei
kiname.

I

WASHINGTON. — Vien 
tik Anglijai Morgano ban- 

: kas, susitaręs su kitais Am- 
Rochesterio revoliuciniai lie-1 erikos bankais, .suteikė kre- 

tuviai darbininkai ir darbinin
kės pradėjo rimtai galvoti, kad 
toliau nebegalima apsieiti be ko
munistų frakcijos vadovybės. 
Teisingą, leninistinę vadovybę 
mūsų judėjimui gali užtikrinti 
tiktai draugai, susispietę Ko
munistų Partijos eilėse ir pra- 
vesdami partijos liniją visuose 
darbuose. Todėl gegužės 21 d. 
susirinkime net keturiolika 
draugų bei draugių pasižadėjo 
įstoti į partiją ir sudaryti lie
tuvių frakciją. Draugai, išpil- 
dykite savo duotą žodį ir tap
kite organizuotais bolševikais.

Wilk es-Barre organizacijos 
laikė konferenciją ir nutarė 
įsteigti vasarinę lavinimosi mo
kyklą jaunuoliams ir suaugu
siems. Tai bus dvi mokyklos. 
Pamokos turėtų prasidėti su lie
pos pradžia—veikiausia po 
“Laisvės“ pikniko. Gražus 
draugų užsimojimas. Komuni
stų Centro Biuras visais būdais 
draugams padės šitą planą pra
vesti gyveniman. Tuojaus pra-1 ^a, kad awpkpnas Muec- 
-------j registruoti . studentus Ye gg metų amžiaus, vado- 

iVirlzlnm dolnfinni nil- ' » ___
dėkite j
abiem mokyklom. Galutinai nu
sitarkite, kur mokyklos įvyks— 
mieste ar ant farmos. 1

Brooklyn© ir New Jersey 
jaunuoliai yra pasiryžę įsteigti 
vieno mėnesio jaunuolių lavini
mosi mokyklą. Vajus jau pra
dėtas. Daug rašoma “Laisvės” 
angliškam jaunuolių skyriuje.

Massachusetts jaunuoliai tu
rės vasarinę mokyklą Worces- 
teryje. žada turėti tikrai skai
tlingą mokyklą. Bet kodėl mo
kyklos organizavimo vadai apie 
tai mažai terašo “Laisvėje?”- 
Draugai, mokyklą reikia popu- 
liarizuoti.

Jaunuolių mokyklų steigimas 
ir palaikymas padarys nemažai 
išlaidų. Reikia, kad visos mū
sų organizacijos ir visi mūsų 
draugai prisidėtų prie to di
džiausios svarbos darbo. Tuo- 
jaus rūpjnkitės sukėlimu pini
gų del jaunuolių mokyklų!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Reakciniai Unijų Vadai 
Atmetė Vienybę

NEW YORK.—Adatos 
Amatų Industrinė Unija 
pasiūlė reformistinei mo
teriškų drapanų siuvėjų 
unijai bendrų veikimų bū
simam siuvėjų streike. 
Pasiūlymas padarytas 35- 
tam lokalui. Bet senosios 
unijos vadai nutarė at
mesti siūlomų vienybę ir 
visai neprisileido revoliu
cinės unijos atsiųstos de
legacijos delei pasitarimo.

KETURI ŽUVO RYKLIŲ 
NASRUOSE

BRIDGETOW, Barbados. 
—Geg. 25 d. apsivertė tur
čių puotinis laivas. Ketu
ri pateko į vandenį ir tuo- 
jaus 'dingo ryklių (sharks) 
nasruose. Penki ponai bu
vo išgelbėti.

Morgano Bankai Veikia 
Tarptautiniu M a š t abu

dito už $200,000,000. Taip 
pat buvo milionai dolerių 
paskolinta Italijai, Japoni
jai ir Ispanijai. Vadinasi,
pasirodo, kad Amerikos 
bankieriai tiesioginiai kon
troliuoja • europinių šalių 
nansus.

fi-

Popiežius Buvo Išėjęs 
Laukan iš Vatikano

ROMA.—Pirmu sykiu nuo 
1870 metų popiežius Pijus 
XI sulaužė tradicijų ir bu
vo išėjęs mišias laikyti į šv. 
Jono Laterano Bazilikų už 
Vatikano sienų. Tas pąro- 
do, kad Pijus vis daugiau ir 
daugiau taikosi prie žmonių, 
idant palaikyti juos prie 
bažnyčios.

Havana, Kuba. — Sako*

vau j a ; naujam j sukilimui 
prieš , prezidentų Machado. 
Muecke dalyvavo Kubos ka
re prieš Ispaniją už nepri
klausomybę. < , . . . >

DŽIAUGIASI, KAD VILNIAUS DARBININKAI 
BAISIAI VARGSTA. BET NEKOVOJA

“Vilniaus Rytojus” rašo:
“Mūsų žmones spaudžia 

jau nebepakeliamas skur
das, vargas, rūpesčiai, ne
malonumai; daugumas jau 
nebeturi nė pinigų, nė duo
nos kąsnio. Bet vis del to 
jie nerėkia, nešūkauja ir ne
streikuoja, kaip Amerikbs, 
Anglijos ir kitų kraštų gy

ABI KAPITALISTINES PARTIJOS LY
GIAI MORGANO BANKO KIŠENIŲJE

WASHINGTON. — Sena
to komisijos tyrinėjimas 
parodo, kad lygiai republi- 
konai ir demokratai yra su
lindę į Morgano kišenių ir 
lygiai abieji ištikimai ban- 
kieriams tarnauja. Repub- 
likonų partijos šulas Cool
idge maitinosi iš Morgano 
lovio. Bet taip pat lygiai 
demokratų partijos “didvy
riai” Raskob, Davis ir Mac-

Didžiausias Laimėjimas Manchester 
Audėjų; Bosai Priversti Pakelti Dar

bininkams Algas Ant 15 Nuošimčių
MANCHESTER, N. H.— 

Tai puikiausias įrodymas, 
kad darbininkai gali laimėti 
streikus už algų pakėlimą. 
Štai čionai Amoskeag audi- 
nyčių darbininkai ir darbi
ninkės laimėjo pilniausią 
pergalę per kovingą strei
ką. Darbininkų dvasios ir 
pasiryžimo nesulaužė joks 
policijos ir milicijos bruta- 
liškumas. Dirbtuvių direk
toriai laikė susirinkimą ir 
nutarė pasiduoti’ streikiė- 
riams, išnildant jų reikala-

i MIESTŲ MAJORUS PRISPYRĖ PRIE SIENOS
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto valdžios iždininkas 
Įgavo reikalavimą nuo 
| penkių dešimtų didžių
jų miestų majorų, kad 
federalė valdžia tuoj aus su
teiktų jų bedarbiams tie
sioginę pašalpą. Tuose in
dustriniuose miestuose be-

Kovingas Čeveryky
Darbininkų Pikietas

RAYMOND, N. H.—Ge-. 
gūžės 25 d. čionai keli šim
tai čeverykų darbininkų, 
kurie streikuoja už pakėli
mą algų, pikie.tavo . Faulk
ner dirbtuvę. Jie gerai ap
daužė ir išvijo tuzinų ^ke
bų/ Valdžia, prisiuntė dide
lį būrį policijos iš galeono 
sulaužymui streiko.

ventojai. Jie ramiai kenčia 
ir laukia.”

Panaši yra vargingųjų 
valstiečių padėtis ir pačioj 
Lietuvoj,. . Tik neilgai 
džiaugsis visokio plauko fa
šistai, kad didžiausio skur
do, vargo ir bado prispirti 
žmones tyli, ramiai kenčia, 
nekovoja. Jau įr Vilnijos 
valstiečių kantrybė plyšta. • 

“Priekalas”

Adoo gyvena 
malonės.

Žinoma, šis 
nėra pilnas.

iš Morgano

tyrinėjimas 
Jis neiškeis 

aikštėn visų Washington© 
ponų, kurie randasi Morga
no • apmokamoj tarnystoj. 
Jei tas būtų iškelta, tai pa
sirodytų, kad visas kongre
sas yra sulindęs į bankierių 
kišenių.

vimus ir pakeliant algas ant 
15 nuoš. Kovoje dalyvavo 
net aštuoni tūkstančiai au-

Šis Amėskeag kompanijos 
audėjų streikas buvo iššauk
tas prieš norų ir valių seno
sios United Textile Workers 
unijos vadų.

Manchesterio audėjus tu
rėtų pasekti darbininkai ir 
darbininkes- kitų pramonių. 
Per pasiryžusių kovų galima 
laimėti!

darbių judėjimas taip smar
kus, kad majorai bijo toliau 
bedarbius badu marinti; 
Miestų valdžios neturinčios 
pinigų bedarbius šelpti. 
New Yorko valstijos guber
natorius Lehman taip pat 
reikalauja, kad federalė 
valdžia ateitų pagelbon su 
keliais milionais dolerių.

Jauni Socialistai 
Nepaiso Savo Vadų

PATERSON, N. J. — 
Čionai buvo atlaikyta sėk
minga jaunuolių konferenci-?
ja odelei prisirengimo prie;Pas^or^ kuomet išgirdo, 
Nacionalės Jaunuolių Die- fcpdJRoose vėl to-valdžia nu
bos, geg. 30. u Konferencijoj 
dalydavo > taip; put< atstovai 
nųę Jaunųjų Socialistų. Ly-, 
gos ir pasižadėję) dalyvauti 
bendrose j > demonstracijose,* 
nepaisant savo nacionalių 
vadų, * kurie tam griežtai 
priešingi. Konferenciją šau
kė! Jaunųjų Komunistui Ly-

Rooseveltas Konferuoja < 
Su Japonijos Pasiuntiniu

WASHINGTON. — Prė- 
zidentas< Rooseveltas laikė 
konferencijų su Japonijos 
pasiuntiniu pohw Ishii. i Sa
ko, kalbėjos apie* ^nusigink
lavimų.” -

Kaip ir Kas Paliuošūos 
Tom Mooney? i <

“Augščiausias teismas, 
kuris paliuosuos Tom 
Mooney,” sako draugas 
Minor, “randasi gatvėse ir 
šapose.” Tiktai darbinin
kai privers valdžią išleisti 
iš bastilijos nekaltą dar
bininkų vadą.v

Naujas teismas lar kar
tą įrodė jo nekaltumą. 
Drg. Minor ragina visus 
darbininkus ir visas dar
bininkų organizacijas su 
padidinta energija ir di
desniu maštabu kovoti už 
Tom Mooney laisvę.
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GELEŽINKELIŲ KOM
PANIJŲ PELNAI 

PAKILO

Dvylikos didžiųjų geležin- Dar viena baisi tragedija
kelių kompanijų pelnai per 
balandžio mėnesį pakilo ant 
19 nuoš. Bet darbininkų al
gos dar sumažėjo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Chicago, Ill.—Miesto val

džios biudžetas 1933 metams 
sudarytas iš ’ $47,800,000.
■ ■ : - f ' : r i 1 ■ ; •

Albąny, N. Y. — Valstijos 
yaldžia paleis iš darbo 1,000 
darbininkų, kurie dirbo’ prie 
keliu Įtaisymo.

Washington. — Su pra
džia liepos mėnesio jau bus 
apie 274,000 darbininkų 
miškų atsodinimo kempėse.

Geneva. — Hitlerio val
džios atstovas padarė pa
reiškimų Tautų Lygos tary
boje, kad už persekiojimų 
žydų viršutinėje Silezijoj 
kalta vietinė valdžia, o ne 
Berlyno valdžia. Tai Hitle
rio bandymas nusiplauti 
rankas nuo atsakomybės už 
pogromus.

: Poughkeepsie, N. Y.—Pe
reito karo veteranas Harry 
Davies, 35 mėtų amžiaus,

mušė1 jo mėnesinę pašalpa 
nuo $40 iki $20. ' ■

Pasirašė Taikos Sutartį
GENEVA. — čionai Co- 

lumbijos įr Peru atstovai 
pasirašė taikos sutartį ir su
stabdo karų. Vi^ųs ginčus 
delei teritorijos paveda Tau
tų Lygai išspręsti.

Darbininkų Vienybė
LONDON.—Anglijos uos

tų ir geležinkelių darbinin
kų unijos nutarė nelioduoti 
jokiiį tavorų iš Finlandijos 
laivų, kurie atplauks į Ang
liją. Tarimas padarytas su 
tuo tikslu, kad pagelbėt 
Finlandijos jūrininkams lai
mėti streiką.

z
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JAPON. PAĖMĖ CHIN! JĄ UŽ GERKLES 
-REIKALAUJA AMŽINO PASI VERGINO

TIENTSIN. — Japonų ar
mijos štabas pridavė chi- 
nams ultimatumą. Reika
lauja, kad chinai pripažintų 
Manchukuo nepriklausomy
bę, kad padengtų visas Ja
ponijos išlaidas, kurios pa
sidarė grobime Chinijos 
krašto ir kad ištrauktų sa
vo armijų iki už Geltono
sios upės. Taip pat reika
lauja, kad tarpe Chinų Sie
nos ir Geltonosios upės bū
tų įsteigtas neitralis zonas.

DARBININKE MOTINA UŽMUŠĖ SAVO TRIS 
KŪDIKIUS IR STUBĄ PALEIDO Į PELENUS

FRAMINGHAM, Mass. —

darbininkų šeimynoje. Prie 
jos privedė bedarbė, vargas 
ir badas. Štai čia gegužės 
25 d. kilo gaisras Dyczhes- 
kių namuose. Jame žuvo 
trys kūdikiai, ketvirtas ap
degė, motina taip pat. Pas
kui tyrinėjimas atidengė ką 
kitą. Pasirodo, kad motina 
savo tris kūdikius plaktuku 
užmušė, o ketvirtą bandė 
užmušti. Paskui namų pa
degė. Užmuštų ir žuvusių 
vaikų amžius toks: vienas

Morganas Mokėjo Tak
sus Anglijos Valdžiai

WASHINGTON. — Mor- 
gano bankas darė biznį Am
erikoje šimtais milionų dole
rių per šiuos tris metus, bet 
nemokėjo jokių taksų. Tuo 
tarpu senato komisija sura
do, kad tas pats Morganas 
mokėjo taksus Anglijoje už 
darymų biznio Londone. 
Ten, matomai, nebuvo taip 
paranku papirkti parlamen
to lyderius arba nebuvo 
rokavimo;

iš-

Krikščionys Kunigai 
Užtaria Vokietijos Žydus

NEW YORK. Čionai 
susirašė apie 1,200 krikščio
niškų kunigų (katalikų ir 
pręteStonų) ant peticijos, 
kurioje protestuojama prieš 
persekiojimą žydų Vokietį- 
m ? į •’ /1 > ■ - .i .. . >

Laimėjo Streiką
PATERSON, N. J. — Po 

kovinga vadovybe Naciona- 
lės Audėjų Unijos čionai 
laimėjo streikų Columbia 
audinyčios d a r b i n i n k ai. 
Streikavo dvi valandas. Bo
sas sutiko duoti audėjams 
visų šeštadienį liuoslaikio 
be nųkapojimo algų. Taip 
pat uždėjo mokesties vienų 
ketvirtadalį cento ant jar
do.

Darbininkai Visy Salią,’ • 
Vienykite#! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaim&sito 
Pasaulį!

Delei šių Japonijos reikala
vimų eina derybos Peipin-

Tuo tarpu pranešama, 
kad Peipingo apielinkėje dvi 
Nankingo valdžios divizijos 
sukilo prieš generolų įsaky
mų ir atsisako pasitraukti. 
Kareiviai reikalauja, kad 
jiems būtų pirmiausia ap
mokėtos algos, o paskui jie 
pildys prisakymus karinio 
štabo.

l ii i 
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išgelbėjus 
vargo, ku-

Dyczheski, .

11, kitas 8, trečias 4. O ket
virtas, kuris pabėgo, turi 7 
metus.

Motina pasakius: “Aš tų 
padariau, idant 
kūdikius nuo to 
rį aš kenčiu.”

Pasirodo, kad 
37 metų darbininkas, jau 
nuo gruodžio 31, 1931 me- ; » 
tų, neturi darbo. O šeimy
na didelė, ir todėl badas joje į 
užviešpatavo. Motina nete- > 
ko lygsvaros ir papildė tų 
baisų žygį prieš savo nekal
tus kūdikius.

‘ I In

Demonstrues Už Dar
bininkę Gyvybę

BALTIMORE, Md.—Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas organizuoja gegužės 
30 d. demonstracijų už iš
gelbėjimų negro darbininko 
Lee gyvybės. Jis nuteistas 
mirtin ir birželio 2 d. pa
skirta nužudymui. Demons
truodami Baltimorės darbi
ninkai reikalaus, kad guber
natorius Ritchie sulaikytų 
nužudymą. Lietuvių darbi
ninkų pareiga masiniai da
lyvauti šioje demonstracijo- %' 
je.

Klaidos Pataisymas
Vakar buvo rašyta, kad 

tarpe automobilio nelaimėje, 
sužeistų draugių bingham- 
toniečių randasi draugė 
“Bronė Zmitrienė.” Turi 
būti Bronė Zmitriūtė.

“Priekalo” No. 3
Jau pasiekė Ameriką Ma

skvoje leidžiamo lietuvių 
žurnalo “Priekalo” No. 3 
už 1933 metus. .Kaip visuo- 
Kaip visuomet, taip šį sykį 
“Priekalas” kupinas gerų 
straipsnių, poezijos ir leng
vesnių pasiskaitymų. Daug 
rašoma apie marksizmų san- . 
tikyje su socialistine kūry
ba Sovietų Sąjungoje. Drau
gų pareiga “Priekalų” įsigyt 
ir atydžiai skaityti.

i
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DUOSNUSIS MORGANAS
Be abejo, daugelis darbininkų nebenorėdavo tikėti ko

munistams, kuomet pastarieji sakydavo, kad Jungtines 
Valstijas šiandien valdo Morganai, Rockefelleriai, Youn- 
gai ir kiti žymūs kapitalistai. Jie valdo, mes sakydavom, 
per savo pastatytus valdininkus, už kuriuos leidžia net’ ir 
darbininkams balsuoti! Išrinktieji ir pastatytieji be rin
kimų valdininkai paskui pildo multi-milionierių įsaky
mus, kadangi jie yra jų “įtakoje.” 1 •

Tyrinėjimas Morgano biznio ir santikiavimų' su įvai
riais valdininkais ir “žymiais tautos atstovais,’* tai labai 
ryškiai iškelia aikštėn, apnuogina. Bankierius Morga
nas naudojo dvi metodas “patepimui” augštų valdinin
kų, žymių žmonių. Pirmoji—didelės paskolos pinigais. 
Tos paskolos dažnai labai didelės. Iš šiaip bankų tie as
menys vargiai begu gautų, kadangi korporacinių bankų 
biznis yra limituotas. Bet iš privatinių bankų, panašių 
kaip Morgano, jie gaudavo milžiniškas paskolas, už ku
rias, aišku, turėdavę kuo nors atsiteisti.

Antroji metodą sekama: Morganas, būdamas įvairių 
stambiųjų industrinių korporacijų valdininku, jis, ir kai
po bankierius, gaudavo įvairių korporacijų daugybę Šerų 
smarkiai papigintomis kainomis. Tuomet jis atidengda
vo gausos ragą ir pildavo iš jo tuos Šerus į. įvairių pa- 
rinktinių valdininkų kišenius. Morganas ,, parduodavo 
tuos šėrus įvairiems žymiems žmonėms be jokių uždar
bių, bet tie Šerai būdavę parduodami po $15 ar $17 arba 

* liet $20 pigiau, negu jie parduodami biržoje! Galima sau 
įsivaizduoti, kokius milžiniškus pelnus tie šėrų pirkėjai 
galėdavo turėti. Tegul asmuo nupirks, sakysim, tokių 
šėrų kokį tūkstantį, po $15. Paskui lai jis parduoda 
juos biržoje po $30! Matysite, kiek ąnt vieno tūkstan
čio šėrų galima uždirbti. ’' '

Tasai uždarbis, juk tai aiškiausiai, buvo niekas dau
giau, kaip tiktai kyšis, duodamas Morgano “geriems 
žmonėms.” ’

Ir taip šiandien matome tokių “gerų žmonių” yra 
visa virtinė Morgano sąraše. Tarpe jų skaitome vardus 
Calvin Coolidge, MacAdoo, gen. Pershing, Norman U. 
Davis, Mellon, ir visa eilė kitų. Nepraleistas ir esamas 
Roosevelto iždo ministeris, Mr. Woodin!

Visa Amerikos Smetona, visa augštoji valdininkija, pa
sirodo, yra nupirkta, tiesioginiai ar ne tiesioginiai.

Ar dabar tenka stebėtis, kodėl Morganas su savo 19-ku 
partnerių kapitalistų nemokėjo per pereituosius tris me
tus nei cento valdžiai taksų?

Ar dabar tenka stebėtis, kodėl valdžia jo neėmė na- 
gan?

Ar dabar tenka stebėtis, kodėl Jungtinių Valstijų val
džia visuomet gina Morgano ir kitų kapitalistų intere
sus, o puola darbininkų klasę?!

Ne! Tas nestebina susipratusių darbininkų! . šis prie- 
puolingas Morgano tyrinėjimas tiktai patvirtina tai, ką 
mes senai skelbėme.

Jeigu komunistai, tuo būdu, buvo teisingi šituo atve
ju, tai jie taip jau yra teisingi ir tame, kad vienatinis 
kelias padarymui galo šitai bjauriai sistemai—darbinin
kų organizuotumas ir nuvertimas kapitalizmo!

WATERBURY, CONN.
“Šelpėjai” Rekrutuoja Jaunuo

lius j Roosevelto Kempes
Miesto bedarbių šelpimo sto- 

tys stengiasi suvaryti jaunuo
lius į pono Roosevelto įsteigtas 
prievartos darbo stovyklas.

Kol bedarbis gauną šiokią 
tokią pašalpą iš miesto labda
rybės fondo, pirmučiausiai tu
ri išsispaviedoti, kiek turi šei
mynos, kaip seni yra šeimy
nos nariai ir t.t.

Kaip pasirodo, valdančioji 
klasė išanksto rengėsi prie 
verstino jaunuoliams darbo; 
užtai valdininkams buvo svar
bu žinoti metus reikalaujančių 
pašalpos tėvų ir jų vaikų.

Minimi bedarbių šelpimo 
biurai, žinodami jaunuolių me
tus, prisako tėvams prirengti\ 
tam tikro amžiaus vaikus va
žiavimui į “kempes,” o tėvams 
tuojaus atima pašalpą, kad 
{gąsdinus.

Kiek teko sužinoti, kokie 28 
lietuviai jaunuoliai čia pasi
priešino tam verstinam darbui. 
Jie pasipriešino pavieniai, o

pavienių pasipriešinimai nega
li būti sėkmingi. Jeigu pa- 
sipriešintojai būtų organizuoti 
į Bedarbių Tarybų arba jeigu 
būtų atsikreipę į Bedarbių 
Tarybą, tai būtų galima su
rengti protesto dęmonstraciją 
prie bedarbių šelpirno įstaigų, 
prieš tokį bjaurų užsimojimą 
atimti iš bedarbių pašalpą tik 
už tai, kad jaunuoliai jų vai
kai priešingi verstinam darbui.
Keturių Ąpskr. Išvažiavimas 

» •

Bedarbių organizavimui ir1 
kitų darbininkiškų 'draugijų 
palaikymui yra rengiamas di
džiulis išvažiavimas birželio 
—June 4 d., Lietuvių darže, 
Waterbury, Conn. Rengėjais 
yra keturių didelių organiza
cijų apskričiai: ALDLD, LDS 
A, LDS ir ALPMS.

Išvažiavime dainuos visi ke
turi darbininkiški chorai, kar
tu apie 200 dainininkų. Tai 
bent bus ko pasiklausyti. Pra
kalbą sakys visiems gerai ži-' 
nomas kalbėtojas drg. -R. Mi- 
zara, vienas, iš “Laisvės” re
daktorių; taipgi kalbės vienas 
lietuvis jaunuolis apįe jaunuo- 

i

APŽVALGA
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Nevyksta Jiems!
Nesenai Chicago j e buvo 

■ i •> 

sušaukta“ t. v. bedarbių są
jungų atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo kelios de
šimtys atstovų.. Suvažiavi
mo sušadkimo darbui vado
vavo soiialistai, su Kari 
Borders priešakyje. Bedar
bių Tarybų į šį suvažiavimą 
visiškai nešaukė. Pasitenki
no socialistų lyderiai tik sa- 
'voni, kad tuo būdū' paskui 
pdsigaršinuš ir monopoliza
vus ,į sąyo rankas “bedar
bių reikalais” rūpinimąsi 
darbą. Kodėl socialistai ne
kvietė Bedarbių Tarybų? 
Todėl, jie sako, kad šitos yra 
vadovaujamos komunistų, 
kurie tik ardą viską.

Gerai! i, •, . .
Įvyksta s u v a ž i a v imas. 

Nuo bedarbių tarybų nuei
na keli atstovai, kad ir ne
kviesti. Social-fašistu nu
sistebėjimui, jie tampa pasi
tikti delnų plojimais. Pasi
rodo, kad daugelis suvažia
vimo dalyvių stoja su jais ir 
karštai kalba už suteikimą 
jiems pilnateisių suvažiavi
me vietų. Nusigąsta Bor- 
dersai. Jų sušauktam suva
žiavime bolševikai laikomi 
geriausiais žmonėmis!

i Dar labjąu socialistų lyde
riai ndsigajido,) pąihąįę,l kąd 
jų mieriai nepraėjo pačiam 
suvažiavimei. Faktinąi, pra
ėjo 1 Bedarbių Tarybų • atsto
vų nusistatymas.’■'Bordets 
buvo pasimojęs1J dusidaWti 
savotišką/ ’organizaciją ,!ir 
komitetą, kurį jis galėjų ve
džioti už nosies ir ;naudotį 
savo politikai. • Beti Bedar-
bių 'Tarybų atstovai pasiūlė!' 
$udaryti šiokius tokiuš 
grindus tolimesnėm bedar
bių kovom—rpagrindus, ben
dro fronto. Bedarbių Tary
bų atstovai pasiūlė sudaryti 
federaciją, į' kurią galėtų 
įeiti bedarbiu grupės, vado
vaujamos visokių pažiūrų 
žmonių, socialistų, komuhi- 
stų, aidoblistų, mustejiecių 
ir kt. šis planas buvo pri
imtas labai entuziastiškai!

Priėmus šį planą-konstitu- 
ciją, tuę-tuojau atsistoja 
Karl Borders, socialistų ly
deris, ir pareiškia, kad jis 
neapsiimsiąs niekur į jokį 
atsakomingą darbą. TuČ' 
tuoj aus buvo manyta, kąd 

■kad Borders sujsa.vo kolego
mis/, veikiausiai,. bėgs lau-* 
kan • iš šitos federacijos; 
Taip ir buvo!' “Naujienos”' 
praneša: / . . ,'

Bfedėrbių sąjungų . federaęi-! 
jos ' suvažiavime, kuris ) nesd-: 

' niai fbuvb laikomas i Chicago!-.
je, dvi grupės-—komunistai ir- 
bolševikūojančio Mastė* šali
ninkai —* ' pravedė nutarimą 

, neva sudaryti1 “bendrą' fron
tą,’ ’ suvienijant ’ Visas bedar
bių grupes/ sBet kadangi lė
nai' ėmė '■ vadovauti bolševikiš
kas elementas, kuris visuomet 
darbininkų organizacijas ..ardo, 
tai Chicagos Workers’. ‘Com-

-■ ■■<---------------- ■ ...................«••■■................ .i —-■ ■■  

lių* mokyklėlę, kuri prasidės 
liepos 24 d. ir baigsiš rugpjū
čio 24 d. Mokyklėlė buš W^ 
terbury. - -

Išvažiavimas -bus puikus p 
tik viši rengkimės jame daly
vauti.' ’ '' '/•' '

P; B.

WATERBURY, CONN.
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Atvažiuoja “Seįia Šalis—r N au-
i j! . jas Pasaulis*?

Į mūsų miestą' atvažiuoja 
“feena Šalis—Naujas Pasau
lis,” ir jau bus čia sekmadienį 
po pietų, o aštuntą valanda 
vakare pasirodys Venta Hali 
svetainėje. 103 Green St.

“Sena Šalis—Naujas Pasau
lis” yra judamasis paveikslas 
iš Sovietų Rusijos dabartinio 
gyvenimo ir statybos, šalia 
šios filmos bus parodyta ex- 
kareivių maršavimas į Wash- 
ingtoną ir jų buvojimas Wash
ingtone.

“Sena šalis—Naujas Pasau
lis” judis yra nutraukta pro
fesoriaus Eric A. Starbuck’o. 
Jis čia taip pat bus šią nedė- 
lią, gegužės 28 d. ir rodant 
paveikslus kalbesį apie daly
kus, kurių nespėjo bei negalė
jo nufotografuoti dėlei savo 
judžio.

Profesorius Eric A. Starbuck 
yra gimęs ir augęs Connecti
cut valstijoj ir ilgai profeso
riavęs įvairiuose universitetuo
se.

Apie metai atgal jis nuva
žiavo studijuoti Sovietų Sąjun
gos gyvenimą, ir kaip tik da
bar jis yra sugrįžęs su tomis 
naujomis filmomis, kurias ir 
rodys.

“Sena Šalis—Naujas Pasau
lis” yra interesingi krutamieji 

l paveikslai, kuriuose plačiai 
I parodoma dabartinis gyveni
mas tos milžiniškos šalies.

Chas Krasnitskas.

teryj., Anglijoj, lankėsi, kun. 
ftoi'ljūiįs,, įęj ,'‘y?ętqą li,e,- 
tuviai ’' Ihbai’ ‘ pi^džiū'go.” 
Wįr|)ūt|is' j jparęiiškęs, ■ - kad 
“Manclęesteryj lietuvis ka- 
itąliHų įunigaš tikrai reika
lingas ir jog lietuviai katali
kai tikrai nebus, susiskaldę.” 
Lietuviai fame mieste ųžlai-

> , • > N t»1 v • 1 •

i: Bet- .kur. ^socialistai, save 
pasistato,. šitaip.. darydami, 
i _ , 4 l J t I.f t l. J. • l-Ą t G I I I į.<begdąnįį lauk - is • ^Federaci
jos?
nistai he deni o krūtį škiį ųe- 
paisą įiidžiumos. fcurį soci
alistų ' demokratija? į >’ Juk 
čia bų\įo nutarta didžiumos 
delegątjų,;. čia socialiau pą-( .
tys (“j^up‘uomehe’’,‘kaip sa*j:ką ir savo kliubą, šiokią 
ko Grigaitis) balsavo už ko-1 tokią būstinę. Vadinasi, 
munistų patiektą programą, i ten lietuvių darbininkų ma- 
Jeigu ji, nors deja ne visa,! tomai nėra1 visai mažas 
buvo priimta, tai socialistai,! skaičius.
kaipo denąokratai ir “plačios i 
tolerancijos žmones,” ture-1 
tų pasilikti ir veikti bend
rai, kad parodžius tos pro
gramos jąepraktiškumą. Bet! 
ne! Jie; bėga! Tai parodo,! 
kad jiems rūpi ne kova už 
bedarbių reikalus, bet ken
kimas tai1 kbVai;' • ardymas 
jos ir gėtbęjimas išnaudųto-

Jie‘■rėkia, k,ad lįonih 
lectemokrhtįškii, ąė-

! mittee on Uhemjilbyment atsi- 
• šake toliaus tame “bendrame 

fronte” dalyvauti. Chicagos 
' komitetas saVo susirinkime vi

sais balsais nutarė gyvuoti to
liaus, kaipo šava'r'ankiška gru
pe, nes su komunistais vaidy
tis nėra prasmės. Karl Bor
ders ir toliaus pasilieka Chica- 

!gos komiteto pinhininkas.
. Kitam numeryj “Naujie
nos” rašo: 1

Kaip jau buvo rašyta .“Nau- 
jjęųose,” Qhicagoje įvykusio
je bedarbių konferencijoje di
džiumą, j nudarė ; jaunpomenė, 
kuri la^ai. ti;qško bendro fron
to su komunistais: ii’,| sudarę 

. spi jaįs (bppęlrą )bloką^ prąva- 
, ^’ė labai destruktyvę [konstitu
ciją.

'Nėr jauid socialistai ir kitijLl klasei, kapitalistams!
jiems pritaria buvo p'etšpėti, 
kad komunistai noti vien tik 
ardyti, o ne jungti darbininkų 
jėgas, bet bendro fronto šali
ninkai tvirtino, kad komunis
tai dabar esą viešai kitokie ir 

‘kad ‘jie perniaihę savo takti
ką nekomunistinių organizaci
jų ardyriie. 1 • '

; Kas čia pasakyta, tai, ži
noma, panašu daugiau į kla
jojimą, bet ne į tikrovę, bet, 
kadangi šitaip kalba “mo
kytas žmogus,” tai lai būva, 
kaip yra. Visųpi.rmiausiai, 
paimkim pačius elementari
nius faktus. Minėtą konfe
renciją šaukė patsai Kari 
Borders, su socialistų ir jų 
simpaŲ^ų ! pągeįbą* < - Vipp 
buvo apie 7(| delegatų. .Nei i liacijų komisijos- pirrninin- 
vienas iš jiį nebuvo komdni- kas. Priešvinikiniais budi
stas. .Ęuomet. Be^ąrbių ta- įlinkais buvo Atločaitis, P. 
į-ybos atstovai,atėjo,..nekvię-t Jurgeliūtė, buvusi SLA šek
šti, reikalauti balso ;kvieti- 
jnui’ptie vieny liūs; tai iš’ stū 
važiaVimo delegatų, 49 'bal
savo už taį,!kad duoti jiems 
bąl$ą, tiktai 2ij, kad ne.; Va
dinas, nepaisant Bordersę 
'prašymų, neduoti komunisj- 
tams balso, milžiniška -. dL 
džiuma. delegatų pasilakė už 
davimą, už pripažinimą sep
tyniųy Bedarbių Tarybų at
stovų pilnateisiais delega
tais.

/ I J ■ ■ l

Kuomet buvo renkamą 
programos sutaisymo komi
sija, tai iš Bedarbių Tary
bos teįejo tik vienas d. Guss, 
o kiti—socialistai arba jiems 
artimi žmonės. Išrinkta 
apie 15-ka asmenų į Centro 
Komitetą, kurių tarpe tik 
du tėra komunistai, o visi 
kiti—socialistuoją, aidoblis-

Manchestei'yj randasi mil
žiniški tekstiles fabrikai — 
tai didžiausias tos rūšies fa
brikų centras ne tik Angli
joj, bet pasaulyj. Taigi ten, 
be -abejojimo, gyveną lietu
viai darbininkai yra audė
jai, arba, šiuo tarpu, bedar
biai. 1 • 1 ■ 1

Mums būtų smagu už- 
megsti ryšius su tenaitiniais 

Mes taip sakėme senai; lietuviais-darbininkais. Ge- 
Jei kas iki šiol mums neti- rai būtų, jei atsirastų drau- 
kūjo, tegul dabar pamato! jgas, kuris karts nuo karto 

mums parašytų apie lietuvių 
ir bendrą darbininkų padėtį 
Manchesteryj. Iš savo pu- 

Brooklyno “Vienybe” ra- sės, mes galėtum atsimokėti 
šo:

Gegužės 18 d. Piliečių Kliu- 
be įvyko Dr. Viniko bylos tar
dymas. Bylą iškėlė SLA dak
taras kvotėjas Stanislovaitis ir 
Piki. Tarybos narys Januške
vičius. Kaltinama, kad naujai 
išrinktasis SLA. centro sekre
torius Dr. M. J. Vinikas netu
ri nario teisių organizacijoje ir 
del to negali būti sekretoriumi.

i Visa prokuroro darbą ve
dė J. Ginkus, skundų ir ape-

Vinikas Jau Teisiamas

Priešvinikiniais liūdi-

retore, Seniušiūtė ir dar vi- 
i sa virtine kitų ' “tūzą.”

’ Deja, susirinkusieji teisė
jai ir džiūrymanai negalėjo 
prisišaukti kaltininko, Vini
lo. Pastarasis parašė laiš
ką, aiškindamasis, kad “jo 
reikalą jau išsprendusi 
Pild. Taryba.” Neatvyko ir 
Vitaitis, kuris dabar eina 
SLA .sekretoriaus pareigas. 
Šis taip jau užreiškia, kad 
pild. taryba išsprendusi tąjį 
klausimą. Pasirodo, kad 
tiedu vyrai nėjo teisman 
tiksliai, kad labiau pažemi
nus pačius prokurorus ir 
teisėjus.

Kokis šito viso triukšmo 
tikslas ? Pasirodo, kad fa
šistai ne juokais rengiasi 
prie valdiško teismo. Kad 
ėjus į valdišką teismą, ręi-

tai, mustejiečiai ir kitokių kia, mat, turėti tam tikras 
pažvalgų žmones. .

Taigi, ką tas viskas pasa
ko? Ogi, kad komunistei 
pačiam suvažiavime ir pa
čiam komitete turėjo ir,turi 
labai mažą atstovybę,, iš 15- 
kos, asmenų-—tikdu J „; Kaip 
juomet šiandien : socialistai 
|urf ‘ dląsošb shkyti; -kad -tą' 
yisą darbd Vaiddvėūja kdinU- 
nistai ir jie *ardą jį? Ne- 
■pąis^n,t, Gri^ĮlĮiš’ pariją, 
lkjad tenai, ęme ’vadovauti 
bolševikiškas? elementas.” . .

Ne taip, p; Grigaiti. ML 
neto j’ Bėdarbiil 'Sąjungų Fe
deracijoj kol kaš komunistai 
yra, labai didelėj mažumoj. 
Jeigu jie, tačiau^, gali va
dovauti ideologiniai; jąigu 
jų pasiūlymus priima :kitų: 
pažvalgų; ■ darbininkai, 1 tai 
čia ne komunistų kaltė:' te
gul socialistai tokius pašiū- 
įymus; pąjteii^ią! ir tegul? ųž 
įjuos1 kovo ja,- tuomet jie ?buš ■■ 
’priimti. t i • ,' r.i ■: < i s

H<
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tiems darbininkams jei ne 
kuo kitu, tai bent darbinin
kiškomis knygomis, kurių, 
veikiausiai, tenaitiniai dar
bininkai pasigenda.

"‘Darbininky Žodžio” 
Rochesteriečiams 

Padėka
Pirmiaus. Kanados 

revoliucinis laikraštis 
ninku žodis”; Suvienytose Val
stijose .skaitytojų kaip ir netu
rėjo, .išskiriant; Detroitą, kur 
imai;v 20 kopijų platinimui. 
Pas pekuriuos draugus buvo 
nuomonė, kad “Darbininkų žo
dį” xegaljma praskleisti į Suv; 
Valstijas, nes tenai jie turi ga
na stiprią darbininkišką spau
dą, tai tokiam mažam laikraš
tukui dirvos negali rastis.

Man trys savaitės atgal teko 
lankytis SuV. Valstijose, Ro- 
chesteryj, politinės mokyklėlės 
reikalais, ką teko patirti, kad 
nežiūrint kokio darbininkiškas 
laikraštis formato būtų, bile tik
tai jisai idėjiniai revoliucinis— 
darbininkiškas ir griežtai gina 
darbininkų reikalus prieš .siau
čianti kapitalistinį terorą, tai 
tokiam laikraščiui, kur tiktai 
randasi darbininkai ir kapita- Į 
listinis išnaudojimas, yra ir dir
va jam skleistis.

Paaiškinus draugams, kad 
Kanados lietuvius darbininkus 
dabartinis Kanados valdžios 
siaučiantis teroras spiria neat
būtinai leisti, kad ir mažą, revo
liucinį laikraštuką, kuris jiems 
vadovautų klasių kovai, gauta 
iš rochesteriečių 25 metines 
prenumeratos ir surinkta $5.15 
aukų. Aukavo šie draugai: po 
$1,00 G. Mikita, D. M. šoloms- 
kas ir M. Doody; J. Stanley 
50c,; d.d. J. Mąrkevitz, J; Dru- 
seikis ir J. Totorius po 40c.; 
Ch. Gali'naitis 25c. ir du drau
gai po 10c.1 , .

Visiems aukavusiems ir už- 1 
^prenumeravusiems “Darbinin
kų žodžioredakcija ’taria 
draugišką ačiū už palaikymą

PITTSTON, PA. I

lietuvių 
“Darbi-

pagrindas. Čia tas “pagrin
das” kaip tik ir buvo lipdo
mas.

Vinikas, kaip žinia, yra 
.išrinktas SLA centro sekre
torium, nugalėjęs jis Ragin- 
[Ską, katrą rėme dešinysis 
.fašistų sparnas. Taigi da- 
įbar Jurgeliūtė, į Mįkalaus-. 
kas, Stanislovaitis,. Janušką-, 
vičius,iGinkus ir kt; bandot 
Viniko neprileisti prie sek-! revoliucinio solidarumo. 
retoriaus kėdės, O’ Gegužis,! 'Taipgi turiu pažymėti, kad 

daug' pasidarbavo prenumeratų 
rinkime draugai Mikitai. Dau
giausiai draugė Mikitienė, už 
ką jiems proletarišką ačiū. 
Draugai Mikitai Rochesteryje 
geri ■ darbininkų veikėjai, tai 
manom, jie pasidarbuos ir at
eityje mūsų Kanados revoliu
cinio laikraštuko naudai.

Rochesterio kolonija įrodo 
mums tą faktą, kad Kanados’ 
lietuvių darbininkų judėjimą' 
galima tampriau surišti su Suv.

I , ]■ . - I i • 1 • tuvių uuValstijų lietuvių darbininkų ju-| ju(j^jimu 
■«/» 1 i X1 »* i i»trX i r» i n '

Kaųnp, kunigų .dięnrąštis. broliškus ryšius kaip tiktai ga- 
rašo, 7kad nesenai Manches- Įima ūžmegsti skaitant

' retoriaus kėdės, o- Gegužis 
Vitaitis,. ir visa eilė kitų— 
bando jį ten pą^o.dipti. So- 
ciaLfašistai pilniausiai užgi
na Viniką! o

Išeikvos fašistai gerokai 
SLA pinigų šįtom rietynėm. 
SLA nariai darbininkai ne
privalo tylėti!

: A '--- —:—‘

lietuviai Darbininkai 
Manchesteryj, Anglijoj

dėjimu broliškais ryšiais, o tuos

vieni

Tur būt kas tokio negero at
sitiko tautininkų liogeryj, kad 
ir aklas jau praregėjo.

Kada tautininkai buvo pasi- 
brėžę paslėpti jų šunybes nuo 
SLA eilinių narių, tuomet A. 
Galinskas veikė išsijuosęs, 
kad nepraleisti tų žinių tarpe 
Pittstono SLA narių. Po Chi
cago* SLA Seimui užpuolė 
darbininkų susirinkimus su po
liciją, korčiukes dalino, kad 
balsuotų už Gegužį, tvėrė vi
sokius kokusus, kad apgauti 
eilinius narius. žodžiu sa
kant, A Galinskas aklai veikė, 
kad palaikyti ir ant toliau Ge
gužį Susivienijime.

Gegužis pasiliko Susivieniji
me pagal jų noro ir varė to
liau savo darbą. Kelionės, su
gaišty* ir vėl keliones ir su
gaištys. Ant tiek tų kelionių 
ir sugaiščių privarė, kad jau 
jų patys šulai negali pakęsti.

SLA 7 kp., Pittston, Pa., lai- 
įkytame gegužės 14 d., 1933 
m., mėnesiniame susirinkime, 
ponas A. Galinskas vienas iš 
stambių Gegužio rėmėjų, jau 
šaukia, kad reikia išnešti re
zoliuciją prieš Gegužį, kad jis 
eikvoja SLA pinigus. Kuo
met A. Galinskas mussoliniš- 
koj formoj pareiškė, kad iš
nešt rezoliuciją, tai nei vienas 
narys nepasipriešino ir paliko, 
kad rezoliucija būtų pagamin
ta, nes iždo globėjas, Januške
vičius, lankėsi pas Gugi ir ra
do dvi Gegužio bilas, vieną 
ant $500 ir antra $400 su vir
šum, bet už ką tie pinigai tu
ri būt Gegužiui sumokėti, 
jiems patiems nei vienam ne
buvo aišku. Taip aiškinta 
SLA kp. susirinkime.

Kuopos Narys.

antrų spaudą. Kanados lietu
viai senai jau susipažinę su 
Suv. Valst. lietuvių darbinin
kų spauda ir uoliai joje bendra
darbiauja, o Suvienytų Valsti
jų lietuviai dar labai .mažai pa
žįsta Kanados lietuvių revoliu
cinį judėjimą, kokiose sąlygose 
prisieina mums veikti, tad ma
nau, kad iš rochesteriečių ims 
pavyzdį ir kitos Suv. Valstijų 

i kolonijos ir užmegs artimus 
broliškus ryšius su Kanados lie
tuvių darbininkų revoliuciniu 

, remdami mūsų revo
liucinį laikraštuką, kurį greitu 
laiku manom didinti.

Vairas.



Dainų Diena

Teatras — Mūsų Ginklas Mūsų Jaunimui

Socialistas Puolė Mušti už Klausimus«-

ant palaukti

į darbininkus

pastabą: Ar

Dar 
šau-

Daug jūs jaunų dalyvavo, 
Alkanas minias atstovavo

Pirmyn tu, jaunime narsus, 
Juk tu tvirtas ir drąsus! 
Būkie sargas savo teisių, 
Maršuok revoliucijos keliu.

dalykas, 
po dole-

Jaunime, tu mūsų jėga, 
Ugninė tu masių spėka,— 
Nusuk ragus ponų bjaurių; 
Laisvę išveržk iš kraugerių!Merginos, vyrai jaunieji, 

Stokite šiandien į kovą; 
Visi kovokime prieš vargus, 
Prieš kapitalo purvus.

Jums niekas kelio nepastos;
Jūs išbrisit iš tamsos, 
Jei tik žengsite tiesiu 
Komunistiniu kovos keliu.

Pirmi žingsniai mūs laimėti, 
Kapitalas tur drebėti. 
Sulaikyt mūs darbo minią 
Nedrįso nei jėga karinė.

Šitoksai įvykis mums rodo, 
Kad kentėt mums nusibodo. 
Jau jungias iš visų tautų 
Jėgos rankpelnių žmonių.

Kuomet jaunimas mūs sukrus, 
Greit ponams jis nulauš ragus;
Pakraty.s valdžios stulpus,
Ir smulkiom dulkėm jie sugrius.

pa- 
so-

pa- 
šiol. 
kad 
ant

Pulkai mūsų jaunų spėkų 
Stoja į frontą mūsų kovų. 
Jūs, drąsieji mūs karžygiai, 
Istoriniai bus jūs žygiai!

Jis 
už SP 
apginti

socialis- 
viršinin- 
Kuomet 
kad me-

eilės buvo Freiheit žydų Choras, 
J. Schaefferiui. Choras didelis, 
narių; gražiai pasipuošęs ir tin- 

Atrodo, kad yra lavintas

Toki nuosprendžiai, kokius padarė praeitą 
sekmadienį, kitiems programos pildytojams 
paliko pusiau-atdaras duris sekančiai Olim- 
pijadai.

Imkime apšvietos ginklą,
Numeskim priespaudos tinklą;
Nors reikėtų lieti kraują,
Bet sukursim tvarką naują!

J. J. Butkus.

Bet 
vienas nesijudino, 
kaip didelę var- 
vėl užsirito

darbininkus.
įsiuto.

policiją; turi

vis rėkė: “melagius!” šaukė 
darbininkus: “Išmeskite iš čia 
jį!”

ŠestacL, Gegtižeš 27, 1933
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LAISVI Puslapis trečias 
.

ls Muzikos Olimpijados
Praeitą sekmadienį, City College Auditoriu- 

■ me, New Yorke įvyko Darbininkų Muzikos 
Lygos rengta Muzikos Olimpijada. Progra
ma tesėsi nuo 12 vai. dienos iki 12 vai. nak
ties.

Kokios pasekmės buvo popietiniuose kon
certuose, čia neminėsiu, nes juose nebuvau. 
Tad prisieis keliais žodžiais pabriežti tik va
karines programos įvykius.

Programą atidarė Darbininkų Tarptautinės 
Pagelbos Benas, sugrieždamas Internacionalą 
ir kitus tris muzikališkus kavalkus. Benui 
vadovavo d. L. Adohmyan.

Antras programoj buvo Brooklyno Aido 
Choras; dainavo “Raudonąją Dainą,” bet 
paskutiniame puslapyje, valcavame “brim- 
brim” basų balsas neįstojo savo vieton, ir su
sidarkė dainos pabaiga.

Kaltinti vieną basų balsą už nerangumą, 
nežinojimą savo įstojimo vietos, nesu tos nuo
monės, nes mūsų vadovė, galvą nuleidus, toje 
vietoje skambindama pianą taip suskubino, 
kad basas, negavęs jokio ženklo, pavėlavo at
likti savo užduotį. Visame kame ir visiems 
atsargumas yra būtinai reikalingas.

Toliaus dainavo Daily Worker ir Jugoslavų 
Darbininkų chorai. Apie šių dviejų chorų 
pasirodymą Olimpijadoje nėra nieko ypatingo 
pažymėti. Chorai nėra dideli ir dainuoja vi
dutiniškai.

Trečias iš 
vadovaujant 
apie iš 200
karnai sustatytas, 
žmonių pulkas išsilaikyti scenoje.

Šis choras sudainavo apie 7 dainas. Daina
vimo laiku svetainėje tylu, ramu, nes kad ir 
norėtum kalbėti su kuom, nėra draugo: visi 
klausosi jų harmoningo ir melodingo daina
vimo. Tai muzikališkas, išlavintas choras. 
Iš jo kiti chorai turi imti pavyzdį, kaip reikia 
prisirengti su dainomis.

Ketvirtas, Finų Darbininkų Choras sudai
navo 5 dainas. Choras nedidelis, dainuoja 
vidutiniškai. Didelio įspūdžio nepaliko.

Penktas, Italų Darbininkų Choras. Tai, ga
lima sakyti, vyrų choras, nes moterys tik ke
lios yra jame. Jis dainavo tris dainas kom
pozitoriaus Verdi sutaisytas, bet prie jų buvo 
pridėti revoliucioniški žodžiai.

Jis vieną dainą sudainavo taip šauniai, kad 
svetainėj kilo didžiausias entuziazmas, truk- 
šmingiausias delnų plojimas.

šeštas, Ukrainų Darbininkų Choras. Jis 
irgi sudainavo 6 dainas. Jam dainuojant, mes 
keli choristai sakėm, kad jis neprisirengęs at
ėjo Olimpijadon. Nes ukrainų dainų gražu
mas ir dainavimas yra visam svietui žino
mas; vienok šį sykį to negirdėjom. Dainuo
jant paskutinę dainą, tenorai suklupo; vienoj 
vietoj reikėjo išnaujo pradėti. Choro vadas 
Adohmyan atsiprašė publikos.

Sujungtų žydų Darb. Kliubų Choras, ku
ris siekė porą šimtų dainininkų, pasirodė gana 
gražiai. Moterų apsirėdymas dabino choro 
išžiūrą, nes pirmoj eilėj stovėjo raudonam 
rūbe, antroj baltam; vyrai irgi buvo tinkamai 
sustatyti, kas sudarė choro gražų vaizdą.

Jo dainavimas irgi harmoningas, skambus. 
Tas liudija, kad žydai darbininkai daugiau 
parodė prisirengimo prie Olimpijados, negu 
kitos tautos. Už tai jiems priklauso garbė.

Užbaigiant programą, Masinis Choras, tai 
yra visų chorų choras, sudainavo tris dainas. 
Buvo smagu klausyt, kuomet dainavo apie 
koki astuoni šimtai dainininkų. Tokiš choras 
retai pasitaiko matyt ir girdėt dainuojant.

Kas laimėjo Olimpijados emblemą, nėra taip 
svarbu, nes senesni choristai žinojo, kad Frei 
heito Choro jokis kitas choras muzikališku 
dainavimu nepralenks. Tačiaus “teisėjų” 
nuosprendis vienpusiškas, nedraugiškas, kas 
link kitų chorų. Nuosprendis skamba seka
mai: “Freiheito Choras gauna pirmą dovaną, 
Olim. emblemą, vėliavą; Philadelphijos Frei
heit Choras, Sujungtų žydų Darb. Kliubų 
Choras ir Ukrainų Choras gauna garbingą 
paminėjimą už dainavimą.”

Italų Chorui nieko!
Tvirtinti, kad Ukrainų Choras, kuris net 

suklupo dainuodamas geriau atliko savo už
duotį, negu Italų Choras, būtų tiesiog durnas 
dalykas. Reikėtų maišu apsimauti galvą, 
vienok teisėjai tą padarė.

Kodėl Ukrainų Choras gavo unarą už dai
navimą? Veikiausia todėl, kad jam vadovau
ja drg. Adohmyan, veiklus Muzikos Lygos na
rys. Jeigu tokia asmeniška garbė yra 
reikalinga, tai ar nebuvo galima kaip nors 
kitaip padaryti? Kam erzinti kitus daini
ninkus ir laikyti juos neišmanėliais?

Rytoj, Cranforde, N. J., ant Vaičionio 
farmos įvyksta Proletmeno Trečio Apskri
čio rengiama Dainų Diena. Pradžia 10 vai. 
ryto.
Jei lytų, parengimas įvyks Liutvino sve
tainėje, Elizabethe. Tokiu būdu Dainų Die
na vis tiek bus. Mums reikia tik dalyvauti 
joje, kad padalius sėkminga.

Programoj dalyvaus visi keturi Apskri
čio Chorai, šokiams bus gera muzika. Tai 
pirmutinis tokis parengimas šį pavasarį.

Proletmeno Apskričio Organizatorius.

(Agitacinis vaizdelis)
VISI: Visų šalių darbininkai, vienykitės!
1- MAS: Ką mes pralaimėsime?
VISI: Nelaisvės retežius!
5-TAS: Ką mes išlaimėsime?
VISI: Visą pasaulį!
2- RAS: žemę!
3- ČIAS: Orą!
4- TAS: Jūras!
5- TAS: Fabrikus!
1- MAS: Kasyklas!
2- RAS: Dirbtuves!
VISI: Galią!
1- MAS: O galia mums duos?
2- RAS: Laisvę!
3- ČIAS: Jėgą!
4- TAS: Sveikatą!
5- TAS: Mokslą!
2-RAS: Meną!
VISI: Gyvenimą!
1- MAS: Ką mes turime daryti, kad tą viską

laimėti ?
VISI: Imti galią!
2- RAS: Kiekvieną valandą!
3- ČIAS: Kiekvieną sekundą!
4- TAS: Dirbkim ir kovokim!
5- TAS: Mes matome pavyzdį:
1-MAS: Mūsų brolių Rytuose—
VISI: Sovietų Sąjungoje!
1- MAS: Kovoje viską naudokime:
2- RAS: Organizacijas,
3- ČIAS: Knygas,
4- TAS: Laikraščius,
5- TAS: Streikus.
1-MAS: Ar galima, kad mūsų teatras nebūtų 

mums ginklu? ?
VISI: Ne!
1- MAS: Šalin buržuazinis teatras, kur tur

čiai susirenka perriebaus maisto suvirš
kinimui !

2- RAS: šalin buržuazinis teatras, kur visi
dykaduoniai, parazitai sau susirenka 
pasilinksminimui!

3- ČIAS: Šalin buržuazinis teatras, kur girti
lošėjai nuodija protą kapitalistams nuo
lankių vergų ’

4- TAS: šalin buržuazinis teatras, kuris
migdo alkanų vergų kovingumą!

VISI: Šalin jį!
1- MAS: Lai gyvuoja stropus revoliucinis

teatras^!
2- RAS : Kuris organizuoja proletariato valią !
3- ČIAS: Ir raudonoj vėliavoj įrašė—
VISI: REVOLIUCIJĄ!
4- TAS: Ar yra toks teatras?
VISI: Jis gyvuoja!
1- MAS: Jis gimė su revoliucija,
2- RAS: Ir organizuoja visus.
3- ČIAS: Jau 4darosi galingas darbininkų ko

vose,
4- TAS: Nes yra užgrūdintas klasių kovos

ugnyje!
5- TAS: Tai susirenkanti proletarinė jėga.
VISI: Darbininkų teatrų Internacionalas?
1- MAS: Vokietijoj, kur kruvinas fašizmas

slegia vienuoliką milionų alkanų vergų, 
mūsų teatras nuo tūkstančių platformų 
gina darbininkų teisę gyventi.

2- RAS: Anglijoj mūsų teatras kovoja prieš
besmunkantį lordų imperializmą ir bro
kerius.

3- ČIAS: Francijoj mūsų teatras stoja į griež
tą kovą prieš Indo-Chinijos ir Paryžiaus 
darbininkų prispaudėjus, prieš kitos pa
saulinės darbininkų skerdynės sumany
tojus.

4- TAS: Kanadoj, kur tūkstančiai miršta iš
bado, kuomet pečiai yra kūrenami kvie
čių perviršiumi, darbininkų teatras šau-

į kia darbihinkūš nu^ėrstį praikeiktą : iš
naudojimo sisterhą. Mainieriaiį uostų, 
metalo ir audimų darbininkai girdi mū- 

>sų balsą, kuomet jie ginasi nuo į despe-, 
raciją įpuolusio kapitalizmo užpuolimų. 
Policijos buožių kirčiai negali sulaikyti 
mus nuo mūsų pasiryžimo.
(Galima pridėti punktą tos šalies, 
kurioje lošiama, jei dar čia nėra).

5-TAS: Chinijos Sovietų valdomoj teritorijoj 
mūsų teatras eina išvieno su revoliucija. 
Sovietų Sąjungoj darbininkų teatras pa
kilo augščiau viso to, kas buvo tik at
siekta buržuaziniame teatre prie carų 
viešpatavimo.

2- RAS: Nėra pasaulyje nei vienos šalies
šiandieną, kuri nebūtų paskendusi kri- 
zio ir bedarbės jūroje, išskyrus Sovietų 
Sąjungą.

3- ČIAS: Nėra pasaulyje meno, verto jo var
do, išskyrus darbininkų meną, kuris 
sukurtas klasių kovoje. ;

4- TAS: Mes esame darbininkų teatro kūrė- ,
jai, kuris

5- TAS: Kaipo darbininkų klasės ginklas, pa
dės darbininkams sutraukyti nelaisvės 
retežius!

1-MAS: Ir mes žinome, kad klasių kovoje 
mes

VISI: LAIMĖSIME!
(Uždanga)

(Iš “Masses”) Vertė Jonyla.

' Alkanųjų jmasių maršavime 
f i Ir .sostinėj Washingtone.

Neišgąsdino jus kazokai, 
Joki šnipai nei-jų ginklai; 
Jūs maršavot Visi drąsiai, 
Jūs grūmėtės visi narsiai.

Karžygiškai demonstravot, 
žmogaus teisių, reikalavot. 
Pasirodėt jūs drąsuoliais, 
Purtėt ponus baimės šuoliais.

CLEVELAND, OHIO

Kaip Solistai Privalo 
Žiūrėti į Chorus

šiuom klausimu jau buvo ne 
sykį rašyta, bet bus ne pro šalį 
ir vėl pasakyti žodį kitą.

Beveik kiekvienam chore yra 
didesnių ir mažesųių solistų. 
Mes juos statome pirmoj vie
toj, gerbiame juos, jeigu gali
ma taip išsireikšti. Tačiaus 
mūsų solistai, nežinia del kokios 
priežasties, į chorus vis žiūri 
per pirštus.

Kada prisieina eit kur nors 
dainuot, tai mūsiškiai daugiau 
prasilavinę dainavime skaito 
per prastu pasirodymą visam 
chore. Ir būna atsitikimų, kad 
vietoj padėt chorui išpildyt pro
gramą, ot taip sau nuleidžia 
laiką, ir užbaigta.

Darbininkiškai progresyviam 
solistui, kuris pripažįsta prole
tarinę dailę, jos tobulinimą ir 
taip elgtis — tiesiog negražu. 
Jie turėtų atsiminti, kad nuo 

, darbininkų klasės toli nenu
bėgs, nepaisant, kad ir bandys 
būti gerais visiems žmonėms.

Solistų dalyvavimas choruo
se daug pagelbsti visam chorui 
mokintis dainų. Tas balsas vi
sada išmoksta greičiau dainą, 
muziką, kur sėdi vienas kitas 
žymesnis dainininkas., O tas
chorui kaip tik eina muzikališ- teiktą Bedarbių Tarybų ? Aiš 
kon sveikaton.

Solistų su choriečiais yra bū
tinas kooperavimas; kas nuo 
jo atsisakys, anksčiau ar vėliau 
pamatys savo klaidą, klaidą, 
kurią nebus taip lengvą, pataisy
ti. ' j f . . : »

Todėl, draugai solistai, nesi- 
pūskite perdaug, nesiškaitykite 
tokiais dideliais, nes tas jums 
neatneš didelės naudos. Paduo
dant vieni kitiems draugišką 
ranką, nuveiksime didesnius 
dsfrbus meno srityj ir abelnarn 
darbininkų veikime.

Pasielgimai mūsų nekuriu so
listų, kurie buvo skaitomi dar
bininkų judėjimo pusėj, per
daug toli eina, neatsižvelgiant 
ir į draugiškas pastabas. Tasai 
paveikslų nusitraukimąs ,su pa
triotų lakūnais, kad pasirody
ti “geriems žmonėms”, mums 
padarė labai prastą įspūdį, ku
ris užmuša asmens tolimesnį 
■pasitikėjimą, žiūrint 
idėjos žvilgsniu.

BALTIMORE, Md. — Ge
gužės 22 dieną socialistas 
Tooje kalbėjo ant kampo; Car- 
lington ir Baltimore gatvių. 
Ką jis kąlbėjo, vargu jis pats 
suprato, jau'nekalbant' apie 
klausytojlis. Varė malimalie- 
nę nei šiokia nei tokia. Smer
kė kapitalizmą, o gyrė. Roo- 
sevfeltą, kad jis išgelbės dar
bininkus, kad jis sunaikins be
darbę ir tt.. Potam pasigyrė, 
kad jis pasitraukęs iš Socia
listų Partijos tik del to, kad 
jis nesutinkąs, kam socialistai 
organizuoja kitą partiją, 
vis tik tiek kalbėsiąs 
ir organizuojąs grupę 
SP. ’

Baigdamas kalbėti, 
agitavo darbininkus 
jam klausimus. Na, 
niau, panaudosiu tą 
Kada jis užbaigė

Toole 
statyti 
pama- 
progą.

prakalbą, 
nesiskubinau statyti klausimą, 
nes maniau, kad ir kiti dar
bininkai statys klausimus. Bet 
nestatė. Padaviau sekamą 
klausimą: 1) Kokis skirtumas 
tarpe Socialistų Partijos ir re- 
publikonų ? Atsakė : Atsisa
kau atsakyti tą klausimą. 2) 
Kodėl SP atsisako remti be
darbių apdraudos bilių, pa-

kiną, kad SP savo bilių patei
kė valstijos seimeliui, bet sei
melis atmetė tą bilių. Paduo
du dar tris klausimus: Jeigu 
SP gina darbininkų klasės rei
kalus, tai kodėl SP atsisakė 
dalyvauti gelbėjime T. Moo
ney? Ar T. Mooney nebuvo 
darbininkas ir organizuotojas 
darbininkų ir kovotojas? Ko
dėl Milwaukee majoras socia
listas, užsiundė policiją ant 
bedarbių, kurie reikalavo pa
šalpos, duonos badaujantiems 
kūdikiams?

Vietoj atsakyti į klausimus, 
Toole pradėjo koliotis “dory 
skunk” ir kitokiais žodžiais, ir

idėjos

šiuo klausimu užteks. Kitą 
sykį prisieis pakalbėti choro 
draugiškumo klausimu, nes kaip 
kur vis girdisi tas senas posa
kis: “Nėra draugiškumo; nega
liu būti chore, dramoje” bei ki
tam meno veikime.

šalpinės Draugijos Reikalus 
—Jaunuolių Priėmimas 
įstojimo Mokes ties.
Lietuvių Darbininkų PašaL 

pinės Draugijos susirinkimas 
buvo gegužės 17 d. vakare po. 
num. 920 E. 79 St.

ši draugija yra šimtą nuo
šimčių darbininkiška. Taigi 
kaip valdyba, taip ir nariai 
turėtų žiūrėt, kad tas ar kas 
nors kitas nepakištų jai ko
jos.

Matote, draugės ir draugai, 
pereitą gruodžio mėnesį buvo 
daug kalbėta ir manyta, kad 
reikia mums prisidėti prie 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo. Bet didžiuma atmetė 
tą sumanymą metiniame susi
rinkime. Mūsų draugija 
siliko būti taip, kaip iki 
Tad mes ir turime žiūrėti, 
mes sau vieni galėtume 
toliaus gyvuoti.

Dabar, kaip iš pereito susi
rinkimo pasirodo, jau norima 
padaryti draugijoj nesmagu- . 
mų. Pav., valdyba ištiria vi
sus apie ligos pašalpų išmokė
jimą ir rekomenduoja, ar iš
mokėti ar sulaikyti; tai pagal 
mūsų konstitucija ir pagal su
sirinkimo nutarimą taip val
dyba ir veda draugijos reika
lus, — kuriam išmoka, o kuriam 
sulaiko. Bet atsiranda tokių 
draugijos narių, kad nori sau 
“teisės”; ir kadangi nutarta 
pagal konstituciją tūlam na
riui nemokėti ligoj pašalpos, 
tai narys perpykęs pasitrau
kia iš organizacijos, arba po 
kiek laiko vėl keliama suiru
tė, kad vėl būtų mokama tam 
nariui, kur pirma prieš kelis 
mėnesius buvo nutarta per su
sirinkimą nemokėti. Tad pir
ma atšaukite tarimą, o paskui 
vėl galėsite kalbėti, o Šiaip su 
barimais arba visokiais riks-

Vietqj atsakyti į klausimą, Į mais draugija nesiskaitys. 
teisino Milwaukees majorą, j 
kad ne jis buvo kaltas, bet po
licijos viršininkas, ir 
tų policistų nebuvę, o 
kas nesąs socialistas, 
jis daug kartų šaukė, 
lagius ir melagius, tai jam pa
stebėjau, kad jis pats 
gius. To ir užteko.

mela- 
Greitai 

nušoko nuo krėslo ir puolė 
mušti. ’ Bet senio ranką aš 
gretai atmušiau į šalį ir smar
kiai pastūmiau. Pirmiau ne
gu jis puolė mane mušti, agi
tavo, kad darbininkai pultų 
mušti. Bet nei vienas nesi
judino. Pats bėgdamas muš
ti mane, tikėjosi, kad kiti dar
bininkai pag'elbės jam. 
kuomet nei 
tai vargšas, 
lę prarijęs, 
krėslo.

Padariau 
reiškimą: žiūrėkite, koks 
cialistas: kuomet negali atsa
kyti į klausimus, tai puola 
mušti. Kokis gi gali būti skir
tumas tarpe socialistų vadų ir 
kapitalistų ? Toole tikslas, 
kaip ir kitų socialistų vadų, 
mulkinti
daugiau Toole 
kė: “Pašaukite 
su areštuoti jį!”

Vėl padariau
neaišku, kad jūs niekur nežen
giate be policijos nei žings
nio? Jūs tik su policija ben
drą frontą darote, o ne su dar
bininkais.

Pribūna ir policija ir išvaro 
mane. O Toole rėkia: “ 
tuok jį, areštuok jį!”

Kuomet nuvarė mane, tai 
kartu nuėjo daug ir darbinin
kų nuo jo spjaudydamiesi, kad 
“tai feikeris, ir daugiau nie
kas.”

Greitoj ateityje surengs pra
kalbas Komunistų Partija. Ko
kią dieną, bus pranešta “Lais
vėj.” Tad “Laisvės” skaityto
jai, kuriem netoli, visi daly
vaukite.

Ir čia jums, draugai, pasta-, 
ba. Kada sueinat į susirin
kimą, tai pirmininkas negali 
jus sulaikyti nuo privatiškų 
kalbų, o kada jau pervarot 
kokį klausimą, tai sekretoriui 
skaitant protokolą delei už- 
gyrimo, vėl keliate trukšmą, 
kad taip nebuvę nutarta. Pa
vyzdžiui, duoklių palaukimas. 
Kada metinis susirinkimas 
pervarė tarimą, kad visi nariai 
mokėtų duokles, tai po ketu
rių mėnesių vėl. kai kurie at
ėję prašote, kad valdyba pri
imtų jūsų prašymą. O kas 
būtų kaltas, kad mes taip da
rytume? Nors konstitucija lei
džia prašyti, bet kai pirma 
nebuvo to tarimo padaryta, tai 
dalykas buvo visai kitaip; bet 
konstitucija nesako 
duoklių, tik prašyti.

Toliaus, dar vienas 
Mūsų įstatai baudžia 
rį tuos narius, kurie bėgyje 
14 dienų, permainę savo gy
venimo vietą arba antrašą, bet 
nepraneša; o draugai, atėję į 
susirinkimą, nori užmokėti už 
kitą narį duokles, kur jokio 
antrašo nėra, ir patys nežino, 
ar tas narys sveikas, o gal 
jau serga.

Todėl, draugai, tėmykite vi
sus draugijos tarimus, nes tai 
jūsų draugija, jūsų tarimai ir 
turtas. Laikykime suspaudę 
viską bendrai.

Dabar mūsų Lietuvių Dar
bininkų Pašalpinė Draugija 
turi padarius gerą tarimą, kad 

Areš- {iki metiniam piknikui priimti 
| naujus narius nuo 18 iki 25 
■ metų amžiaus be įstojimo mo- 
kesties. Tad kurie norite sa
vo sūnus ar dukteris įrašyti į 
šią draugiją, tai naudokitės ta 
proga. Nariai priimami be jo
kių skirtumų kas liečia lytį, 
tikėjimą bei pažiūras; 
tik sveiki, tai ir 
nariais.

bile
galėsite būti

susirinkimas 
d., r7:30 vai.

M. ž.

įvyks birželio 21 
vakare, 920 E. 79th St.

Pirmininkas S. K. Mazan.
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FIODOR GLADKOV

M
Verte D. M. ŠOLOMSKAS

(Tąsa)
Ar širdis plakė Paulinai, t 

girdėjosi šūviai, bet jai : 
dreba.
stebėjo jį, prisiteis arti ir užmuš?—stovėjo, 
prieš ją klausimą. ' 
skausmo žandikaulius, bet dantys stuksėjo.! 
Sušukti. Šaudyti, ji galvojo.

Paulina šūvio negirdėjo, tiktai girdėjo, i šluotų darbininkų būrys, kurie ištaškė bal- 
kaip akmens nusirito ir nudardėjo į pra-' --- 
garmę, ir pasigirdo žvėriškas balsas, 
nustelbiantis—antras. ' 
bas taip negali rėkti. , -7—
žvėrys, ir ritosi į pakalnę akmens. Pauli-:^na- 
na, laikydama šautuvą, dideliais žingsniais 1 
nubėgo ten, kur turėjo būti Glėbas.

jniai perlaidai nutiesti, kaip voro tinklai 
ar toli girioje i Elektros skyriaus darbininkai su Luchovu 

atrodė kad kalnas PrieSakyje, vadovaujami inžinieriaus Kleis- 
Ar pabėgo tas kazokas, o gal pa-^°’ nus^e^usiai žiūrėjo į atgijusios elektros 

i energijos varomus vagonėlius. Sujudusi 
Paulina suspaudė iki i darbininkų minia šaukė, mosavo, rinko- 

įsi...
Netvarkiai grįžo ir nuo kalno leidosi gin-

- - ’ tųjų užpuolikų jėgas. Raudonarmiečiai ir
....... ’ *0 jį į vėl pasiliko kaip ir pirma sargyboje ir aty- 

Tai ne Glėbas; Glė-.džiai daboJ° perėjimus. Priešakyje gink- 
Kriokė, kaip koki luoto darbininkų būrio ėjo Glėbas ir Pau- 

. Paskui juos ant rankų nešė lavoną 
i vieno iš draugų.

Ginkluotas būrys nusileido prie atgaivin- 
Prieš jo akis atsidengė baisus paveikslas:; tų mašinų ir sustatė į eiles šautuvus. Dar-
prie pragarmes, laužydami krūmus, kovo
jo Glėbas ir kazokas. Pa Paulinos kojo
mis nukrito vieno iš jų šautuvas. Glėbas 
iš visų spėkų stengėsi paliuosuoti šautuvą 
iš kazoko rankų. Kazokas, pasiutusiai iš
vertęs akis, apsiputojęs, kaip meška įsika
binęs, suko Glėbo šautuvą ir matyti buvo, 
kaip jo gyslos įsitempia. Jis kriokė, kolio- 
josi ir traukė Glėbą artyn prie baisios pra-| 
garmes tarpe akmenų. . Kulkos aplinkuil 
atsimušdinėjo, sukeldamos dulkes.

Tuo momentu, kada Paulina ruošėsi šau
tuvo kambliu kirsti kazokui į galvą, Glė
bas dešine ranka pagriebė kazokui už 
sprando ir prilenkė jo galvą prie šautuvo, o 
antra ranka užlaužė kazokui ranką. Ka
zokas gyvulio balsu rėkė. Jie prisigrūdo 
prie pat pražūties, ir Paulina pradėjo dre- 

už sekundos jie abu nu-
Netekus sąmonės, iš visų Broleliai darbininkai, pąrtijiniai ir nepar- 

lutuvo kamblių,kazokui į šoną, j tijiniai, mes visi už Internacionalą! Galas

bėti, atrodė, ki 
siris į pražūtį, 
jėgų kirto ša
Kazokas susvyravo ir surėkė gyvulio balsu:

—Negaliu! Galas! Pasiduodu! Tu lai
mėjai !

Tuom kartu Glėbas sukaustė ir antra ka
zokui ranką, prispausdamas prie šautuvo. 
Kazokas žvėries akimis žiūrėjo į Glėbą. Iš 
jo burnos ir nosies driekėsi su seilėmis 
kraujas ir jis kriokė springdamas krauju:

—Na, paleisk tu! Aš nieko negaliu!
Galas!

—Globai, greičiau nešdinkis iš čionai!— 
tarė Paulina, kietai nutvėrus jam už pe
ties.—Argi nematai, kad į tave šaudo?

Glėbas nesuprantančiomis akimis pažiū
rėjo į Pauliną ir paleido kazoko rankas. 
Jo krūtinė augštai kilnojosi, griebėsi už re
volverio krepšio, bet jis buvo tuščias.

Kazokas, nualintas kovoje, spjaudėsi besi
driekiančiais kraujais. Pašoko, sugriežė 
dantimis ir kaip angis sušniokštė.—Na, tu 
velnio veisle, nugalėjai kazoką, tai sugauk 
kazoką!—ir jis persivertė į pragarmę.

Glėbas pribėgo prie pražūties tarpe ak
menų ir laikinai matė, kaip kazoko kūnas 
daužėsi į akmenis, e

bininkų veidai buvo dulkini ir nuvargę, bet 
kartu ir pasiryžę. Draugo kūną su kruvi
na galva paguldė ant cemento plytos, kojo
mis į minią. Minia apstojo ginkluoto bū
rio draugus ir klausinėjo, ir juokėsi, ir 
džiaugėsi pergale; pagriebė Glėbą ant ran
kų ir augštai virš galvų išmetė kelis 
kartus.

Su kruvina galva gulėjo kovotojas, kurio 
.negalėjo pažinti; tai buvo Mitka—muzikan- 
I tas, kuris taip energingai puolėsi prie gink
lų ir su komunistais nuėjo atmušti užpuo
likus.

—Gavo pirtį, kad ne greitai norės kitos.
—Visus nugalėsime, ką jie mums reiš

kia, kalnai nedalaiko!
—Kailį numausime! Paduokite nors tūk

stantį generolų, tai nei šlapia nuo jų neliks!

prie Glėbo ir, 
sujudimo pa- 
padėjo ranką

baltiems!—šaukė minia.
Rinkosi vis nauji ir nauji būriai ir šau

kė: “Ura! Ura!” Vėl ant rankų nešiojo 
Glėbą.

—Draugai! Draugai!—šaukė minioje
Paulina. Jos akys degė.

Inžinierius Kleist priėjo 
kaip paprastai, be didelio 
spaudė jam ranką. Daša
jam ant peties ir pažiūrėjo į akis:

—Glėbai!
—Daša!
Bet ji neapsistojo prie jo, o numaršavo 

.su minia. Štai jau masė per kovą imasi 
už budavojimo darbo.
žėravo elektros šviesomis — atidarė akis 
apšvietė elektros šviesa ir
namus ir namelius. Fabrikas jau atgijo, 
jo gilumoje drebėdamos mašinos veikė ir 
siuntė elektros jėgą. O masės, kurios nu
galėjo kalną, apvalys jį nuo voratinklių. 
Neužilgo pradės verstis per jo kaminus 

| tamsūs dūmai ir špyžiniai.šiupeliai pasileis 
daužėsi į akmenis, atsimušdamas į išsidavi-: vielomis į visas puses. Bremsbergas pra
muš uolų, sukosi ore ir vėl atsimušinėjo į dės veikti, ant jo barškės plienas ir ge- 
akmenis. Iležis...

Paulina ir vėl patraukė jį nuo pragar-l Luchovas stovėjo prie mašinų, šaukė 
mes. Tuo kartu pradėjo staugti kulkos iįr rankomis mosavo. Sutauškėjo metalas, 
pro ju ausis. Glėbas ir Paulina pasilenkę ■ - - - - -
nubėgo už akmenų. Glėbas piktai vedžiojo 
akimis ir nepatenkinančiai sušuko ant Pau- ir padėkite ant vagonėlio 
linos, kuri nesiskubindama sekė jį: ■

—Et, tu lėle!
—Surink savo ginklus, balvone’—piktai 

tarė Paulina, sudavus jam šautuvo kamb
liu per rankas.—Išmėtei ginklus!—Ir nu
ėjo atgal linkui geležinio stulpo.

Iš giraites bėgo grupelėmis baltieji, griu
vo, šaudė, kėlėsi ir ritosi. Šautuvų tratė
jimas, dulkės, kulkos ir riksmas bei šūka
vimas nuo kalno, kur buvo pasislėpę rau
donarmiečiai. Paulina gulėjo ant pilvo ir 
šaudė, šautuvas skaudžiai atsimušinėjo į 
jos petį, bet ji greitai šaudė, taikė ir šaudė 
į baltųjų kareivius ir oficierius. Pro ją, 
kaip elnias, prasiskubino Glėbas, duodamas 
kovotojams komandą.

3

Elektros Jėga
Bėgiojo vagonėliai, elektros jėgos varomi 

ir keistai dainuodami ratų dainą. Plieni-

Naktį fabrikas

darbininkuv

sujudėjo vagonėliai ir vėl sustojo...
—Draugai; neškite draugo Mitkos kūną 

kariškai suko
mandavo Glėbas.—-Lai visi mato, kad elek
tros jėga atgaivinta, nors kovoje ir krito 
draugas.

Lavoną paėmė ant rankų, atsargiai nuleL 
do prie vagonėlio ir paguldė, r

—Draugai! Darbininkai, jo šautuvą, jo 
kastuvą ir kitus įrankius padėkite greta jo. 
—Glėbas atsistojo augščiau, išskėtė rankas 
ir pridėjo:—Leiskite! Smarkiau!

Vagonėlis smarkiai bėgo į pakalnę. Glė
bas ir vėl plačiai rankomis praskleidė:

—Draugai! Palaidojome auką kovoje už 
ateitį. Nereikia ašarų. Pergalė bus mū
sų. Fabrikas bus paleistas darban. O ma
šinos ir fabrikai perkeis mūsų respublikos 
veidą ir gyvenimą. Patys per kovą atsteig- 
sime /sugriautus fabrikus ir išbudavosime 
naujus. Darbininkų pergalė yra užtikrin
ta visame .pasaulyje, o tada, užviešpataus 
vienybė ir broliškumas.

(Tąsa bus)

DURYEA, PA.
j . 'T7--- 1 . . ’Lietuvis Norėjęs Išdinamituot

Šeimyną
Gegužes 15 d. Martinas Ka- 

sparūnas susimušė su moteria, 
žinoma, prisigėręs naminelės, 
ir dare bandymų išdinami
tuot visą šeimyną su stuba. 
l'iž.tai gavo 15 dienų į pavie
to kalėjimą.

Ta*1, gal nebūtų tokia nau
jiena, bet kad ta šeimyna la
bai karšti katalikai ir giminių 
nenori pripažinti už gimines, 
kurie neina į bažnyčią. Nese
nai numirė brolis; tai jie sa
ke, kad “pakavojo, kaip mu
lą,” mat, be banyčios patar
navimų. O patys dievo pa- 
teptiniai, matai, kaip nugyve
na.

Bedievis.

SCRANTON. PA.
Geg. 21 dieną LDS jaunuo; 

lių kuopa turėjo parengę va
karuškas (party) pas drg. J. 
Elinską stuboj. Susirinko gra
žus būrelis jaunimo pasilinks
mint', o kartu ir paremti fi
nansiniai jaunutę kuopelę. 
Jaunuoliams į pagelbą atėjo ir 
suaugusių, iš ko susidarė apie 
50 ypatų. Visi smagiai links
minosi ir žaidė, šoko iki vėlu
mai. Už surengimą taip sma
gių vakaruškų daugiausia ten
ka kredito tai Adelei Prolei-

kaitei ir Algi Pabaliukui, taip
jau ir Elinskienei> Buzienei, 
Pabalienei ir Kočinskienei, ku
rios paruošė skanių užkandžių 
ir patarnavo svečiams.

Nėra abejonės, jog nuo šių 
vakaruškų liks jaunuoliams 
keletas dolerių pelno. Bravo, 
Scrantono “LeaDerS” ir LDS 
jaunuolių kuopa! Scrantonie- 
čiai gali tik pasidžiaugti, kad 
jaunuoliai triumfuoja pirmyn! 
Tik daugiau jiems paramos, o 
Scrantone iš jaunuolių, laikui 
bėgant, išsivystys veikėjų.

Rvunboniškis.

BERLYN. — Nepaisant 
fašistinio teroro, Berlyno 
darbininkai laiko slaptus su
sirinkimus ir renka delega
tus į priešfašistinį kongre
są, kuris įvyks Copenhage- 
ne. Berlyno distriktas jau 
turi išrinkęs 80 delegatų.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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HARTFORD, CONN.
Darbininkų Tarptautinės Pagalbos 

(Workers International Relief) ren
giami šokiai, subatoj, gegužės, 27 d. 
pradžia: 7:30 vai. vakare, 59 Park 
St. Visi darbininkai privalo parem
ti šią organizaciją. Tai Darbininkų 
Raudonass Kryžius, kuris šelpia po
litinių ir streikierių šeimynas.

Įžanga 15c Komitetas.

Philadelphia
ROUND TRIP

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE ____________ $3.50
WASHINGTON __________ 5.00
BOSTON ________________ 2.00
RICHMOND _____________ 6.25
PITTSBURGH ___________ 7.00
DETROIT _______________ 9.00
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO________________11.00

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

■ " NANTICOKE, PA.
.Lietuvių Laisvų Kapinių .Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks 9 d. 
birželio nedelioj, antJ. Danulevičiaus ' 
svetainės, W. Ridge St. Nanticoke, 
Pa. Visi draugijos nariai būtinai tu
rit atsilankyt, nes jūs žinot, kad ka
pinės buvo daug taisytos ir valdy
ba pilnai raportą išduos, taipgi kat
rie neužsimokėję assesmentus tu
rite ateit ir užsimokėt.

Sekr. E. C.
(124-126)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras rengia 

didelį 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 dešrų kopūs
tų ir bulvių. Tat visi esate kvie
čiami atsilankyti kuo skaitlingiausia, 
čia bus ir kitokių valgių ir gėrimų, 
bus ir gera muzika ir apie 5-tą va
landą grieš, gerą programą išpildys 
Aido Choras ir Aido Choro merginų 
Oktetas. Pikniko vieta labai graži. 
KELRODIS: Strytkariais važiuokite

Plymouth karais ir išlipkite priva
žiavę prie pat tilto, iš čia eikite pro 
School’ę iki daeisite pikniką. Ta 
vieta yra ant kranto Susquehan.na 
upės. Automobiliais važiuokite kitų 

! tiltu, žemiau Breslau puse ir nuo 
i tilto yra keliai tiesiai j vietą. Nuo 
tilto matysite vietą (122-124)

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
. 39 BROADWAY, NEW YORK .

“SOCROS” VIRINIU
PER HAMBURGĄ

Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu,
I ABI PUSI, NEW YORKAS- <170.50
KAUNAS, TREČIA KLASE —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės i vietinius agentus

Draugai Šukiai pabaigoje šios savaitės vyksta į Mass
achusetts valstiją. Reikia sušaukti plačius darbininkų 
susirinkimus, kuriuose drg. Šukys aiškins svarbą bendro 
fronto, spaudos palaikymą ir jaunuolių organizavimą.

Kartu su draugais Šukiais dalyvaus ir draugas P. 
Buknys, kuris raportuos apie “Laisvės” dalykus.

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

kalų > apsvarstymui susirinkimas turėtų būt sušauktas 
nuo! 9 ar 10 VaL ryto. t /
SOiBOSTON, MASS., PIRMADIENĮ, 29 D. GEGUŽĖS
Kadangi diena pasitaiko tarpšventėje, tai gal mitin

gas būtų gerai laikyti iš ryto.
WORCESTER, MASS., ANTRADIENĮ, 30 D. GEG.
Tų apielinkių draugai turi ruošti plačius darbininkų 

pasikalbėjimus.

t:

• Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. . Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve-

1 žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- S 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus J 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.'

X Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

daug

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

Taipgi Skyriai: 260 California St., 
San Francisco, Cal.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus 

prieinahiesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

SOVIETU KENUOTŲ ŽUVŲ
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei

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

(rn ! į T> i • • •»

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

BRAND

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

NELMA STURGEON
SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK

(Strimeles) (Su Tomeitėmis)
STUFFED PEPPERS

Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.

■
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VIETINES ŽINIOS
Važiuokime Bušu i <• 

Dainy Dieną
Reikėtų mobilizuotai va

žiuot į Dainų Dieną ateinantį 
sekmadienį Cranford, N. J. 
Geriausia tai sykiu su Aido 
Choro nariais važiuot ten bu- 
su—linksmoj kompanijoj, su 
dainomis, šposais ir smrv 

rgiais pasikalbėjimais. Kelio
nės lėšos busų į abi pusi tik
tai doleris. Rusas išeis sek
madienį 9 vai. iš ryto nuo 
“Laisvės” svetainės, kampas 
Ten Eyck ir Lorimer Sts.

Simpatikas. 

Nassau Pavieto Alkanu Miniškos už Dolerį Diskriminuoja Mokinius 
jy Marsavmias - - - - - - - - - -

 i BALTIMORE, Md. — Ku-j mokėta $6.00, nors tokių mo-
Su šios savaitės pabaiga bus j nigo Mendelio miniškos užsi- kesčių iki šiolei visai nebuvo 

paleista iš pašai pinių darbų 'manė pasipinigauti iš biednų j uždėta. Mat, miniškoms ne- 
}<assau County 1 1,000 bedar-Į mokinių. Tatai daro su Men- ! apeina darbininkų skurdas ir 
bių. Valdininkai sako, kad I delio žinia. Nei vienas moki-. purias. Jos rūpinasi, kad tik 
stoka pinigų. Jau gegužės ,iys ogaus diplomos, jei jis | .^ bQtu . Q Uom p&_
mėnesį buvo pirmiau atimta ar ji neatneš mimskai $6.00. r “
darbai is 2a,000 bėdai bių ta-i Daugelis vau<ų, kurie bai- I _ ’
me paviete. Tačiaus viršinin- gia mokyklą šiame sezone, ne ; mylėk savo artimą, kaip pats
kai skelbiasi, kad jie neuž- tik neturi pinigų užmokėti mi- save.” Bet kuomet ateina to-
miršią bedarbių ir ramina be- ni.škų reikalaujamą sumą, bet kis prisakymas pildyti miniš-
darbius, jog kada reikės, tai jie lankė ir mokyklą, netarė- ■ koms, tai jos jį pamina po savo
bedarbiai bus samdomi dirbt 1 darni ko pavalgyti. Nes jų padų, o vykina visai ką kitą:
valstijos parkuose ir kituose i tėvai nuo senai nedirba ir no-j “Lupk ir piešk, kiek tik gali.”
viešuose darbuose. Nassau pa- turi nei duonos. O tas neap-| Kurie vaikai pasakė miriiš- 
vieto Emergency Work Relief eina miniškoms. Jos griežtai į koms, kad jie negali užsimo-
Biuro pirmininkas tuo tarpu reikalauja, kad joms būtų už- i keti, nes tėvai nedirbą ir ne-

KETURIŲ CONN. APSKRIČIO IŠVAŽIAVIMAS
raw muzikaie frosrab i hik

Nedelioje, 4 d. Birželio-June, 1933
Lietuvių Darže, už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

MOLLYN’S BARBER SHOP 
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Waterbury Vilijos Choras, vadovaujamas K. Strižausko

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barbern?” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su modemiškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos. >

kMWVMWVMWVVVVWVVWVVVWVWWWVWVWVMi

Kalbės Drg. R. Mizara, LDS Centro Pirmininkas, Dainuos Hartfordo Laisvės Choras, New Britain 
Vilijos Choras ir New Haveno Choras Daina ir pats Waterburio Vilijos Choras

Šiame išvažiavime bus proga susipažinti su daugeliu ir pasimatyti su tais, su kuriais jau senai nesi
matėme. Nes svečių bus iš visų miestų nuo Brooklyn© iki Bostono. Gi Proletarų Meno Sąjungos 
Chorai pasirodys kiek jie nuprogresavo per žiema besilavindami.

Gera Orkestrą Per Dieną Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius.
Tad visi iš Conn, valstijos dalyvaukime ir pasilinksminkime taip svarbiame savo išvažiavime.

ĮŽANGA 15 CENTŲ PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ
ALDLD 3-čias, LDSA 8-tas, ALPM SĄJUNGOS 4tas ir LDS 5-tas APSKRIČIAI

i ___________________ ___

atsišaukė į farmerius, kontrak- 
torius ir biznierius, kad duotų 
bedarbiams darbų.

Be to, šios savaitės gale, ge
gužės 27 d. bus sustabdyta 
visa bedarbiams pašalpa tame 
paviete. Paskutinis duonos 
kąsnis ištraukiamas iš bedar
biu ranku.

Bet bedarbiai ir dirbantieji 
del to netylės; jiems neužten
ka vien žodžių ir prižadų ; jie 
reikalauja tikros pašalpos ar
ba darbo. O idant savo rei
kalavimus išreikšt Nassau pa- Nassau 
vieto viršininkams, tai bedar-
bia> ir dirbantieji maršuos į 
pavieto centrą Mineola, Long 
Island, birželio (June) 5 d. Iš 

i visų pavieto miestukų: Great 
I Neck, Elmont, Mineola, Port 

I Wj

Washington, Hicksville, Glen 
Cove Hempstead, Huntington 
ir kt. sumaršuos darbininkai į 
Mineola birželio 5 d. antrą 
valandą po pietų.

Sykiu su jais maršuos ir 
į farmeriai ir mažieji namų sa- 
ivininkai. Jie sueis į bendrą 
frontą, reikalaudami darbo ar
ba pašalpos ir randų apmokė-' 
jimo. Jie demonstruos prieš 
vandens, gazo ir elektros už
darinėjimą negalintiems apsi
mokėti ir protestuos prieš far- j 
merių mėtymus iš ūkių ir prieš į 
namukų atiminėjimą iš smul- į 
kiųjų savininkų.

Visi darbininkai, gyvenanti 
paviete, remkime šį 

m a rša v i m ą; dalyvaukime to 
maršavimo prirengimo mitin
guose, skleiskime lapelius ir 
stokime į maršuotojų eiles.

Long Island Bedarbių 
Veikimo Komitetas.

turį pinigų, tai jos pareiškė vai 
kams: “Nežiūrint, kad jūs ir 
gerai mokinatės, ir gerai iš- 
duosite kvotimus, jums neduo
sime diplomų.”

Daugelis vaikų, parėję na
mo verkia, kad jie negaus di
plomų, negalės augščiau eiti į 
mokyklą, jei ir turėtų progą.

Vartojant tokią prievartą,

Drg. J. Šukys
Nedėlioję, 28 geg. ryte jis 

bus Montello, Mass. Visi dar
bininkiško judėjimo rėmėjai ir 
simpatikai yra kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime.

Panedėlyje, 29 geg. jis bus 
So. Bostone, 376 Broadway, 
Pradžia 7:30 vai. vakare, visi 
So. Bostono lietuviai darbinin
kai turi dalyvauti šiame susi
rinkime.

Utarnike, 30 geg., drg. Šu
kys bus Worcester, Mass.

pavyksta -miniškoms iškaulinti 
$6.00 iš badaujančių vaikų; 
kitaip sakant, jos atima iš ba
daujančių vaikų įir tėvų; pasku 
tinį duonos kąsnelį. Ar ne 
puiki artimo meilė ir mielašir- 
dystė ?

Kiekvienas protaujantis ka
talikas turėtų rimtai pagalvo
ti. Juk dievui nereikia nei 
duonos, nei pastoges, neigi 
drabužių, nei pinigų. O ku
nigai ir miniškos vardan dievo 
lupa devynis kailius nuo savo 
parapijonų, net atima paskuti
nį duonos kąsnį iš badaujan
čių darbininkų ir jų kūdikių.

Ar ne laikas pagalvoti ir pa
sakyti kaip kunigėliams, taip 
ir miniškoms: “Mes gana ilgai 
jau jus penėjome, jūs mitote 
mūsų kruvinu prakaitu. Bet 
to dar jums nepakanka. Jūs 
plėšiate ir iš badaujančių pas
kutinį kąsnį duonos. Jei norite 
gyventi, tai eikite į badaujančių 
eiles ir ten kovokite, 
daugiau neduosime nei vieno 
cento, 
sime, tai nei vienos miniškos 
nei kunigėlio neliks.

o mes

Jei taip visi padary-

Pakrikštino Panelę Švenčiausią
Gal niekur nėra tokio gu

draus mulkinimo parapijonų, 
kaip Baltimore Alfonso para
pijonų. Per daugelį metų mel
dėsi parapijonai prie panelės 
švenčiausios, bučiavo jai kojas, 
giedojo “gadzinkas,3 davė au
kas,- pakūtavojo, pąsnikavo ir 
daugybę ceremonijų darė, p ra 
še griekų atleidimo, pirko mi
šias, kad ji išgelbėtų dūšias iš 
čyščiaus ir 1.1. Bet, galų gale, 
pasirodė, kad tas viskas buvo 
daroma veltui; ji jokių maldų 
neklausė. Kodėl? Kunigo Men
delio lūpomis kalbant, todėl, 
kad panelė švenčiausia buvo 
pagonka, nekrikštyta. Todėl 
ji ir neklausė maldų. Mende- 
lis suruošė jai krikštynas, ir 
surinko daugybę kūmų ir kū
mučių. Bet tos krikštynos at
siėjo labai brangiai. Kiek
vienas kūmas ir kūma, kurio 
norėjo sėdėti pirmose lonkose, 
turėjo, užsimokėti po $100, o 
keliom linijom paskiau tai po 
$50. Na, ir apkrikštino pa
nelę.
, Mcndelis susirinko kelioliką 
šimtų dolerių iš tamsių para
pijonų. Ar ne puikus jo sky- 
mas? Ar ne puikiai jis mel
žia savo parapijonus? Argi ne 
laikas rimtai pagalvoti visiem 
parapijonam? Ir ar čia nesi- 
j u o k i m as iš m aidų? K u n igas 
Mendelis labai gudriai išjuokė 
visus parapijonus. Vadinasi, 
kurie meldėsi, iki tol nežinojo, 
kad ji buvo dar nekrikštyta, ir 
tos visos maldos nuėjo ant vė
jo. Argi negudrus “ambukas?”

Parapijonas.

Maskva. — Sovietų val
džia suorganizavo Maksim 
Gorkio vardu orlaiviu skva- 
droną, kuris užsiims propa
gandos skleidimu. Orlai
viais bus vežiojami kalbėto- 

artistai ir propagandis-

Puslapis penktai

tai į tolimas sritis. Taip pat 
orlaiviais bus pristatomos 
knygos, brošiūros, laikraš
čiai ir t. t.

“Akron” Buvo Netikusiai 
Pabudavotas, Todėl Žuvo

WASHINGTON. — At- 
stovas Boland liudija, kad 
baliūninis orlaivis “Akron” 
buvo iš pat pradžios netiku
siai pabudavotas, ir todėl

l J

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
į Dabar galima gauti pas G;

J. GEGŽNĄ
;412 W. Susquehanna Ave. j;
[Taipgi pas jį galima gauti ir So-j;
; vietų žuvų. Tai puikiausios rū ;
' Sies kenuotos žuvvs. I;

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.

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

87 UNION AVENUE

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski B-iOflQ • IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Mška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM. ManadžcriR 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 5®c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečiu luhy, oringam kambary—35c... 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū 
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS 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- s 

. TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. ' 
28-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisoinotas Graborius

turėjo žūti. Kartu žuvo ke
letas desėtkų žmonių. Mat, 
delei grafto ir pelno priva
tinės kompanijos dėjo kuo- 
pigiausią medžiagą ir dar
bą.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

irimaiiTWi 

VAŽIUOKITE PER LIE
TUVOS UOSTĄ 

Į KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

Yorko
M KLAIPĖDĄ
\ Per Gothenburgį

GREITA
__  _ KELIONĖ

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDU LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO:
Pier 97, gale W. 57th St.,

M. L. KUNGSHOLM ............... Birželio 3,
S. S. DROTTNINGHOLM ......... Birželio 12,
M. L. GRIPSHOLM ................... Liepos 3,
S. S. DROTTNINGHOLM ........... Liepos 13,
M. L. GRIPSHOLM ....................... Liepos 27,

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvūs ir Ke
rui ventiliuojami kambariai. Kelionėj rodomi 
judami paveikslai. Laivo orkestras duoda kon- 

1 certus bei griežia Šokiams. Kelionė būna per- 
trumpa, keliaujant “Baltuoju Švedu Laivynu.” 
Informacijų ir laivakorčių kreipkis j Tamstos 

vietinj laivakorčių agentų, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST., NEW YORK, N. Y.
CHICAGO, ILL., 181 N. Michigan Ave. 
BOSTON, MASS. 10 Slate Street,
DETROIT, MICH. 73 Monroe Street,
MONTREAL, QUE., CAN. 1410 Stanley St.

OOOOOC6

Pennsylvania ir New Jer« 
ąey valstijoje

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

1439 South 2nd Street
FBILADBL PHIA, PA.

Telefone! t Bell—Oregon 11X6 
Keystone—Main 1417

nt—»1 1 —TĄr-rt.
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Išteisinta Žmogžudė 
Lietuvio T. Plokščio

Elektros Kėdė už Policmano Taksai Taxi-Cabam 
Nužudymą

c r uzpuo- 
a p tieką 

savo seb- 
nušovė polic-

Lopez jau nužudytas 
Ru-

Demonstracija Delei Laiko Darbininkus Ka 
Bedarbiy Kovotoju

Paliuosavimo
Įėjime Ilgiau, Negu 

Jie Nuteisti
NEW YORK. — Henry Ot- 

bu-
Šiandie 6:30 vai. vakare bus 

demonstracija New Yorke, ‘ten ir trys kiti darbininkai 
Union Square, reikalaujant | vo nuteisti 7 dienoms kalėji- 
paliuosuot Šamą Gonshaką, H. į man, kad dalyvavo demonst- 
Snipe ir kitus darbininkus, nu- I racijoj, , reikalaudami bedar- 
teistus del demonstracijų už biams pašalpos. Bet jie išlai- 
bedarbių reikalus. {kyti Welfare, Island kalėjime

Gonshak už dalyvavimą de-j jau 11 dienų ir dar nėra kal- 
monstracijoj prieš šelpimo biu- . bos apie paliuosavimą. Kada 
ra tapo pasiųstas net 6 mene-] reikia malšint kylantį bedar- 
siams iki 2 metų kalėjimam bių judėjimą, buržuazija pa- j 
Lietuviai darbininkai, skaitliu-]spiria šalin visas savo taisykles ]

demon-j ir fašistiškai elgiasi su dar-1 
Įbininkais. j

gai dalyvaukite šioj 
stracijoj.

Bedarbes Motinas 
Nesuturės Nuo Ko

vos Jokie Kalėjimai

i * 9

Rūkymas Išdavė Plėšiką

bes motinos.
mis viršininkai elgėsi

NEW YORK. — Už de
monstraciją prieš Bronxo šel
pimo biurą areštuotos ir sep
tynioms dienoms įkalintos Sa
ra Katz ir trys kitos bedar- 

Kalėjime su jo- 
aršiau,

kaip su kriminalistais, ir ne
leido su kitais kaliniais maty
tis. Dabar, išėjusios iš kaJoji- 
mo, tos motinos pareiškė, kad 
jokie baudimai nesustabdys jų 
nuo kovų už badaujančių be
darbių reikalus.

Pusė Darbininkų Paleis
ta, 0 Pelnai Tie Patys

NEW YORK. — American 
Telephone and Telegraph 
Kompanija už pirmą šių me
tų bertainį pasidalino lygiais 
pelnais, kaip ir gerais laikais. 
Pusė darbininkų paleista, pir
miausia senesnieji, kuriems 
kompanija buvo žadėjus se
natvės pensijas. Likusius dar
bininkus ir tarnautojus priver
tė antrą tiek skubiau dirbti. 
Tuo būdu kapitalistai pasida
rė sau normalių pelnų.

Tėvo Vejama, Mergina 
Nukrito Nuo Stogo

su

JERSEY CITY. — Prisieku-
jų teismas išteisino Dolly 

Lumpkinaitę, kuri nušovė savo 
mylėtinį lietuvį Tarną Plakštį 
pereitą spalio mėnesį. Lump- 
kinaitė teisinosi taip. Sako, | bet "jis cįabar taipgi' nusmerk- 
Tamas, kuris buvo vedęs, iš | tas elektros kėdei, 
manęs pinigus ėmė ir su kito-1 
mis juos leido; aš vieną kartą 
rengiausi, todėl, nusižudyt; 
tuo tarpu jis pasįsuko ir rodė
si, grasina mane mušti; revol
verio gaidukas “netyčia” pa
sispaudęs, ir Tomas Plakštis li
kęs nušautas. Ir tokiai pasa- 

patikėjo teisėjai. Mergi- 
gražumas, matyt, paveikė 
nuosprendį.

NEW YORK. — P
Įima apiplėšt vieną
Miguel R u gam a su

Iru Ant. Lopez i
I mana.1■ už tai elektros kėdėje.
i gama prisipažino kaltas; tuom 
(tikėjosi gaut mažesnę bausmę;

Prisirišo Akmeni ir 
Prisigirdė

kai 
nos 
į JV

East Rivėjc rado prisigir
džiusį viduramžį vyrą; viela 
prie kaklo prisirišęs 10 svarų 
akmenį, kad tikrai prisigirdyt. 
Spėjama, kad buvo bedarbis. 
Vardas dar nežinomas.

i Tarptautine Bendro Fronto Konferencija 
Į Bedarbiu Reikalais Brooklyne Biri 4 i

Miesto. valdyboje yra suma- 
įnyrnai imt po 5 centus taksų 
į u ž k i e k v i c 11 ą p a v a ž i a v i m ą 
taxi-cabu ii’ po H) centų už 
nervažiavima automobilio bei

j (Dangum Vietos Žinia 5 pusi.)

ATSIDARO BEER GARDEN
Puikiame kieme, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti.

Kviečiu visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti. Skanių užkandžių 
duodame už dyką.

Atidarymas įvyks sukatoje, 27 d. 
gegužės. Antrašas, 131 N. 4th Si., 
Brooklyn, N. Y. Tarpe Berry ir Bed
ford Ave.

Savininkas John Jurevich.
(123-125)

r
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SYKI ATSILANKĘ PERSJTIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
Ixirimer Street, “Laisves” Nante

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

MASPETII. — Susipykus 
savo vaikinu, Marė KaVara, 
18 metų amžiaus, rengėsi nu- 
sižudyt, o jos tėvas—neleist. 
Mergina išbėgo ant stogo 
vas vijosi. Jinai nukrito 
stogo ir rimtai susižeidė, 
sakoma, nemirs.

FOTOGRAFAS
pranešu savo koštu nie

kad perkėliau savo studiją 
naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

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

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

fiiuomi 
riams,

pai’davinių;
- Į prieš verstino darbo kempes; 

reikalų yra šaukiama I už paskyrimą bedarbiams 
į, kuriuos vai. 

d. Į konferenciją privalo iš-į eikvoja kariškiems tikslams; 
rinkti delegatus visos William-■ už lygybę pašalpos reikale 

orga- negrų ir ateivių darbininkų su 
baltaisiais amerikonais; prieš 
ateivių deportavimus; prieš 

republikoniška, atiminėjimus namukų iš smul- 
komunis-j kili savininkų; prieš darbą 

vaikų žemiau 15 metų am
žiaus; prieš imperialistinį ką
rą.

Suvienyto fronto tarptauti- i mus taksus ant 
nė konferencija delei bedar 

John bįų
Smith buvo įsiveržęs į drabu- Brooklyne birželio (June) 4 j šelpti visų pinigų 
žiu krautuvę, 74 Humboldt' 
St., ketvirtadienio naktį. Gal 
būtų pavykęs apiplėšimas; bet

; plėšiko būta nekantraus rūko-
! riaus. Jis užsidegė cigaretą.
j Tatai pastebėjo detektyvas.
J. Smith tapo areštuotas; lai
komas po $1,500 parankos.
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Unijiniai Feikeriai At
meta Bendrą Frontą

NEW YORK. — Industrinė 
i Siuvėjų Uni ja pasiuntė delega- 
i ciją iš aštuonių narių pasiūlyt 
bendrą frontą lokalui 35-tam 
“socialistinės” International 
Moter. Drabužių Darb. Unijos. 
Lokalo viršininkai neleido de
legacijai kalbėt; sako, jeigu 
jūs norite vieno fronto, tai pa
naikinkite savo , kairiąją In
dustrinę Uniją. Tie feikeriai 
paskutiniais laikais su gengs- 
teriais, policija ir bosais išvien 
daro desperatiškų pastangų 
sunaikint Industrinę Uniją, bet 
jinai gauna vis daugiau narių 
ir darbininkų pasitikėjimo.

Kas Bus 4 Birželio?

; te-1 
nuo 
bet,

Vien Streiko Pagrūmojimu 
Laimėjo Metalistai

sburgo ir Greenpointo 
nizacijos. Nedaro skirtumo, 
ar organizacija būtų demo
kratiška, ar 
ar socialistiška, ar
tiška, ar religiška, ar laisvama
niška. Konferencijoj lygiomis 
teisėmis dalyvaus parapijų at
stovai su Kom. Partijos atsto
vais, amerikonai su ateiviais, 
moterys su vyrais; pašalpinės 
organizacijos turės lygų balsą 
su politinėmis organizacijomis, I ‘įaut'biržčn.l'Tii
darbo unijos—su kultūn-. ltinei konfel.cncijai i
niais kliubais, ir tt.

P a m at'i n i s konferencijos 
tikslas kova prieš badą ir re
akciją ir už visų bedarbių ap- j atstovaujami, 

irūpinįmą pragyvenimo 
Į menimis.

Paskutiniais laikais miesto 
valdonai vis labiau kapoja be
darbių pašalpas; iš Relief 
rų jau nieko neskiriama 
mokėti bedarbių šeimynų 
das. Kurios šeimynos 
gauna maisto čekius, jie 
.mušti iki vieno bei dviejų 
lerių per savaitę. O kovo

Lietuvių bendro fronto kon- 
j ferencijos komitetas turi ypač 
l pasidarbuot; no tik atsiust de
legatus nuo prisidėjusių orga-
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i kitas draugijas, šiaip visos 
'organizacijos privalo atlikt sa- 
' v'o uždavinį irgi bus 

žmogus 
reik-(gauna įgaliojimą nuo 20 asme-

i nų bloke, jis gali būt jų at
stovas konferencijoj.

Delei tolesnių informacijų 
bįu- kreipkitės į Williamsburgo Be

darbių Tarybą, 61 Graham 
Ave., Brooklyne.

Beciarbią Tarybos Narys.

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C- A. ALEX Savininkas

Sudedame sevoenas (sietus) i 
duris, langus ir gonkas. Patys 
atliekame visą dailydės (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos.

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
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

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

mas ant puikaus kalno, aplinkui di
deli medžiai, platus sodas, žemiau 

i graži upė, tyras vanduo maudytis, 
i Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvoi .Įvaiiių luniii uvjąu, nuv ani\>?vjy vu 
j pavasario iki vėlumai vasaros, švie

žio pieno ir. visokių daržovių apščiai.
Kaina tik $10.00 j savaitčę

Ypač dabar į pavasarį, kur tik ne
pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma- 

■ jonų kvapą, gaivina žmogaus svei- 
į katą. Rašykite arba atvažiuokite 
j persitikrinti:

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

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square

j Desbrosses and Greenwich St.
I 685 Washington Street
16th Avenue and 42nd Street 

■ 1st Avenue and 4th Street

Smagusis gegužės mėnuo 
įjau baigiasi; tuojaus prasidės 
! birželis. Nors specialių pasi
tikimų kitų mėnesių niekas ne
rengia, tačiaus kaip kada pa- 

> sitaiko ir netikėtas tokis pasi- 
į tikimas.

Aido Choras tą dieną ren
gia pikniką, kuris įvyks Labor 
Lyceum svetainėje ir jos dar- 

i že. Tai ir bus tasai birželio 
' pasitikimas smagiais šokiais, 
dainų programa ir draugišku 
pasisvečiavimu, kuris kiekvie- 

| nam būtinai naudingas. 
į Įžanga 39 centai ;
Piknikas prasidės 2 vai. po I 
pietų ir tęsis iki nakties vėlu
mos.

NEW YORK; — Metalo 
Darbininkų Industrinė Unija 
pagrūmojo streiku Lehman 
Brothers šapai, 197 Grant St., 
kuomet darbdaviai norėjo pa- 
sisamdyt naują darbininką ir 
mokėti jam, kaipo naujokui, 
$18 į savaitę vietoj $24. Bo
sai buvo prispirti pripažinti 
šapos komitetą ir nei vieną ne- 
paleist nei naujo nepriimt be 
to komiteto žinios ir sutikimo.

ap- 
ra ii- 
dar 
nu
de

ru ė-
nesį buvo surinkta 10 milionų 
dolerių ant bedarbių šelpimo 
intencijos. Tais pinigais dau
giausia pasidalina dykaduo
niai, politikieriai ir šnipai, ku
riems mokama algos iš Relief 
biurų. Imant kad ir Boerum 
St. šelpimo biurą. Jis sakosi 
neturįs pinigų, kada reikia 
duot bedarbiui pašalpa, bet iš 
to biuro mokama nuolatinė al
ga dviem šimtam politinių pa
razitų. Mes turime priversti 
valdonus, kad pašalpai skiria
mais bei surenkamais pinigais 
būtų ištikro šelpiami bedarbiai 
ir kad pašalpos būtų padidin
tos kaštais kapitalistų ir val- 

ypatai. > džios, o ne mažinamos.

RYT DIENĄ VISI
I FOREST PARKA!*-- u-

Ryt visi, draugai ir draugės, 
važiuokite į Forest Parką į trijų 
East New Yorko kuopų išvažia- ] 
vimą. Parke vieta rasis po No. | 
1. Užkandžiais ir gėrimais būsi- ] 
te aprūpinti. Skaitlingiausiai 
pribūkite!

Kviečia Komisija,

PARDAVIMAI
I PARSIDUODA furničiai—$30. Yra

viskas, kas reikalinga gyvenimui. 
'Kreipkitės: 654 Grand St, Brooklyn, 
N. Y. (Barberio šapoj.) (124-127;

r
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Aido Choras.

15,000 Sugužėjo prie
200 Policmaną Vietą

Telephone, Stagg T-4401

RADZEVIČIUS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir slapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 va!, vakare

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

156 302

į Sergančių Vyrų ir Moterų' 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Li^os, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

| ir Mėšlažarnes Ligos, Nervų įde- 
■ girnas bei Reumatiški Nesveiku- 
I mai. «<•
i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais..

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

Prieinama Kaina 
1 Sąlygos pagal jūsų išgalę 
.Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

Kalbame lietuviškai

i IJR. Z IBS 
ĮilOEAST ĮSU ST. N.T.
Į Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
I įsisteigęs 25 metai
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

i SKAITYKIT IR PLATIN
1 KIT “LAISVĘ”

t

GR4BORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Avenue!

BROOKLYN N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

MATHEW P. BALLAS (NC
(BtELfiUSKAS) 
G R A B O R I U S

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU.ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMB'JLANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ. SAVO " 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI i.PATARNAUSlM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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IŠRAND A VO.J IMA IBirželio 4 d. konferencijos, 
kuri įvyks Vienna ; Mansion, 
105 Montrose St., Williams- 
burge, bus tokia dienotvarkė:

) Įvest visiems bedarbiams 
apdraudą, lygią jų regulia
riam uždarbiui, kol dirbo; 2) 
Kiekvienai bedarbiškai porai 
tuojaus mokėt po $10 į savaitę, 
pridedant dar po $3 ant kiek
vieno daugiau šeimynos na
rio: 3) Po dolerį į dieną kož- 
nam pavieniui darbininkui;
4) Pašalpa turi būt išmokama i 
pinigais; 5) Šelpimas turi pra-į

PASIRANDAVOJA fornišiuotas di
delis kambarys del vieno, ar dviejų 

vyrų, ant atskird floro su visais pil
nais įtaisymais; (Randa pigi. Kreip
kitės: ' .

110 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.
(124-126)

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

8 
I s
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius j 
ant visokių kapinių; parsamdo au-J 
tomobiliųs ir kerietas veselijoms, | 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. IPASIRANDAVOJA -5 šviesūs nauji 

kambariai, gražiai išdekoruoti ir 
gražūs rūmai, su visom vigadom ir 
maža randa. Prašome užeiti persi
tikrinti. Joseph Sinkevicz, 75 
Menahan St., Brooklyn, N. Y.; Bush
wick sekejoje. (123-125)

NEW YORK. — Miesto val
džiai paskelbus, kad reikia 
dar 200 naujų policmanų, 
15,000 kandidatų į mėlynsiu- 
lius tuojaus apgulė City Hali.

Pradinė policmano alga yra 
$2,000 metams; po 5 metų jis 
gauna $3,000; o 25 metus iš
tarnavus—pensija. “Qeri” po-1 
licmanai pasidaro dar dešimt 
sykių daugiau visokiais ky
šiais. t

A 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
DR. HERMAN MENDLOWITZ

sidėt bėgyje trijų dienų 
į aplikacijos pridavimo; 6) 
lief biurai turi kas mėnuo 
mokėt bedarbių randas.

Konferencija, be to,. statys 
šiuos reikalavimus: Tuojaus iš-; 
mokėt ex-kareiviams bonus;! 

į pripažint Sovietų Sąjungą; pa-1 
naikint evikcijų įstatymą; pa- 
didini

Algal Sukrausią Bedarbius

ryto

nuo , 
Re-
ap-

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St, Brooklyn. N. Y,
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 6

m
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NEW YORK. — Už randos 
neužsimokėjimą buvo ketvirta
dienį išmesta laukan Joe Ham
mer šeiihyna su mažu kūdikių. 
East Side Bedarbių Taryba 
tuojaus atgal sukraustė tuos 
bedarbius. S u k r a u s ty m ų | 
skaičius didėja New Yorke ir I 
Brooklyne.

—“ŠIANDIEN IR VISĄ SAVAITĘ!"—
TOM MOONEY

Reikalavimą Laisvės Ar Mirties!
Pirmoje svarbioje filmoje kalbą gar

siojo kalinio, kada buvo paliuosuotas iš 
kalėjimo, naujam tardymui—dalis pro
gramos veikimo pasaulio plotme. 
Dienomis nuo 10 iš ryto iki vidurnakčio 

EMBASSY THEATRE 1560 Broadway 
46th ir 47th Sts. 25c per visą dieną

didint bedarbiams pašalpą 
proporcionaliai su gyvenimo' 
pabrangimu Lš prježąsties do
lerio infliacijos; prieš vadina-

NUŽEMINTOS KAINOS
suteikimui jums pasiliųosavimą 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 
, gimnastikam' ir atskirose kambariuose nuogiem vy
ram ir moterim ant s'aules be jokių ekstra mokesčių.




