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Socialistu Partijos organe 
“New Leader’’ skaitome prane
šimą, kad Vokietijos fašistai 
užgrobė socialdemokratų įvai
rias įstaigas, kurių turtas siekė 
net penkiolika milionų dolerių. 
Ten pat sakoma, kad šiandien 
kalėjimuose yra arti dvidešimt 
ties tūkstančių socialdemokratų.

Šitaip Hitleris atsimoka so
cialdemokratų partijai, kuri pa
davė arti aštuonis milionus bal
sų už Hindenburgą, Hitlerio 
“tėvą.”

Prisimena 1914 metų istorija. 
Vokietija įstojo į karą. Kai
zerio valdžia pastatė socialde
mokratų vadams tokią proble
mą: arba remkite karą, arba 
neteksite visokių savo įstaigų 
su dvidešimts milionų dolerių 
turto. Ponai socialdemokratai 
pasirinko karo kelią, idant iš
gelbėt savo kudašių nuo kalė
jimo ir savo tuos turtus nuo 
konfiskavimo. Dabar tuos tur
tus ir tas įstaigas atidavė Hit
lerio valdžiai be pasipriešini
mo !

Sklokos nelaimingas lyderis 
Butkus paskutiniame “Klampy
nės” numeryje tauškia, būk d. 
Buknys telefonavo Chicagon 
draugui Mizarai, kad patirti 
apie pasekmes “debatų” tarpe 
Butkaus ir Mizaros. O faktai 
štai kokie: “Vilnies” suvažiavi
mas įvyko gegužės 7 d. ir tą 
patį vakarą draugas Mizara iš
važiavo Brooklynan. O tie “de
batai” įvyko gegužės 12 d., kuo
met d. Mizara jau buvo išdirbęs 
savaitę prie “Laisvės” Brook- 
lyne. Gi girtas Butkus tauškia, | 
kad Buknys telefonąvo d. Mi
zarai Chicagon gegužės 12 d.!

Ir taip visi tų nelaimingų 
sklokos vadų raštai yra perdėm 
melagingi, sufabrikuoti ir; iš
galvoti.

Ponas Prūseika atsisveikina 
su d. Šukiu, kuris išvažiuoja į 
Sovietų Sąjungą. Savo gazie- 
tos paskutiniame numeryje 
(geg. 25 d.) Prūseika negali do
vanoti d. Šukiui už tai, kad pa
starasis visuomet kovojo prieš 
jo menševizmą ir renegatizmą. 
Kuomet 1917 metais Prūseika 
rėmė menševikus ir kontr-revo- 
liuciją, niekino bolševikus ir Le
niną, tai d. Šukys nedavė jam 
ramybės. Todėl dabar Prūseika 
draugą Šukį išvadina peišma- 
nėliu, nesivaduojančiu savo pro
tu ir t. t. Be to, girdi, pas tą 
“žmogų nėra pasitikėjimo sa
vim.”

Išniekinęs d. Šukį, ponas Prū
seika dar žiauriau purvais ap
drabsto Lietuvos Komunistų 
Partiją ir jos vadovybę. Drau
gą Angarietį išvadina šarlata
nu. Girdi, “kasiink manęs,- tai 
angarietiškai vadovybei aš nie
kados nepritariau ir visuomet 
viešai su ja kovojau.” Tas tie
sa, jis kovojo senai prieš kiek
vieną bolševikišką vadovybę. Už, 
tai dabar Prūseika randasi už 
Komunistų Internačionhlo siekių 
ir sušilęs darbuojasi bosų nau
dai, lodamas prieš visą komu
nistinį judėjimą.

Amerikos darbininkai prade
da atsigriebti. Nebepakelia są
lygų dirbtuvėse ir algų kapoji
mo. Produktų kainų pakilimas 
varo į desperaciją proletarus, 
kurie dabartinėmis algomis ne
begali galo su galu suvesti. Pra
sideda streikai. šiuo tarpu 
staiga iškylanti streikai siaučia 
audimo ir čeverykų siuvimo 
pramonėse. Svarbu tas, kad 
darbiniukaį streikus laimi ir iš
reikalauja algų pakėlimo.

i
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Atstovu Butas Priėmė Roosevelto
Industrinį Bilių, Kuriuo Naudosis

Stambieji Kapitalistai ir Bosai
WASHINGTON. — Roo

sevelto diktatūra eina stip
ryn. Kongresas šoka pagal 
jo muziką. O Rooseveltą 
šokina “smegenų trustas”, 
kurį kontroliuoja Morganas 
ir kiti bankieriai.

Štai Atstovų Butas pri
ėmė ir užgyrė Roosevelto 
a d m i n i s tracijos patiektą 
taip vadinamą “industrinio 
atsteigimo bilių.” O tas bi- 
lius reiškia, kad didžio
sioms kompanijoms ir kor
poracijoms bus laisvai leis
ta pravesti pramoninę raci
onalizaciją darbininkų lėšo
mis, padidinti skubinimą,

Roosevelto “Smegeny” Pusė Amerikos Gy- 
Trustas Morgano ventojy Morgano

Kišeniuje Interesų Malonėj

Buržuazinė spauda nuola
tos primena prezidento Roo
sevelto “smegenų trustą,” 
tai yra, kad prezidentas tu
ri apie save grupę “protin
gų vyrų,” kurie duoda jam 
visokius patarimus. Tame 
“truste” randame vardus 
pono Woodin, valstybės iž
dininko ir Davis, specialio 
Roosevelto pasiuntinio Eu
ropoje. Bet senato komisija 
paskelbė, kad tie du bur
žujai ir keli kiti “smegenų 
trusto” nariai yra apmoka
moje tarnystoje bankieriaus 
Morgano. Taigi, Morganas 
griežia, o Rooseveltas šoka.

Teroras Argentinoj

BUENOS' AIRES. — Ju- * » 
sto valdžia suareštavo ir 
įkalino draugą Laffertę, Či- 
li revoliucinių unijų sekreto
rių. Draugas Lafferte ban
dė per Argentiną nuvažiuoti 
į Uruguajų. Grūmoja ati
davimu į Čili valdžios ran
kas. . ...

Amerika Reikalaujanti 
Karo Skolų Atmokėjimo.

I  -

, PARYŽIUS. — HerfiVt 
pareiškė Francijos- parla
mente, kad Jungtinės Vals
tijos reikalauja atmokėjimo 
užvilktų karo skolų. Prezi
dentas Rooseveltas pasakęs, 
kad kol Franci j a nesumokės 
užvilktų skolų, negali būti 
jokios kalbos apie peržiūrė
jimą karo skolų abelnai.

Komunistų Partija ir revoliu
cinės unijos deda- visas pastan
gas, kad kuodaugiausia išvysty
ti tokių štreikų. Lietūviai dar
bininkai ir darbininkės privalo 
streikuose dalyvauti, ir kovoti 
sykiu ••su kitais darbininkais.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužes (May) 29 d., 1933

sumažinti kompeticiją, idant 
suvienytu frontu palaikius 
darbininkų klasę vergijoje. 
Roosevelto valdžia su tomis 
k o r p o racijomis darbuosis 

, iš vieno ir joms padės tą 
I “pramoninės tvarkos” pla
ną įvykinti gyveniman.

Šis bilius taip pat įgalio
ja valdžią išleisti iki trijų 

i bilionų dolerių viešiems 
! darbams. O tas reikš nau
ją rugiapjūtę spekulian
tams, grafteriams ir valdi
ninkams, nes prie tų viešų 
darbų vedimo nebus prilei
džiami darbininkai bei jų 
organizacijos.

WASHINGTON. — Sena
to komisija iškėlė aikštėn, 
kad Morgano interesai kon
troliuoja United Corpora
tion, kūri parduoda žmo
nėms elektros jėgą. Tai 
milžiniškas elektros trustas. 
Jisai pristato elektrą delei 
55 milionų žmonių. Vadina
si, Morgano bankas apiplė
šia pusę Amerikos gyvento
jų, priversdamas juos mo
kėti nesvietiškai augštą kai
ną už elektrą. Milionai do
lerių pelno kasmet plaukia 
į Morgano banką.

Pataisymas prie Žinios
Apie Audėjų Streiką

Vakar “Laisvėje” buvo 
rašyta, kad Manchesterio 
miesto Amoskeag dirbtuvių 
audėjai pilnai laimėjo strei
ką, gaudami algų pakėlimą 
ant 15 nuoš. Bet dabar pa- 
aiški, kad streikieriai reika
lauja sugrąžinimo visos seT 
nošios algų skūlės, kuri tū
las laikas atgal buvo nuka
pota ant 42 nuoš. Gi bosai 
sutinka sugrąžinti tik 15 
nuoš. Ant' šito bosų pasiū
lymo streikieriai balsuos. 
Taigi, streikas dar neužsi
baigė. ;

Reikia Biliono Dolerių
Šelpimui Bedarbių

WASHINGTON. — Pen- 
kių dešimtų miestų majorai 
pranešė senatui, kad reikės 
mažiausia biliono dolerių 
kasmet šelpitoui bedarbių 
jų miestuose. Jie atstovau
ją 65,000,000 gyventojų. Ma
jorai reikalauja, kad tie pi
nigai būtų skolinami mies
tams iš Reconstruction Fin
ance Corporation.;

Pitc. K). rAHGA.

Šis piešinys tilpo “Pravdoje.” Jis parodo, kaip imperialistai 
vieni kitiems “gelbsti,” bandydami vienas kitą pražudyti.

MŪSŲ ORGANIZACIJOS FINANSINIAI 
f ■ REMIA JAUNUOLIU JUDĖJIMU

Draugas K. P. Jokūbaitis 
iš Westville, Ill., rašo Agi
tacijos Fondui:

“Draugai: Prisiunčia au
kų $5.25 del jaunuolių veiki
mo. Nors tai maža auka 
tuo sykiu, nes pas mus siau
čia baisi bedarbė, vienok ne 
viskas. Mes stengsimės dau
giau aukų surinkti.” Šias 
aukas draugai surinko ant 
blankos ir prisiuntė aukoto
jų vardus.

Iš Brooklyn, Conn., d. Ši- 
lobaitis rašo: “ALDLD 216 
kuopa savo susirinkime 
svarstė jaunuolių veikimą 
ir nutarė paaukoti du dole
riu tam tikslui. Taip pat 
paaukojo du doleriu Scotts
boro jaunuolių gynimui ir 
dar ant vietos surinkta du 
doleriai tam tikslui.” Au
kos jaunuolių veikimui gau
tos.

Jaunuolių judėjimo, rėmi
mui taip pat paaukojo $5.10 
ALDLD 156 kuopa: iš Car
negie, Pa. Prisiųsta per d. 
Gatavecką. 1

Draugė H. Malinauskaitė 
prisiuntė $4.10 nuo ALDLD 
19 kuopos iš Chicago, Ill.

Draugas V. Kaspariūnas, 
iš Melrose Park, Ill., pri
siuntė ALDLD 182 kuopos 
$3 auką jaunuolių veikimui.

Bet dar yra desėtkai kuo
pų visokių mūsų organiza
cijų, kurios nėra paskyrę 
bei surinkę nė vieno dolerio 
jaunuolių organizavimui ir 
švietimui. Draugai, remki

te šitą svarbų darbą. Au
kas siųskite per Agitacijos 
Fondą, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Jaunuolių 
Nacionalis Komitetas.

Veteranai Skelbia
Boikotą Kapitalistams

NIAGARA FALLS, N.Y. 
—Valstijos paliegusių vete
ranų konvencija nutarė boi
kotuoti visus kapitalistus, 
visus fabrikantus ir biznie
rius, kurie kaip nors, palai
ke Roosevelto ir kongreso 
planą delei sumažinimo ve
teranams pašalpos.

Plieno Trustas Užgina 
Roosevelto Planus

. 1 Į ' 1 J ’ : :

Roosevelto valdžia eina 
prie atviro ir (‘planuoto” 
bendradarbiavimo su pra
mone. Tas reikalinga, idant 
sėkmingiau padėjus kapita
listams palaikyti darbinin
kus vergijoje.5 klieno ir Ge
ležies Instituto konvencijoj 
kalbėjo Charles M. Schwab, 
galva galingo plieno trusto. 
Jis pilniausiai užgyrė Roo
sevelto planą delei tokio 
bendradarbiavimo. Jis pa
sisakė už tokio biliaus pra- 
vedimą kongrese.

3 Kareiviai Karo Teisme
f .J

CHRISTOBAY, Panama.
— Trys Jungtinių Valstijų

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

PRANEŠAMA, KAD CH1NIJOS RAU- i
DONOJIARMUA PRADĖJO OFEN-

SYVĄ IR SUĖMĖ 30,000 KAREIVIU
TOKYO, Japonija.—Lai

kraščio “Dennu” korespon
dentas praneša iš Shangha- 
jaus, kad Centralinėje Chi- 
nijoje komunistų Raudono
ji Armija pradėjo generalį 
užpuolimą ant Nankingo 
valdžios spėkų. Užpuoli
mas eina Kwangsi, Anwei, 
Hupei ir Honan provincijo
se. Chiag Kai-sheko va
dovaujama armija esanti 
pliekiama be pasigailėjimo. 
Mūšiuose komunistų armija 
suėmus net 30,000

Žinios Iš Sovietų Sąjungos Kūrybos
Stalingradas 1920 metais 

turėjo tik 20,000 gyventojų, 
o šiandien jau turi 400,000. 
Virto dideliu svarbiu indus
triniu centru.

Nuo revoliucijos Sovietų 
valdžia pabūdavo j o 17,000 
mylių naujo gelžkelio, dade- 
jo 50,000 mylių i susisiekimo 
laivais ir nutiesė 55,000 my
lių naujo vieškelio.

. j .
Sovietų Sąjungoje sunau

dojimas dantinių šepetukų, 
muilo ir kitų švaros dalykė
lių šiandien yra 15 sykių di
desnis, negu būdavo prie ca
ro 1913 metais.

Sovietų Sąjungoje kas
dien atspausdinama 27 mi
lionai kopijų laikraščių. Iš 
jų apie penki milionai ko
pijų yra dirbtuvių ir farmų 
kolektyvų laikraščių.

DARBU SEZONINIS DIDĖJIMAS MENKAS;
NEPASIVIJO PEREITU METU PAVASARIO

Buržuazinės spaudos skan- 
dališkas išpūtimas, kad 
daug naujų darbų atsiran
da, pradeda išblykšti. Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green pripažįs
ta, kad palyginus su balan
džio mėnesiu, pradžioje ge
gužės naujų ' darbų labai 
______ LJ Į ./ ... ._ ;_ U_ a_______

Mėtymai iš Stuby Be- 
darbiy Paaugo 50 Nuoš.

NEW YORK. — Šiame 
mieste įsakymai bedarbiams 
išsikraustyti iš stubų už ne- 
pasimokėjimą randos paau
go nuo 9,500 iki 12,000 per 
mėnesį. Numatoma, kad 
per gegužės mėnesį pasieks 
18,000.

kareiviai pastatyti prieš ka
rinį teismą už bandymą pa
bėgti iš kariuomenės. Grū
moja 20 metų kalėjimas.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaito 
Pasaulį!

Kai-sheko kareivių. Didieji, 
miestai Hankow, Changsha 
ir Nanchang esą apsupti 
per Raudonąją Armiją. , , j

Chinijos Sovietų Valdžios 
manifestas del gegužės 1 d. 
sako, kad bėgyje paskutinių 
trijų mėnesių Raudonoji 
Armija sunaikino Nankingo 

; valdžios devynias divizijas.
O Kiangsi provincijoje 
9,000 Nankingo kareivių
liuosnoriai perėjo į Raudo- 

Chiangi nosios Armijos pusę.

Prieš revoliuciją Rusijoje 
vaikų mirtingumas siekdavo 
27 ant kiekvieno 100. Gi 
1931 metais teišėjo po 11 ant 
kiekvieno 100.

■ __________ . ... , ' i i ! j j

Bėgyje paskutinių astuo
nių metų Lenino mausoleu- 
mą aplankė devyni milionai 
žmonių.

Maskvoje griebiamasi už 
darbo kasti “subvę,” sako, 

, kad pabaigoje 1934 metų 
pirma “subvės” sekcija bus 
atidaryta.

“Subvės” pabudavojimui 
paskirta 110 milionų rublių.

Maskvoje šiandien yra 750 
knygynų. Virš 300 knygy
nų priklauso darbo unijoms.

Lenino vardu knygynas 
yra didžiausias visoj šalyje 
ir ketvirtas didžiausias vi
sam pasaulyje. Jame yra 
5,550,000 knygų ir 40,000 
rankraščių.

mažai teatsirado. Mat, ba
landis buvo pavasarinis va
lymo sezonas. Antra, šis 
pavasarinis sezonas buvo 
daug prastesnis su darbais, 
negu 1932 metais. O pa
lauksime, kuomet baigsis 
vasaros sezonas. Vėl bedar
bė padidės.

23,000 Vyry Jieško Policisty 
Viety New Yorke.
•NEW YORK.—Per dvi 

dienas New Yorke išpildė 
aplikacijas 23,000 vyrų del 
policistų vietų. O kvotimas 
aplikantų įvyks tiktai kitą 
vasarį.

Francijos Iždo Deficitas
PARYŽIUS. — Francijos 

atstovų bute eina peštynės 
delei valdžios budžeto. Pa
sirodo, kad budžete randa
si 4,344,000,000 frankų defi
cito.
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PAAIŠKI!

kadPrieš kiek laiko buvo pasklydę spaudoje gandų, 
Hitleris su Smetona pasirįžę sujungti Lietuvą su Lenkija. 
Nekomentavome mes to dalyko savo špaltose, nes iš kar
to išrodė, kad tai tiktai nepamatuoti gandai, neturį nie
ko bendro su tikrove. , * -

Bet greit ėmėsi dalykai aiškėti, šiandien jau galima 
drąsiai pasakyti, jog; Jie gąndąi .pavirto Tpktpįs., . 
Hitleris su Smetona to siekiasi. Bet tai reiškia daugiau. 
To jšiekia keturių didžiųjų valstybių paktąs.; To siekia 
tasąi paktas, kurį bando sulipinti Anglija,' frrancija, Vo
kietija ir Italija. Tuo klausimu, kaip žinia, nesenai Ro
moje tarėsi ir sutiko minėtų valstybių reprezentuoto j ai.

. Vokietijos fašistų tikslu yra sekamas: j»; I • ‘ • i :
1. Atgauti iš Lenkijos Danzigo koridorių, dalinantį Vo

kietiją į dvi dalis. - •<•' -1 •» ■ ♦
2; Užmokesniu Lenkijai už koridorių duoti pinigais ir, 

priėjimui prie Baltijos jūros, atidaryti Lenkijai Nemu
ną ir, žinoma, Klaipėdą.

& Lietuva su Lenkija turi sudaryti federatyvius ry
šius; užtai kad Lietuva sutiks leist Lenkijai naudotis 
Klaipėda ir Nemunu, tai Lenkija turėsianti atiduoti Lie
tuvai Vilnių.
‘p'4 Vokietija, beje, sutinka duoti federuotai Lietuvos^ 
Lenkijos valstybei dalį Rytų Prūsijos. . ■ • • J ’

Kitais žodžiais, Vokietijos fašistai už Danzigą trokšta 
atiduoti Lenkijai Lietuvą. • .' . ' i;

Lietuvoj tuo reikalu lankėsi Hitlerio paslas Rošenber- 
gas, kuris vėliau nuvyko į Londoną perstatyti MacDonaį- 
do Imperialistinei valdžiai Hitlerio planus. Ką Rosen- 
bei*gas nuveikė bei nutarė su MacDonaldu, kol kas lie
kami paslaptimi. Bet, veikiausiai, kad MacDonaldas ban
do [Hitlerio užmačias pravesti gyvėniman^ kadangi tos 
užmačias yra. inkorporuotos keturių, didžiųjų .valstybių 
laikinoj sutarty j.

• ęhicagos “Tribūne” korespondentas Kaune nesenai 
prdiiešė savo laikraščiui, kad ten,,yisoj faktinai Lietu
voj del minėto projekto verda didelis nepasitenkinimas. 
Giltai: !

iiKaune ir visoj Lietuvoj didžiausias sujudimas. Sme
tonos valdžia griežtai įsakė laikraščiams neskelbti apie 
Anglijos valdžios ultimatumą Lietuvos ambasadoriui 
Londone, kad Lietuva turi būt prijungta prie Lenkijos. 
Slaptybė išlaikyta keturias dienas. Lietuvos gyventojai 
patyrė apie tai tik iš užsienio laikraščių, slaptai atga
bentų į Lietuvą.

Pasirodo, kad Anglijos imperialistinė socialisto Mac- 
Donaldo valdžia deda pastangų priversti Lietuvą pasi
duoti Lenkijai, patenkinti Vokietijos kruvinąjį fašizmą.

Kokis gi imperialistinių valstybių vyriausias tikslas 
del šito žygio? Nereikia manyti, kad tai būtų daroma 
be:.tąm tikrų stambesnių mierių." Jų tikslas sudaryti 
stigtų bloką prieš Sovietų Sąjungą. Įdomu, kad tai pa
stebi ir viešai pareiškia net Lenkijos imperialistų spaūda. 
“Gazeta Polska,” Lenkijos valdžios oficiozas, šitaip tą 
vistą supranta:

V$kietijos-Anglijos-Francijos ir Italijos nesenai slap- 
tai.pasirašyta sutartis yra atkreipta prieš Sovietų Sąjun
gą. JPagal tą sutartį Vokietijai tenka Portiorze provinci
ja su Danzigu. Lenkijai mainais siūloma Lietuva, o jei
gu! ii* to neužteks—užimti Sovietų Baltarusiją

f APŽVALGA
.t-- < , . i . ________ i<—4. ■ ii

Padėtis Lietuvių Romos 
Susivienijime

Šiomis dienomis SLRKA 
organe (“Garse” už geg. 
25 d., 1933), telpa minėtos 
organizacijos Pild. Komite
to protokolas, kuriame, po
draug, yra įterptas ir val- 

, dybos raportas. Raportas 
apima devynis pastaruosius 
mėnesius už 1932 metus, nuo 
balandžio 1’ d. iki gruodžio 
31 d., 1932.1 '

Romos Katalikų Susivie
nijimas, tenka1 pastebėti, bu-1 
vo^ kada tai ajbystiprė orga
nizacija ir narių skaičius 
sijekė gal būt net 15 ar dau
giau tūkstančių. Gerai stę? 
vėjo ir finansiniai. Šis ra
portas, tąčiaųs,r parodo ne- 
pąprastus šių dienų organi
zacijos sunkumui ir keblu
mus. ’ Pažiūrėkim į josios i 
narių stovį: . .i

Gr. 31 d., 1931, SLRKA
turėjo narių 13,294

1932 metais įsirašė 347

1931, buvo balansas $25,893.- 
49, gruodžio 31 d., 1932 $17, 

, 455.23. Daugiau išmokėtą— 
$8,1138.26. Prie pašalpos gau
namų įeigų reikėjo pridėti kas 
mėnuo apie $703.00. Lėšų 
Fondo deficitas sumažintas 
$4,260.91. \
Tas viskas rodo nepapra

stai rimtą padėtį minėto j 
organizacijoj. Aišku, ne tik 
SLRKA panaši padėtis pasi- 
reiškia-j-yisose fraternalėse 
organizacijose^ tas pats. Ge
riau gyvuoja tos organiza
cijos, kurios naujai susitvė
rė ir neturi sukišę tiek pini
gų į įvairius bonus ir mpr- 
gičius.

' Kiek esame pastebėję, tai 
Lietuvių Darbininkų Sūsi- 

1 vienijimas, .nauja organiza-

eija; pe¥ šį wiiku.'kmiotlaL 
kbtarpį/ ne tik kad nariais 
nepuola, bet auga, stiprėja; 
naujos kuopos, ypačiai jau
nimo kuopos, dygsta ir šian 
ir ten.

Kodėl Lietuviu Darbinin
kų Susivienijimas auga, 
kuomet kitos panašios orga
nizacijos, mažėja? Todėl, 
kad LDS, kaipo darbininkiš
kos krypties organizacija, 
yra geriau prisitaikius prie 
padėties. Kita, LDS veda 
kovą už bedarbių apdrau- 
dą, už socialę apdraudą, už 
duoną ir pastogę milionams 
bedarbių. Aišku, tas trau
kia kiekvieną darbininką į 
LDS eiles, nes jis ar ji žino, 
jog čia priklausydamas, jis 
ne tik apsidraus, susirgęs 
gaus medžiaginę ir brolišką 
pašalpą, bet ir prisidės prie 
vedimo didžiųjų proletaria
to kovų su išnaudotojais.

r Kas Gi Ištiktųjų Buvo Tasai Kunigas 
■ Tumas-Vaižgantas?

is kun. i umui- v ai- į be: kunigauja, redaktoriau- 
pasileido tarpe j ja, rašo, organizacijose vei-

T**

' Viso 13,641
Per 1932 metus išsi-

■ braukė 1,127
Per tą patį laiką išmirė 220

• Pasiliko tik 12,294
Vadinasi, per metus laiko 

nustota apie vienas tūkstan
tis narių! j ■

į Prasta su nariais, su jų. 
gavimu ir palaikymu, bet. 
dar prasčiau, pasirodo, su- 
finansais, kurių organizaci
jas centro sekretorius išda
vė apypilnį raportą. Mine-' 
tu' laikotarpių į apsaugos 
f^ndą įėjo $87,197.34, b iš
leista, išmokant pomirtines 
—$77,638.87. Vadinas, čia 
dar nebūtų taip labai blo
ga, kadangi šiek t tiek atlie
ką, apie $1,000 į mėnesį. Bet 
blogesnis paveikslas, iš ligos 
pašalpų fondo. Minėtu lai
kotarpiu gauta į pašalpų 
fondą $46,556.87, o išmokė
ta—$53,812.60, virš $7,000 
daugiau išmokėta, negu 
gauta.

O kuomet sekretorius su
veda knygas, padaro paly
ginimą balanso, tai išeina 
tokia skaitlinė: ' 
. Ėalandžio 1 d., 1932, ba-r?

: laiisas buvo $47,531.72 
Sausio 1 d., 1933, balan- j. 

; ; sas buvo 47,460.92
j Tai reiškia, kad per tuos 
devynis mėųęsiuš SLRKA 
ne uždirbo, o turėjo deficito. 
Bet čia dar nėra pilnas pa- 
•yeikslas. Per' tuos devynis 

iiir w nruzivKs—užimu ouvietų jpaitaruaiją.-; K982. mėtU mėnesitįs SLRKA
į^ip, siūloma net Sovietų Baltarusija! Frakcijai siūlo- pardavė seųiau pirktų bonų

mat Krymas ir Sovietų Ukraina, o Anglijai—Sovietine 
Užkaukazė! ' ' i 'HZ ;•

Vienintelė imperialistams kliūtis, kol kas, tai ta, kad 
jie tarpe savęs nepajėgia susitaikyti: Lenkija bijosi už
leisti Danzigo koridorių Vokietijai; nenori ji atiduoti ir 
saVo moderniškai įruoštą uostą Gdynią. Lenkija, Jugo
slavija, Rumunija ir Čechoslovakija kol kas labai nepa
sitenkinę kalbomis, kurias Hitleris skleidžia, apie perda
lytą Europos, apie pakeitimą Versalės, sutarties dės-

Nedyvai, todėl, kad ir šis Vokietijos ir jos naujų 
tallęininkių pasiūlymas, neranda didelio atbalsio Var- 
Šav$.

Taigi stovime prieš naujus Europos stambiųjų. impe
rialistinių valstybių suokalbius karui prieš Sovietų Są
jungą. Naujos slaptos sutartys, naujos kombinacijos, 
kuriomis bandoma sunaikinti Lietuvos nepriklausomybė 
ir jftUdėti puolimas ant Sovietų Sąjungos. ' •• • .

Afįku, darbininkų pareiga organizuotis ir kovoti prieš 
tokius imperialistų siekimus! . ..

1

Numirus kun. Tumui-Va’- 
žgantui, 
įvairių buržuazinių laikraš-] 
čių lenktyniavimasis dė
jime prie jo kapo užtarnau
tų ir neužtarnautų laurų. 
Daugelyje atsitikimų tos pa- 
giros tokios tirštos, kad pro 
jas nematyti nieko kito. 
Kun. Tumas bandoma sa
vaip , {dievinti,. iąaugštinti/ 
įtautiškinti.

Įdomu pacituoti kaip ku
rias-tų laikraščių apie Tumą 
-Vsįižgantą pagyras. »Imsim 
piryiiausiai kunigu ‘;^ytą”, 
kuisis šitaip dę^lhinuoja:

Tumas yra į neatą^įriama{' 
koyy*už lietuvybę'dalis'; jis yra 
jų kovotojas ir „gąiyjųtojąs..,.„.. 
Tumas ir kovoja su visais tau
tos priešais, nė vieno iš jų ne- 

I išleisdamas iš akių. Rusų pries
paudos laikais j is! kovė j a su ru
sais, "šenais lietusių spaudėjais. 
Jis Jų ir teisiArhas,; blaško
mas.'j! Tumas kovoja ir su vo
kiečiais okupacijos metais. Taj. 

= daugiau politinė jo kovos pusė. 
.0 kultūrinę kovą jis veda su 
lenkais, gindamas savąjį tautiš
kumą, keldamas tautinę lietuvių 
sąmonę, pats savo kūryba sta
tydamas tautinės kultūros rū
mus. Ne visas'Tufrio - Vaiž- 

•T •j - .ganto kovas ir darbūs suminėti 
trumpam dienraščio strąipsnyj.

Smetonos organas, “Lietu
vos Aidas” rašo: }

Jo visas gyveiįitnas ir veiki
mas buvo nuolatįms meilės reD 
škimas Lietuvai.'7 . Daug kartų 
skaudžiai dėl tos; kovos nuken- 
tėjęs, civilinės iĄ ydvdsinės vy
riausybės bausta^; jis kovą lai- 
mėjpį.. , t

Kaip matom^A’§.ekį kl^ri-

ūž $15,237.48; (, , , ; ,.. <.
* i Šitie bbiiai buvo įskkityti 
į bendras išlaidas.: Tie,-$15,-’ 
237.48, tuq ' būdu, buvo ne 
įeigos, bet tai paimtis iš re
zervo. Jei tas nebūtų pri- 
skaityta pri'ė 'bendrų Įplau
kų, tai orgąhįzaCijd' per fni- 
nėtus devynis mėnesius bū
tų turėjusi apie tięk defici
to.

Viso defaultuotų SLRKA 
bonų suma siekią į $80,819.-' 
96. Dabartine *tū boftiį ver
tė tėra tiktai $2’0,550.00. Pa
šalpos fondo reikalu sekre
torius p. šaliūnas sakb: *

■ , i į J; i / !. .?■!;i:
Pašalpos Fordas vertas, su? 

sidomėjimo. Gruodžio 31 d.,

tdjbs ir del tos®|yos hęt- ^Uh 
kentėjęs... šįųds ^dalykųš 
kunigų ir pom^ -spaudą t®- 
ąk<į Rituojančią! - k ar tuja, 
kąč -tuo būdu daugiau žmo
nių? prigavus.

Akyregyj to, verta paana
lizuoti Tumo gyvenimą ir jo 

••“kovas”. Tenka priminti, 
•kad Tumas gyveno ir veikė 
nepaprastai svarbiu^ ne tik 
Liėtuvai, kaipo tokiai, bet 
visam pasauliui, laikotarpiu. 
Tumas gimė 1869 metais, 
o 1888 metais jis jau įstojo 
į kunigų seminariją. 1893 
metais baigė seminariją ir 
tapo įšventintas į kunigus.

Nuo 1893 metų, iki šių 
dięiių, t. y., 1933 metų, be
veik per 40 metų, Tumas da
lyvauja yįsųpmęnįškam dar-

kiny
nL k Aj

<

I kia; “kovoja”,, kaip mėgsta 
apie jį kalbėti jo gynėjai.

Pažiūrėkim, iš kitos pusės, 
kokiam gi laikotarpyj kun. 
Tumas augo ir veikė ir ko
vojo? Kaip sakyta, įdomiau
siam laikotarpyj. Per tą 
laikotarpį, kaip žinia, caras 
buvo uždraudęs Lietuvos 
žmonėms spausdintis loty
niškomis raidėmis savo kal
ba raštą; buvo uždraudęs 
mokyklas; buvo uždrausta 
nęt lietuviškos iškabos įvai
riose vietose išštatyti. Įvyk
sta 1905 medi revoliucija); 
sukilimai, kovos prieš cariz
mą. Ir Lietuvos darbo žmo
nės sukyla’. 1905 metų re
voliucija pralaimėta. Ją se
ka reakcija—nuožmi, baisi 
caristinė reakcija. Gaudo
ma visi, kurie tik kiek tiek 
dalyvavo revoliuciniam ju
dėjime. Geriausi darbuoto
jai suareštuojami. Daugybė 
jų nužudoma, kiti į katorgas 
kišami; treti į Sibirą siun
čiami, o tūkstančiai jų pa
bėga į užrubežius—daugiau
siai į Jungtines Valstijas. 
Reakcijai daugiausiai pade
da Lietuvos kunigija, kuri' 
išpažintį naudojo išdavinėji
mui caristiniams budeliams 
revoliucionierių. Kun igas 
pralotas Antanavičius (Sei
nų vyskupijos valdytojas) 
išleidžia . kunigams aplink
raštį, kuris buvo skaitomas 
bažnyčiose. viešai, šaukda
mas kunigus ir . visus gerus 
kkątalikus ą Išdavinėti caro 
Vidžiai; Lietuvos revoliucio
nierius. i' Reakcija’. ’ verda 
per keletu 'metų. Daugybė 
Lietuvos' geriausių darbuo
tojų. tampa sukišti į kalėji
mus arba išblaškyti po vi
są pasaulį. Lietuvoj lais
vais pasilieka tiktai carui 
ištikimi, tik jo valdžios pa
laikomieji elementai.

Su 1912-1913 metais Rusi
joj ir Lietuvoj revoliucinis 
darbininkų judėjimas pra
deda atsigriebti, plėstis. Ca
ro > valdžia braška, j > Lietu
vos kunigija ir buržuazija 
išnaujo pareiškia savo išti
kimybę carui Mikei (atsi
menam Yčo ir Laukaičio 
carui ikono padovanoji
mą!); kun. Laukaitis pareL

škia«valstybes, durnoj,. kad 
1905-1906 metais Lietuvoj 
kunigi j a buy ėf. čįr ui > ištiki
miausia ir kad jinai padėju
si geriau negu kas kitas, 
smaugti kovotojus prieš ca
rizmą.

1914 metais prasideda pa
saulinis karas. Lietuva pa- 
galiaus tampa vokiečiais 
okupuota. Tumas, kuris re
dagavo tuomet juodašimtiš
ką “Rygos Garsą”, bėga į 
Rusiją. 1917 metais įvyks
ta Rusijoj viena ir paskui 
antroji—proletarinė — re
voliucija. Tumas sugrįžta 
Lietuvon, ir vokiečiai jį pri
ima. 1919 metais Lietuvoj 
paskelbiama Sovietų vy
riausybė. Tuomet, būdamas 
Vilniuje, Tumas, persigan
dęs, meilinasi bolševikam. 
Paskui Tumas grįžta į Kau
ną ir ten, susiblokavęs su 
Smetona, veikia išvien iki 
pastarųjų savo gyvenimo 
dienus -

Ką gi tas viskas pasako ? 
Ogi pasako tai, kad per 
tuos visus audringus metus, 
per tas kovas, “kovotojas” 
kunigas Tumas gyveno kaip 
meškos ausyj, anot to posa
kio. Neskaitant to fakto, 
kad šian ir ten dvasiškinė 
vyriausybė jį pakilnodavusi 
iš vietos į vietą, iš parapijos 
į parapiją, kitokių kentėjimų 
ir kitokių kovų pas kun. 
Tumą mes nematom.

Atpenč, mes matom kun. 
Tumą ramiai, nusiteikusiai 
gyvenantį ir besibičiuįiųo- 
jantį su caristais, kovotojų 
neprieteliais.. Su pralotu 
Olšausku, caro policijantu, 
Tumąs atvyko • į . (Ameriką 
rinkti “$aūlės namams”!Au- 
kų. . X|ėtuvoj jis psjitiįko 
glaudžius ryšius su r1 Dam
brauskais, Laukaičiais ir’ki
tais nevidonais, carbernais. 
Palaikė jis gerus santykius 
ir su Smetona, kuris buvo 
ištikimas caro bernas ir dar 
su daugeliu kitų caristinių 
bernų. Nenukentėjo Tumas 

į ir vokiečių okupacijos metu 
j Lietuvoj, kadangi tuomet jis 
’ėjo su ta klika, kuri stojo 
j už monarchišką Lietuvą, po 
Vokietijos globa.

Sakyti, kad Tumas buvo 
' kovotojas prieš carizmą ar
ba kaizerizmą, tai reiškia 
didelį ne tik perdėjimą, bet 
melą!

Jeigu Tysliava suteikia 
I Tumui nuopelnus už tai, kad 
I jis, Tumas, “ėjo į pagelbą 
' tai Kąįosuko vyriausybei”, 
kuomet Sovietai buvo stei
giami Lietuvoj, tai tuomi 
nesuteikjania Tumui garbės. 

Uis ėjo “į pagelbą” falšyvais 
sumetimais: jam rūpėjo 
griauti t^vyriausybę, bet ne 
padėti jai. Tai tik parodė, 
kad Tumas, kitko, bu
vo, didelis bailys; pasirengęs 
trintis prie kiekvieno, kas 
tik yra* galifė'.' 1

Tumas > visuomet ,bųvo 
konservatyvus, reakcingas. 
Kaip artimi jo santikiai bu
vo su caro ir kaizerio vy
riausybėmis, šiuo tarpu mes 
žinių neturime. Tai išaiš
kės vėliau. Tiek kiekvienam 
žinoma: Tumas betarpiškai 
palaikė artimus santikius su 
reakcinėmis partijomis, re
akcingais' elementais. •

“Lietuvos Aido” rašyto
jas suranda Tumo liberališ- 
kumą tame, kad

Vytauto Didžiojo bažnyčios 
jis padarė mūsų istorinę ir re
liginę šventovę. Nenuostabu,

kątf. šitą. reta, .sintezę, kažkokia^. 
kristalinė šviesa traukė į ,tą 
jšveAtoye ne tik- kaitulį pamal
džius *žmones, bet ir tikybinius 
atšalėlius. Jo šventovė beveik 
kas sekmadienį buvo pilna in
teligentų, kurie šiaip sau baž
nyčion vargu ar buvo linkę lan
kytis. O ta jo mistinės dvasios 
sukurta brangenybė, kaip ir vi
sa kita jo*kūryba, auklėjo mūsų 
tautos elitą, kad būtų visai tau
tai gražu, šviesu, dora ir gera.
Daugelis lengvadvasių ma

no, kad čia veriasi Tumo li- 
berališkumas, kuomet tikro
vėj, tai reakcingumas. Ma
tydami daug žmonių atša- , 
lant nuo' tikybos, Lietuvos 
kunigai sugalvojo štai kokį 
planą: turėti bažnyčią ir ku
nigą, kuris galėtų , duoti 
šliūb.us be išpažinties, kuris 
galėtų su bedieviais palaiky
ti gerus santikius irt}tuo 
būdu sulaikyti plėtimąsi be
dievybės. Tumas su savo 
Vytautine bažnyčia kaip tik 
panašią rolę vaidino: ap
gaudinėjo savo žilą dievą, 
katalikus ir bedievius.

Kad kunigas Tumas bu
vo pastovus ir “rimtas” kle
rikalas, tai rodo šių dienų 
kunigų atsinešimai linkui 
jo, ir tai rodo, svarbiausiai, 
jojo paties paliktas testa
mentas, kuriame jis pareiš
kia padalinęs savo pinigus 
niekam kitam, kaip tik baž
nyčiom! Visą savo amžių 
palaikęs ryšius su kunigija, 
su reakcinguoju elementu, 
Tumas tokiu ir numirė.

Kaipo literatas, Tumas 
nėra jokia tai pasauline? fi
gūra. Ideologiniai, jo raštai 
reiškia interesus Lietuvos 
buožijos ir buržuazijos. (Sa
vu. Jaiku , jHies»» bandysime 
dubti tūlų jo ristų charak- • 
teržstiką mūsųj! spaudoje). į 
Iširimai savo įjnžiuj gynęs į 
interesus tų žmonių, kurie į 
šiaildiėrl! Lietuvą smaugia, i 
tai neįstabu, kad šiandien 
tie žmonės Tumą taip garbi
na!

Mes priversti pasakyti 
kiek tiek tiesos, nepaisydami 
to nusistatymo, kad “apie 
mirusius tik gražiai tegali
ma kalbėti ir rašyti!”

R. Mizara.

Ką Veikia ALDLD _ 
6-tas Apskritys?

Praeitų metų • konferencija ’ 
nutarė, kad šiais metais būti- ■ 
nai turim padidinti narių skai- ’ 
čij. Visų kuopų delegatai pa-: 
sižadėjo ne tik 'dapildyti nu
puolusį narių skaičių, bet dar 
daugiau gauti; Tam tikslui 
buvo vajus kovo menesį. Bet 
pasekmės blogos. > Nei viena 
kuopa savo kvotos neišpildė. 
Vargiai bent kuri kuopa ėmėsi; 
sąmoningai už darbo. Kurios*J 
kuopos bent kiek pasirūpino, - 
tai ,gąVo po* vięųą kitą narį.' -J: 
Tap 'rodb; *ka$ galima gauti; j 
narių.- j, L ’ . t į Į

Kiekviena kuopą turėtų pa
sirūpinti išrinkti duokles iš na
rių, kurie nelanko susirinki
mų, taipgi darbuotis, kad ga
vus daugiau naujų narių.

Kkopų sekretoriai būtinai 
praneškite 6-to Apskričio sek*, 
retorini, kiek narių jau yra už
simokėję už šiuos metus ir 
kiek yra bedarbių paliuosuotų- 
nuo mokesčių ir kiek šiais me
tais naujų narių gavote. Turint. 
tokius raportus, bus galima 
matyti, kuriai kuopai reikalin-* 
ga pagelba. Apskr. komite
tas dės visas pastangas pagel
bėti kuopoms, kad pakėlus jas 
narių skaičiumi.

Sekr. M. Žald.,
1400 W. Lombard St., 

Baltimore, Md.
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Pirmad^ Gegužės 29; 1933 :

300 Svarbiausių Angliškų Žodžių
Kiek angliškų žodžių svetini-Į 120,000 žodžių; Petrocci’s italų 

tautis piivalo žinoti, idant ga-! kalbos žodynas turi 140,000.)
Miss Elain Swenson, pirmi-i 

ninkė Language Research Ko- Į 
jis turi apsipažinti, kad galėtų Į miteto ką tik surinko. 300 svar- 
pasikalbėti lengvoj anglų kai- j blausių žodžių anglų kalboje. 
i__.- ----- ------------------- Rokuojama, kad kiekvienas su

augęs svetimtautis, apsipažinęs 
su šitais 300 žodžių, ir truputį 
su anglų kalbos gramatika, ga
lės išsiprašyti visko, kas tik 
jam bus reikalinga. Tyrinėjimai 
vesti su šitais Swenson’o 300 
žodžių įvairių mokyklų ir uni
versitetų svetimų kalbų klasėse, 
ir tas parodė jų praktiškumą. 
14 mokytojų ir 14 imigrantų, 
kurie išsimokino anglų kalbą 
šioje šalyje ir vėliaus 21 amer- 
kiečiai, kurie tankiai apvažinė- 
davo Europą, teikė pagelbą 
šiam komitetui.

lėtų apsieiti angliškai kalban
čioj apielinkėj? Su kiek žodžių

boj, ir pareikšti jo norus ang
lų kalboje?

New Standard Žodynas (an
glų kalboje) turi apie 455.000 
žodžių. Bet tas žodynas inima 
tūkstančius moksliškų žodžių, 
kurie paprastam žmogui visai 
nereikalingi. Frank Vizetelli, i 
Amerikos garsusis žodyno ra-! 
šytojas sako, kad moderninė! 
angliška literatūra susidaro iš! 
apie 250,000 žodžių.

Paskaitęs tą, gal svetimtau
tis manys, kad jis niekuomet 
negalės apsipažinti su tiek žo
džių, kad nauja kalba yra per 
sunki. Bet truputį pasvarstęs, 
paprastas žmogus matys, kad 
nors jo kalba turi apie 150,000 
arba 200,000 žodžių, jo kas
dieninė kalba retai viršija dau- 
giaus 1,000 žodžių, 
kad lengva apsieiti 
kalboje su mažiaus 
Taip praneša New 
Language 
tas.

(Vokiškų žodžių knyga (Kur- 
schner’s Universal-Konversa* 
tion-Lexikon) turi apie 300,000 
žodžių. Grimm’s vokiečių kal
bos žodynas turi 150,000 žo
džių; Littre’s francūzų kalbos 
žodynas turi 210,000 žodžių;! 
Dahl’s rusų kalbos žodynas 
140,000 žodžių; Carlos de Och-' 
ea’s ispanų kalbos žodynas turi

Pasirodo, 
svetimoje 

žodžių, 
praneša New Yorko 

Research Komite-

Language Research Komit. 
dabar gamina vertimus šitų 
žodžių į 20 francūziškų lekcijų 
—pasirodo, kad tą surašą gali
ma vartoti studijuojant ir var
tojant bile svetimą kalbą.

Tie 300 žodžių anglų kalboje 
seka. (Išversime tą surašą lie
tuvių kalboje ant pareikalavi
mo.—Foreign Lenguage Infor
mation Service, 222 Fourth 
Avenue, New

Article
a
an
the

222
York City.) :

before 
for 
from 
in 
oP 
on 
to 
with

Puslapis trečias ’LAISVA
f :

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)
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Verbs 
help 
know 
knew
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Conjunction 
and 
because 
but

or 
that

Pronoun
he

it
me
my 
she 
th eit* 
we 
you 
your 
they

goodbye 
hello 
eh
no
yes

Nature 
air 
fire 
light 
rain 
snow 
sun

Business 
bank 
cent 
dollar 
money 
office 
manager 
pound 
size 
store 
trouble

Objects 
bag 
box 
book 
letter 
paper 
pen 
stamp 
telephone 
thing 
ticket 
story 
word 
picture

Travel 
block 
car 
country 
left 
right 
place 
ship 
station 
street 
town 
train

Houses 
bath 
church 
door 
floor 
house 
key 
room 
soap 
table 
theatre 
window

People 
brother 
father 
friend 
girl 
John

man 
men 
Mary 
Miss 
mother 
Mr.

‘ Mrs.
name 
sister 
woman 
women

Clothes 
cloth 
coat 
dress 
hat 
shirt 
shoe 
stocking 
suit 
umbrella

Food 
bread 
butter 
cake 
candy 
coffee 
egg
fork 
fruit 
knife 
meat 
milk 
potato 
salt 
spoon 
sugar 
tea 
vegetable 
water

Colors 
black 
blue 
green 
red 
white

Time 
day ’ 
evening*-** 
hour 
minute 
month 
morning 
night 
time 
today 
tomorrow 
week 
year 
yesterday

Days
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday

Numbers 
number 
“o” 
one 
two 
three 
four 
five 
six 
seven 
eight 
nine 
ten 
eleven 
twelve 
thirteen 
fourteen 
fifteen 
sixteen 
seventeen 
eighteen 
nineteen 
twenty

at 
after
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Ehzabeth’o Bangos Choras, vadovaujamas V. Žuko.
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KELRODIS: I§ Elizabeth© paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelž- 
kelj ir eiti iki North Ave., pasisukti j dešinę 1 bloką iki Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, j dešinę iki 
Brookside Hospital ir čia bus Division Ave., čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Park. Su automobiliais, 
iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią ir važiuoti iki Garwood Station.

RENGIA LDSA 1-mas APSKRITYS

Sekmadienį, 4 Dieną Birželio-June 1933MEADOW GROVE PARK VAIČI0N10 FARMOJ
CRANFORD, N. J. PRADŽIA 12 V AL. DIENĄ

T ^0

Šis parengimas bus vienas iš geriausių, nes programos išpildyme jame dalyvaus Jersey 
Valstijos geriausios dailės spėkos: Bangos Choras, vadovystėje V. Žuko, kuris specialiai 
tam rengiasi. Bus gera kalbėtoja, taip pat įvairūs žaislai, šokiai prie geros muzikos. At
silankydami paremsit darbininkišką organizaciją, kuri lošia didelę rolę darbininkiškam 
judėjime. Valgių nesineškit, gaspadinės pasirūpins, kad nebūtų alkani, nei ištroškę.
ĮŽANGA 25 CENTAI Kviečia APSKRIČIO KOMITETAS.

PASARGA: Jeigu lytų, piknikas įvyks Lietuvių Darbininkų Progresyviam Kliube, 408 
Court Street, Elizabeth, N. J.

Adverbs and 
Adjectives 
as 
again 
all 
American 
big . 
clean 
cold 
dear 
down 
easy 
English 
every 
first 
good 
glad 
here 
how 
fast 
little 
long 
many 
more 
married 
much 
new 
not. 
now 
old 
other 
pretty 
ready 
right 
same 
sick 
slow 
some 
sorry 
that 
there 
this 
to (verb) 
too (also) 
true 
up 
very 
warm 
well 
what 
when 
where 
who 
why ■

rrrrTTf u v, ..■» 
■ learn

like; 
live 
make 
made 
please 
put 
read 
say 
said
see 
saw 
send 
sent 
sit 
sat 
sleep 
slept 
smoke 
start 
stop 
take 
took 
thank 
think 
thought 
understand 
understood 
use 
walk 
want 
work 
write 
wrote 
ask 
be
am 
is
are 
was 
were
will
can 
could 
come 
came 
cut 
do 
did 
eat 
ate
excuse 
get 
give 
gave 
go 
went 
have 
has 
had 
have to.

Astuoni Indusai Komu 
nistai Nuteisti Mirtin

nai kruvinoji valdžia nutei
sė mirtin aštuonis komunis
tus už revoliucinį veikimą.

PARYŽIUS.—Gautas 
nešimas iš Indo-Chinos, Uo Laimėjimo 
Franci jos kolonijos, kad te- j

ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

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

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

AUTOMOBIL1Ų, 1933 MOD., $621.00 
Nuo Thornton-Fuller Co.,
N. Broad St., Philadelphia, Pa. 
pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTR1KINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75
Padovanojo L. Dubrow & Sons, Inc., 420 South St.,
Philadelphia, Pa. bus trečia dovana
Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkės ir kiti talentai

MobilizUokimės Į Jaunimo 
Dieną

Iš Bridgeport© jau yra su
organizuota trys dideli trekai; 
jais pasitikima nuvežti 50 jau
nuolių, berniukų ir mergaičių, 
į New Haven, Conn., 
gūžes 30 d. bus pęr 
tracijas apvaikščioja 
tautinė Darbininkų 
Diena kovai prieš i 
tinį karą. Važiuojant ten iš 
Bridgeporto, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo jaunimo 
kuopa turės savo troką su už
rašu LDS.

Darbininkai ir darbininkės, 
subruskime, suglauskime savo 
eiles, padarykime tą dieną 
sėkminga masine kovos diena. 
Iš viso apskričio miestų ir 
miestelių keliaukime paskirtu 
laiku demonstruot į New Ha- 
veną, išreiškimui protesto 
prieš valdančiąją klasę. Visi 
ir visos būkime agitatoriais 
ir organizatoriais, kad galėtu
me įtraukti kuo 
jaunimo į tą svarbų išstojimą 
prieš imperialistus, atsiminda
mi, kad ateitis priklauso jau
nimui.

Užpildykime visas didžiau
sias miesto gatves. Demon
struodami prieš karą, reika
laukime ir paliuosuot iš basti- 
lijų nekaltai kankinamus poli
tinius kalinius, kovingus dar
bininkus.

STOCKHOLM. — Švedi
jos valdžia planuoja panai
kinti aukso valiutą ir įvesti 
popierinių pinigų infliaci
ją.

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

“Laisvės” Administracija.
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Darbininkai Turi Gyvent Tamsoj Namuose Su
Šeimynomis Be Šviesų

(Tąsa)

Glėbas pirmas pradėjo dainuoti laidotu
vių maršą. Jį palaikė kiti darbininkai ir 
darbininkės. Daina plaukė nuo kalno į pa
kalnę ir visas puses, ir vis darėsi galinges
nė. Drebėjo kalnai, tartum nuo žemės dre
bėjimo. Vagonėlis su draugo lavonu, kaip 
paukštė, plaukė vis žemiau ir žemiau. Glė
bo vadovaujama minia dainavo:

Kovoje jūs kritot mielieji draugai,
Už laisvę, brolybę, lygybę;
Už laisvę žmonijos, draugai karžygiai, 
Aukojote savo gyvybę.

X
PRIEDELIAI

1 
Ramios Valandos

Iš fabriko valgyklos, tarpe pavargusios 
minios, ėjo Glėbas ir Daša. Nuo plento pa
suko į taką, einantį per krūmus laukinių 
vynuogių ir kitokių augmenų; kada jie pa
siekė aržuolyną, juos pasivijo Paulina Me- 
chova.

—Draugai, noriu jus palydėti iki jūsų 
lindynės. Norisi pasilsėti greta jūsų.

Glėbas ir Daša abu pasižiūrėjo viens į 
kitą. Kas tai pasirodė Dašos akyse. Klau
simas? Nusistebėjimas? Nepasitikėji
mas ar kas? Daša, nieko nesakydama, pa
ėmė Pauliną po ranka. (

—Drauge Paulina, tu pas mus, rodosi, 
nebuvai nei karto. Darbe abi daikte dir
bame ir gyvename, o kaip gyvename na
mie,—nežinome.

Paulina supurtė plaukus, kad jie net už 
atsikišusios šakelės užkliuvo. Suriko, ap
sistojo ir nusijuokė...

—Kaip čionai gerai! Aš senai jau buvau 
tokioje girioje. Kvepia žalumu ir jūromis. 
O medžiai ir jų gražumas! Kaip tai senai 
girioje buvau. Čionai gerai jaučiuosi, ir 
nuovargis prapuola. Prie darbo kalnuose 
yra smagu, bet nėra tokio oro. Daša, pa
imsiu už rankos Glėbą, jis yra galingas, pa
kankamai turi spėkos ir priduos abiem en
ergijos. Mes gi silpnos moterys.

Paulina kalbėjo, kaip mergaitė, čiupinėjo 
medžių šakeles, sujudusiai jos ranka dre
bėjo; ji norėjo ką tai pasakyti, bet nerado 
drąsos... Laikė Glėbą už rankos ir pažiū
rėjus į Dašą prabilo:

—Daša, tu nepyk ant manęs ir.nepavy
dėk Glėbo rankos i

Daša nusišypsojo ir, pažiūrėjus į Pauli
ną, pradėjo:

—Paulina, ką ar nori, kad tave apmuš- 
čiau? Jeigu jau tau patinka šis meškinas, 
tai gali neabejoti apie jo spėką...

—-Žinau jo spėką jau vien iš susirėmimo 
ant kalno su kazoku.

Glebas jautė, kaip Paulina prisispaudė jo 
ranką prie savo šiltos ir pilnos krūtinės. 
Čionai Daša, čionai ir gražuolė Paulina: abi 
jos pereina per jo širdį, kaip jūrų bangos. 
Daša tokia galinga ir tokia artima. O Pau
lina—ugnis ir silpna, kaip kūdikis, ji net 
dreba moters pageidavimais. Jis prispau
dė abiejų moterų rankas ir nusijuokė:

—Na, štai, kad ir abi sėskitės man ant 
rankų. Parnešiu net iki namų.

—Nesigirk į karą eidamas, kareivi!— 
stumtelėjo jam į šoną Daša.

—Na, galite sėstis. Patapote organiza
torėmis, tai manote, kad ir iš moterų iš
sprukote. Sėskitės, nunešiu.

—Daša, sėskis jam ant rankų, lai neša. 
Šiandien jis sunkiai dirbo, neilgai juokaus, 
—gyvai kalbėjo Paulina ir juokėsi.

—Ei, karštuolės, sėskitės, abi panešiu.
Glėbas išskėtė randas, pasilenkė, pasiėmė 

Dašą ir Pauliną ant rankų. Abi vienu kar
tu, garsiai juokaudamos, apsikabino jo 
kaklą; jų rankos susimaišė. Glėbas įrau
dęs nešė jas abi. Jis vienodai ėjo, kaip ir 
pirma, ir nešė abi moteris, kaip mergaites. 
Pirmoji nušoko—Daša, garsiai juokdama
si; Paulina dar daugiau prisispaudė savo 
krūtimis prie jo ir priglaudė prie jo veido 
savo garbiniuotus plaukus.

—A-a-a, tai jums ir girtis! Abi mote
rys ir abiejų malonios krūtys. Bet Daša 
kitokia, ji sava, o Paulina—jautriau kute
nanti širdį,—galvojo Glėbas.

Saulė raudonuodama jau leidosi už kalnų, 
tartum ten buvo milžiniškas gaisras... Abi 
moterys, kaip elektros bangos veikia į Glėbo 
širdį. Kuri banga pirmoji nustos plakus? 
Ar gal jos abi pereis viena per kitą ir abi
dvi perstos veikusios. Glėbas galvojo, kad 
tas, kas pergyventa namo einant, negali 
būti užmiršta. Glėbas išskaitė Paulinos 
akyse, kad ten ant kalno, kovoje su baltai
siais, tarpe jo ir Paulinos užsimezgė nau
jas mazgas. Paulina ėjo greta su juom, 
atsimušdama į jo petį savo pečiu. Daša 
ėjo kiek pirmiau jų ir laužė nuo medžių ša
keles.

—Kokis geras oras, tartum medus. Grei
tai bus viskas padengta žalumu.

Kodėl Daša nuo jų atsitraukė ir ėjo prie
šakyje? Tiksliai? Ar pajuto tarpe Pauli
nos ir Glėbo širdžių tankų plakimą? Gal 
ji viena norėjo eiti per šią girią su Glėbu 
ir gėrėtis?

—Taip, teisybę sakei tu, Daša, kad mes 
mažai žinome viena apie kitą. Mes dirba
me krūvoje, bet neįsigiliname į kasdieninį 
gyvenimą...

—Paulina, tu kalbi, kaip kokia panelė. 
Darbų yra daug ir nėra laiko gilintis į 
mažmožius.

—Taip, bet daugelis iš mūsų kenčia iš 
nuobodumo, net vieni su kitais nepasikalba 
atviriau...

Daša vis toliaus traukėsi nuo Glėbo ir 
Paulinos. Glėbas pakudeno Paulinos gar
binius ir pridėjo:

—Drauge Paulina, veltui tu vaidini sire
nos rolę. Bandžiau įveikti Dašą, atakuo
damas iš visų keturių pusių, bet ji vis ne 
ta, kokią palikau, išeidamas į armiją.

—Drauge Paulina, Glėbas yra tokis, kaip 
ir aš, tik kažin kodėl dabar jis nori nuduoti 
tokį minkštuolį,—numetė Daša nusišypso
jus...

—Taip, aš pergyvenu skaudžius klausi
mus. Naujoji Ekonominė Politika. Mes 
įžengiame į sunkaus darbo laikotarpį. 
Daug bus keblumo,—skundėsi Paulina.

(Bus daugiau)

i HUDSON, MASS. I
Dar Mano Žodis Prie Darbi

ninkės Atsakymo
Darbininkė sako, kad Ilud- 

sone skloka neturėjo ir netu
rės jokių pramogų. Tai labai 
puikus apsireiškimas, nes Hud- 
sono pažangūs darbininkai ne
remia sklokos manevrų. Bet 
Darbininkė su savo šeimynė
le pereitą žiemą boikotavo 
darbininkiškus parengimus, o 
praėjusią vasarą vedžiojos! 
apsikabinę poną Leoną May-į 
nardė sklokos piknike. Jei- j 
gu sklokai nepritarėte, tai ko-1 
del nieko neparašėte apie sklo
kos tėvų blaivybę, kai jiems 
buvo atsisakę kojos tarnauti?

Toliau sakote, kad mano gi
minės Lietuvoj gerai gyvena.

Bet jie už Darbininkę kelis 
syk prasčiau gyvena. Darbi
ninkė turi bloką ir randas iš 
žmonių renka, be to, ir limuzi
ną turi, c

Ant galo, apie prigulėjimą 
prie darbininkiškų organizaci
jų. Mes vienas priklausome 
prie visų darbininkiškų orga
nizacijų, o jūs tai esate pabėgę 
iš darbininkiško judėjimo, nes 
jums visos organizacijos nege
ros; patys nežinote ko norite, 
net visas Hudsonas juokus 
krečia iš jūsų tokios negudrios 
strategijos. Visur statotės vei
kėjais, bet niekur nepriklauso
te, išskiriant tik pašalpines 
draugijas.

. Pagaliaus, juk ir gerbiamo
ji Darbininkė buvote Lietuvoj, 
tai kodėl iš ten savo įspūdžių

neparašėte? gal pavojus grę- 
sė ir jums ?

A. K.
Draugai, baigkite tuos berg

ždžius ginčus. Jei buvo kokių 
klaidų, taisykite ir bendrai 
dirbkite.—Redakcija.

Konservatoriai Versią 
MacDonaldo Kabinetą

LONDON. • — Prasidėjo 
konservatorių partijos na
rių parlamente sukilimas 
prieš MacDonaldo kabinetą. 
Laukiama kabineto griuvi
mo. Atrodo, kad Anglijos 
stambusis kapitalas jaučia, 
jog jam MacDonaldo ir ki
tų eks-socialistų vadų talka 
nebereikalinga.

DETROIT, Mich. — Kapi
talizmas tokiu pasiutimu ima 
smaugti darbininkų klasę, kad 
su kiekviena diena darbininkų 
padėtis darosi vis žiauresnė, 
sunkesne ir baisesnė.

Vienok, reikia pasakyti, kad 
juo kapitalistai labiau spau
džia savo kruvina letena dar
bininkus, juo darbininkai sku
biau jieško iš to spaudimo pa- 
siliuosavimo. Juo ponai la
biau kėsinasi paskutines tei
ses atimti iš darbo žmonių, 
juo darbininkai, po vadovybe 
Komunistų Partijos, griežčiau 
pradeda ginti jas, ir stoja į 
kovą, kad atmušti visokių ne
prietelių užpuolimus.

Pažiūrėkime, kaip mūsų 
darbo žmonėms prisieina gy
venti Detroite. Tame pačia
me Detroite, kuris savo laiku 
buvo pagarsėjęs kapitalistinėj 
spaudoj, kaipo aukso kalnas, 
kur darbininkas gali užsilipęs 
ant jo viršūnės—žarstyti—bo- 
vintis—džiaugtis bei prisidėti 
to aukso. Dirstelėkim į mūsų 
darbo žmonių gyvenimą. Ko
kioj baisioj padėtyje jiems 
prisieina gyventi sale to auk
so kalno, žinoma, nors pakol 
kas, dar ne visiems taip ten
ka gyventi, tačiaus didelė da
lis darbininkų, kaip pamatysi
me, gyvena lyg kad būtų gy
vais palaidoti. •

Vakarinėj dalyj Detroito 
yra pribudavota darbininkams 
gyventi taip vadinamų namų. 
Aš juos vadinu lindynėmis. 
Čia jų yra pribudavota apie 
kokia dvidešimts tūkstančių. 
Tai dar vįs tais laikais, kuo
met Detroite automobilių iš- 
dirbystė buvo išsivysčius į pa
danges, kuomet išnaudotojai 
viliojo darbininkus iš visų 
kraštų Amerikos, garsindami 
per kapitalistinius įvairius 
agentus, ir jų spaudą, kad čio
nai trumpos darbo valandos, 
ir ąugštas atlyginimas už jį. 
Tais laikais į Detroitą priplau
kė tiek svieto, kad jokiu bū
du negalima .buvo susirasti, 
kambarių nakvynei. Tais lai
kais, kaip sykis, pasinaudoda
mi ta proga, visoki turčiai, 
stikčiai užpiltas miesto sąšla
vomis savo rūšies dumpynes, 
nupirko, žinoma, labai pigiai 
ir ant jų pribuda.vojo šitų lin
dynių. Jos visos veik vienodo 
didumo. Po tris kambarėlius. 
Kiekvienas kambarėlis didumo 
turi apie tris žingsnius sker
sai, keturis išilgai. Nors, ma
tomai, šie budinkėliai gana 
mažulyčiai, bet, kadangi, jie 
pabudavoti ant visaip suvers
tų sąšlavų, dumpų, tai šiandie 
jie yra visaip susikraipę, lyg 
kad Charlio Chaplino kojos.

Dabartiniu laiku šiose lindy
nėse yra apgyvendinta be dar
bai, su didelėmis šeimynomis. 
Iki šiolei šitie bedarbiai gau
davo iš miesto ponų trijų do
lerių vertes čekį savaitei laiko 
maitintis. Čekį turėdavo pri
statyti į tūlą grosernę, kurio
je gaudavo tam tikro kenuoto 
maisto, to čekio vertės.

Taipgi miestas apmokėdavo 
už elektrą ir gazą. Bet su 
pirma diena -balandžio, Ediso
no kompanija uždarė elektrą 
visam šiam bedarbių distrikte. 
Taipgi kartu ir gazą. Mato
mai, miestas ant toliaus atsi
sakė mokėti šioms kompani
joms. Tuo būdu šeimynos, ku
rių yra čionai apgyvendinta 
apie kokia dešimt tūkstančių, 
turi netik kad badaut, drėg
nuose kambariuose, nesant 
kuo apšildyt, bet kartu ir tam
soj vakarais būti, be jokios 
šviesos.

. šiose lindynėse nėra įvesto 
vandens. Kai kur yra iškas
tas šulinys, tai aplinkiniai ei
na ir semiasi vandenį, kol jį 
išsemia. O kaip šulinys tuš
čias, tai netoli yra dumpa, kur 
visokias šiukšles dar ir po šiai 
dienai miestas verčia. Ten 
pat randasi bala, iš kurios 
žmonės turi naudoti Vandenį.

Kitos išeities nėra. Išėjimo vie
tos taip pat laukose sukaltos 
iš lentgalių, kur visi aplinki
niai naudojasi.

Aš čionai norėčiau priminti 
ypač tiems žmonėms, kurie 
strimagalviais buvo nubėgę į 
Sovietų Sąjungą ir šiandien su
grįžo atgal. Nekurie iš jų 
bjauriai sielojosi ir visaip bur
nojo ant tos šalies, būk tenai 
jiems reikėjo gyventi tokiuose 
butuose, kur nėra nei divonų 
patiesta nei, atsiprašant, nėra 
parankių išėjimo vietų... Ir 
todėl, esą, ton civilizuotam 
žmogui negalima jokiu’ būdu 
gyventi.

Nekurie tų neišmanėlių, ži
noma, gyvena čionai Detroite. 
Tad aš kviečiu juos atvykti už 
River — Rouge Park, tarpe 
Plymouth ir Schooleraft Road 
gatvių, ir pasižiūrėkite, kaip 
šioj garbingoj, “augštai iškilu- 
sioj kultūroj” gyvena.

Šiuose dumpuose darbinin
kai privertis gyventi alkani, 
pusnuogiai, tamsoj vakarais 
ne todėl, kad šalyj nebūtų už
tektinai maisto, drabužio, bei 
elektros šviesų, bet todėl, kad 
šioj kapitalistinėj sistemoj dar
bo klasės žmonių išnaudoji
mas iki tiek įsivyravęs, kad be 
jokios gėdos, ir sąžinės sta
čiai viskas iš žmonių atimta. 
Kuomet dalelė turčių pertek
liuj skęsta.

Gi Sovietų Sąjungoj to nėra 
ir nebus. Jei ten ko trūksta, 
tai visiems, o ne taip kaip kad 
šioj šalyj: ponams visko yra 
užtektinai, bet jau darbinin
kai, kurie viską pagamina, 
nieko neturi. Tai, ot, koksai 
skirtumas tarpe kapitalistinės 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos, 
darbo žmonių šalies.

* šiomis dienomis “gerasis 
Fordas tarėsi su kitais tokiais 
darbo žmonių išnaudotojais, 
kad šiems vargdieniams ir vi
siškai atimti ir tą paskutinę 
pašalpą. Dalykas štai kame: 
Miesto ponai kreipėsi prie 
Fordo, kad jis, kaipo milionie- 
rius, išmestų kiek del bedar
bių šelpimo. Ponas Fordas 
štai ką jiems atsakė. Turįs 
apie du tūkstančiu akrų žemės 
ten, kur šios bedarbių šeimy
nos yra apgyvendintos. Ir štai, 
esą, jis pavedąs jiems šias že
mes ant šios vasaros. Vietoj 
ką jie moka tris dolerius sa
vaitei šioms šeimynoms, tai lai 
šios šeimynos eina ir išsidirba 
sau daržus ant jo žemės; lai 
užsiaugina sau visokio maisto, 
tai nereikės jų šelpti. Tai ma
tote, koks puikus pono Fordo 
planas. Bet kuo gi dirbs tie 
žmonės tuos apleistus laukus? 
Juk tam reikalinga tam tikrų 
įrankių. Taipgi kuo gi mai
tinsis per visą vasarą pakol 
kas užaugs tose • pustynėse? 
Tokie dalykai ponui Fordui 
neapeina. , Jis patarė miesto 
valdininkams atsikratyti šių 
biednų žmonių, • ir pateikia 
tam gudrų planą/Ar šitą pla
ną drįs miesto valdininkai vyk 
dinti? Tai duosis artimoj at
eityj matyti. Tačiaus, kad 
toki suokalbiai yra daromi, 
tai jau aišku. Jie patys ta
tai paskelbė savo gėltonlapiuo- 
se.

Kas lieka darbininkams da
ryti? Ar laukti sau ramiai,! 
kol ponai, toki Fordai, Mur- 
phiai ir kiti, išgalvos tokius 
planus ant darbininkų, kad tu
rėsime visi badu išmirti? Ne. 
Darbininkai privalo kuo grei
čiausiai stoti į bedarbių tary
bas, į kovingas darbininkiškas 
organizacijas po komunistų 
vadovybe, ir kovoti prieš to
kius bjaurius ponų daromus 
suokalbius; kovoti už maistą, 
pastogę ir drabužį. Tik per 
griežtą kovą darbininkai išrei
kalaus iš ponijos žmonišką sau 
gyvenimą. Niekaip kitaip.

J. J. Butkus*

[ PHILADELPHIA, PA.,
J’tj •

Kas Remia “Daily Workerj”
Drg. Rainis paaukavo “Dai

ly Workeriui” $10. Apie me
tai atgal drg. Rainis paskoli
no $20 “D. Workeriui,” kuo
met “D. W” buvo kritiškam 
padėjime. Kuomet tapo sukel
ta kiek tiek pinigų, $10 buvo 
grąžinta. Kuomet lankiausi 
Phila., teko susitikti su drg. 
Rainiu, ir prisiminiau apie

paskolą. Draugas Rainis Ke
pė užmiršti visai tuos pinigus. 
Sako, “aš* juos aukoju ‘D: 
W’.” Tai yra stambi auka. 
Varde “Daily Workerio” tariu 
ačiū drg. Rainiui.

M. Žald.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas Įvyks 9 d. 
birželio nedėlioj, anU. 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- 

1 rie neužsimokėję assesmentus tu- 
| rite ateit ir užsimokėt.
1 Sekr. E. C.

(124-126)

BRAND

SOVIETU KENU0T1 PRODUKTAI

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

AMTORG TRADING CORPORATION

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

*

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.

261 Fifth Ave., New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., 

San Francisco, Cal.

“SOCRDS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

STUFFED PEPPERS

r*

£
fe

Royal f

(Įeaoy TO SF
L ’

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

SOVIETU KENUOTU 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.

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be, jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.
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Bedarbiai Ant Pakūtos-Dešimt Svaru
Kūju Turi Daužyti Akmenis Jokios medikalės 

vis tiek turi

BALTIMORE, Md.

bėjo ir kalba apie verstiną 
darbą Sovietų Sąjungoj. Bet 
to jie įrodyti negalėjo ir ne
gali, nes ten nėra verstino dar
bo. Mūsų spauda sakė pir
miau* ir dabar, kad tai kapi
talistai daro, kad paslėpus sa
vo šalyse verstiną darbą ir 
vergiją, vergiją, kokia buvo 
100 metų atgal.

Baltimorej yra 
ma apie 100,000 
60 
k u c

Ka-ijis pareikalauja daugiau pa- 
įšalpos ar daugiau dienų dirbti, 
tai gauna “pakūtą,” ąkmenų 
skaldyti.

Baltimorej yra Kock Bile 
project. Jei bent kuris bedar- 

i bis, gaunantis pašalpą, prasi
kalsta viršpaminėtais punk
tais, tai jis turi dirbti ant va
dinamos akmenų krūvos (rock 
pile). Jis ten turi dirbti tris 

(savaites ir daugiau. Ta “rak
skaitliuoja-' pail”) randasi pačiam gale W. 

bedarbių; Baltimore gatvės. Tai bedai
nuos. yra negrų darbiniu- ■ biai iš rytinės dalies miesto 
bedarbių, 40 nuoš. baltų, turi eiti pėsti 5-6 mylias ir 
alpą gaunančių ir yra skai- i atgal grįžti. Turi pradėti dirb- 

tomas didesnis nuošimtis no-' ti 7:30 vai. ryte ir 3:30 vai. 
grų bedarbių, negu baltų. * po pietų baigia. Ir pristoję 

Welfare organizacijos ir ki- prie to darbo turi dirbti be jo- 
tokios pašalpos davimo įstai-| kio atsikvėpimo, be jokio stap- 
gos, kurios tik yra 
valdžia, visokiais 
kriminuoja negrus 
kus ir ateivius. O 
na pašalpą, tai turi būti nuo 

'lankiais tiems ponams, 
dirba pašalpų įstaigose, 
ponių ir ponų yra gana didelės ; 
algos. Mažiausia alga $35 į 
savaitę, o bedarbio šeimynai 
tik keli doleriai. Ir tų jis vėl- ; 
fui negauna, turi dirbti ir ga- ! 
na sunkiai dirbti. Dar ir tos į 
kruvinai uždirbtos pašalpos jis 
visos negauna: nuvagia poniu- i 
tės ii ponaičiai. O jei bedar- Į 
bis išdrįsta pasipriešinti prieš i 
vagis, tai jis gauna bausmę, 

\ akmenų daužyti. Arba jei

suristos su įtelėjimo. Dešimt svarų plie- 
| niniu kūju turi duoti ir duoti 
Į be sustojimo j akmenį, kol su- 
■daužai ji į mažiausius kaval- 
■ kėlius. Jei bent kiek staptelė- 

kurie I ii, tai tavo bosas ir rėkia: 
Tų I greičiau, greičiau, Jack. Jei 

■tu ir spėkos visai neturi, nega
li nei pasijudinti, turi dirbti. 
O jei nedirbi, tai tavo vergi
jos dienos ilginasi. Ar lietas 
ar karštis, jokios mielaširdys- 
tčs nėra, turi 
simas ne tik 
mą vergijos 
pašalpos.

Kas bent 
kūjį dešimties svarų 
žino, kiek ilgai gali dirbti. Dar

darbinin- 
kurie gau

dirbti. Klau- 
reiškia pailgini- 
bet ir netekimą

plieninį
tell tclS

daugiau. , Bdužant akmenis, 
skeveldros lėkdamos prakerta 
tai ranką, tai koją, tai sulau
žo kaulą.
page!bos nėra, 
dirbti. Jei visai tave parmu
ša ir jau negali dirbti daugiau, 
tai tuomet suteikia pagelbą. 
O jei dar gali pastovėti ar ei
ti, tai, kaip sakiau, jokios pa- 
gelbos negausi, ir namo turi 
eiti pėsčias, kad ir toliausia.

Ar bereikia bjauresnės ver
gijos? Ar bereikia didesnio 

į ir bjauresnio pastyčiojimo iš 
| darbininkų bedarbių ?

Jei šimtas metų atgal buvo 
tokia vergija, tai sakoma, kad 
žmonės nebuvo civilizuoti. Gi 
dabar gyvename dvidešimtą 
šimtmetį, “civilizacijos” gady
nę. Bet ji yra bjauresnė ir žiau
resnė darbininkui. Kuomet pa
manai apie praeities vergiją, 
tave šiurpas nukrečia. Bet 

j kuomet palygini šių dienų ver
giją, tai dar baisiau darosi. 
Sunku ir įsivaizduoti, kaip 
žmogus gali turėti tokius jaus
mus ir kankinti bedarbį tik 
todėl, kad jis nori gyventi ir 
kovoja už savo gyvybės palai
kymą ir savo kūdikių. Jis no
ri dirbti ir dirbtų, jei darbas 
bent kur būtų. Jis nenori gy- 

i venti išmaldomis. Bet jis yra 
' priverstas kapitalistinės siste- 
imos priimti ir vergijos pašal- 
| pą, ir už tą pašalpą pakūta- 
voti bjauriausioj vergijoj.

Socialfašistų “Naujienos” tu 
I rūtų parašyti daug apie prie
vartos darbą pono Roosevelto 
karalystėj. Bet jos to neda
rys. Jos tik verčia bjauriau

sius purvus ant Sovietų Sąjun-
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gos, bet kas- dedasi •' pįanbsėj, 
tai to nenori matyti.

Pašalpos davėjai tai daro, 
kad išsemus visą energiją iš 
tų darbininkų, kurie dar turi 
bent kiek drąsos protestuoti 
ir reikalauti daugiau pašalpos. 
Bet jie apsigaus, darbininkų 
energija neišsisems. Jie 
tvirčiau užsiartavos ir ves 
vą prieš

I ,,|I.MJJĮĮiy

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS

DĖTROIT, MICH.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta 

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

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globojai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.,

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantington St.
Visi Montell. Man.

kino vis toliau ir toliau, nie- r I i

ko nesakė kompanijai. Darbi
ninkai pamatė, kad toliau ne
gali eiti; patys ėmė veikti ir 
išėjo į streiką.

Pirmiau negu išėjo į strei
ką, susiorganizavo šapos komi
tetas iš keleto darbininkų. Ir 
kuomet streikieriai susirinko į 
pirmą susirinkimą, vienbalsiai 
išrinko streiko vedimui komi
tetą iš pačių streikierių. Komi
tetas ėmėsi už darbo, kad su
laikius iškėlimą darbo iš Bal- 
timorės, bet Bloombergis vi
sais galimais būdais gelbsti 
kompanijai laimėti savo užma
čią. Streikieriai reikalavo iš
leisti lapelį, atsišaukiant į 
Frederic darbininkus, kad ten 
darbininkai neimtų darbą už 
mažiau, negu Baltimorej buvo 
mokama, ir kad tuojaus tuos 
darbininkus suorganizuoti į 
uniją. Bloombergis griežtai 
išėjo prieš tai. Jis sako, kad 
“ten darbininkai yra žiopli,” 
tai jis nusiusiąs dvi geras ame- 
rikonkas, ir tos ten suorgani
zuos darbininkus.

4925
7148

Pirm. M. Selickas, 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrų ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

481 Hudson St.,
Hartford, Conn.

70 Ward Pl.,

dar 
ko-' 
jų

be- 
pa-

išnaudotojus ir
ir reikalaus, kad 
būtų duodama

jokio vertimo dirbti.
daužys 

kurie vergia bedarbius.
Bedarbis.

darbiams
šalpa be

Tie plieniniai kūjai 
tuos,

BALTIMORE, MD

IR

Mo-

Streikas ACW Sagner Dirbtu
vės ir Vadai

Gegužės 20 dieną išėjo dar
bininkai į streiką prieš kompa
nijos pasimojimą nukapoti 
darbininkams algas. Kad sėk
mingiau nukapojus algas, kom 

; panija iškelia darbą 
j ric, Md. Ten vietos 
of Commerce duoda 

įjai namą 
metams, 
nukapo j a 
mokesčio 
morės

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25fh St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. &. 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St. 
Moline, III

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P.,

1120 North Street 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street
Protokolu raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka ValeČka A.,

L. D. P. Kliubas laiko 
vieną mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandą.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

į Frede- 
Ch amber 
kompani- 
vieniems

kompanija 
trečdaliu

už dyką 
Prie to 
veik du 
darbininkams. Balti-

kriaučiai gavo mokėti 
už viso siūto pasiuvimą virš 
$3; dabar kmpanija padarys 
už $1.15. Darbininkai, maty
dami, kad iš jų atima paskuti
nį duons kąsnį, išvežant dar
bą į kitą miestą, reikalavo uni
jos vadų nuo senai, kad dary
tų tam tikrus žygius prieš 
kompaniją. Bet Bloombergis 
ir kiti Amalgameitų vadai vil-

Tatai jis daro tiksliai, kad 
kompanija laisvai išgabentų 
visą darbą į Frederic. Jis duo
da jai pilną galią įsisteigti 
skebinę šapą, kur du kartu pi
giau darbą dirbs. Bjauresnio 
judošiaus už Bloombergį ir 
negali būti.

Streikieriams tik lieka vie
nas kelias tai siųsti komitetą 
į Frederic ir ten greitai orga
nizuoti darbininkus į uniją. Ir 
kuomet kompanija 
kad jai ir ten kolia 
darbininkai, tuomet .........
darbą, bus priversta sulaikyti. | 
Tuom pat kartu reikia nuro- j 
dyti Bloombergio ir kitų AC 
WU vadų judošystes.

Bedarbis.

pamatys, 
‘triubelį” 
ji neveš

KETURiy CONN. APSKRIČIŲ ISVAZIAVIMAS
PUIKI MUZIKAIS PROGRAMA IR PRAKALBOS

Drg. Šukys.

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

j.s,
Visi iš Montello.

Nedėlioję, 4 d. Birželio-June, 1933
Lietuvių Darže, už Lakewood Ežero, Waterbury, Coiin.

Waterbury Vilijos Choras, vadovaujamas K. Strižausko

Kalbės Drg. R. Mizara, LDS Centro Pirmininkas, Dainuos Hartfordo Laisves 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 Brooklyno iki Bostono. Gi Proletarų Meno Sąjungos 
Chorai pasirodys kiek jie nuprogresavo per žiemą 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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. <>RAND RAPIDS, MI- Į 
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis, 

1323 Muskegon Ave. Į 
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, 

730 Nason St. 
Protokolų Sekr. Kari Rasikas,

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

ir Svetainės Randavotojas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker

PHILADELPHIA, PA-

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

N. W

117

Ave.

M.

' T.

A.

Avė.
LIGONIŲ LAN.BSbrdctaocm

Ligonių
Varnienė,

Lankytojai

132C McReynold Ave.
Andrufika,

Grušiūtč,

Kaupai,

Iždo
1351 Broadway Ave.

Globėjai:

1307 Davie Avenue

Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna

Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

pas

Ave.

ir So-

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.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banka St. 
Pirm, jiagclb. M. McfikiniB. 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligoniu rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Ave. 
Iždininkus Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Rctravičia, 702 No. Montello St.
J. .Tokubavlčius, 162 Melrose St. 

Mačiulaitis, 57 Arthur St 
Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Avė.

.'M „ “ Draugijos susirinkimai
atsibūta kas mėnesi. kiekvieną pirmą sere- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, M»h.

Vattryka 1931 metam:
Pirm. W. Gelu»eviči«. 61 Glendale St..
Pirm, paegib. A. Sauka,

256 Amee St.
Nutarimų rašt. J. Strlplnii,

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Ven«lau«ki»,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

158 Ames St.
Iždininkas .M. Miškinis,

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

B. ZdanaviČla, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas

ALDLD 148 kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienj, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 87 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku
rie negalite duoklių 'užsimokėti, atsikreip
kite j sdsirinkimą ir būsite puliuosuoli. 1

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, J.Ružinskas,
Korsikai, J. Ruseckas, 

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam 
1057-63 llamilton Avė.

J.

namo,

ROCHESTER, N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEM1N0 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., Černauskas B., 103 Mailing Drv. 
Pirmininko pagelbininkas Miller, _ J.
Protokolų rašt. Gendrėnas,
Iždininkas, Galinaitis K.,

29
Finansų raštininkas Manelis
Finansų rašt. pagelbininkas, 
Maršalka, Feliks Manelis

Iždo Prižiūrėtojai:
1. Andriunas, P.,
2. Yenčius, M.,
3. Švedas, Geo.,
4. Prūsas,, J.,

Susirinkimai būna 
nedėldienj. Pradžia

Pk.
St.

8 Ludwig 
S.

67 Cutler
Pulaski Street
F. ,
9 Kostner Pk.

G. ZurgulienS
52 Dale

Hoff
st reet
Street

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

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barberne” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

290 StreetWilkins
Townsend St.

943 Avcnuo D
18 Dudley St. 

kiekviena mėnesi pirmą • 
3 vai. po pietų.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžėrig 
[ŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

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

Broadway karais—išlipt ant Fluxhinf Ave.

i^E=3OI=IOE=3OK=3OE=3O^3
H JUOZAS KAVALIAUSKAS H

Laimiuotas Graborius

1439 South 2nd Street

Pcniiay!vania ir New Jer
sey valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 1188 

Keystone—Mala 1417



Puslapis šešta* " LAISVI Pirmad., Gegužės 29, 1933
A JR........SSS *****

STOKIM Į BENDRA VEIKIMU UŽ 
BEDARBIU REIKALUS

Kailiasiuvių Pasiryži
mas prieš Valdiškai

Skebinę Uniją
NEW YORK. — Kailių 

Fabrikantų Asocižįc^a pereitą 
ketvirtadienį savo dirbtuvėse 
buvo ant sienų išlipdžius įsa
kymus, kad visi darbininkai 
susirašytų į Amerikos Darbo 
Federacijai p r i k 1 a u s ančią 
g e n g s t eriškai-skebinę uni ją. 
Darbininkai tuos įsakymus vie
nur nudraskė, kitur apspjau
dė ii/' visaip subjauriojo.

Iš 9,000 kailiasiuvių šičia 
7,000 priklauso prie revoliu
cinės Kailiasiuvių Industrinės 
Unijos.

Tą pačią dieną 15 policijos 
detektyvų saugojo socialistus 
ir gengsterius, kurie kailių siu
vimo centre dalino lapelius 
prieš Industrinę Uniją, o už 
Darbo Federaciją.

Dviejuose desėtkuose dirb
tuvių darbininkai paskelbė 
streiką, kada bosai juos vertė 
stoti į federacinę uniją. Bo
sai. pagaliaus, nusileido ir 
tie kailiasiuviai vėl dirba, 
kaip nariai revoliucinės uni
jos.

Roosevelto valdžia stengiasi 
išnaikinti visas kitas unijas, 
apart savo Darbo Federacijos.

Melagingas Kidnapini- 
mo Kaltinimas prieš

Industrinę Uniją j
NEW YORK. — Penktadie

nį neteisingai tapo įkaitinti 
teisme, kaipo “kidnaperiai,” 
keturi nariai lądustrinės Mais
to D(aroininkų> Unijos. Kiti 
astuoni dar laukia įkaltinimų. 
Policija visus juos areštavo, 
įsiverpdama į unijos centrą.

Kad keturi darbininkai iš 
Arrow’ pieno kompanijos at
vyko į industrinės unijos ofisą 
pasikalbėt apie streiko šauki
mą, tai policija jų atsilanky
mą apvertė augštyn kojomis ir, 
pagal kompanijos pakuždėji- 
mą, sugalvojo, būk tie pieni
nės darbininkai buvę “kidna- 
pinti,” pasigrobti. Ot prie ko
kių šunybių prieina darbda
viai ir policija kovoj prieš re
voliucines unijas.

LDSA 1-mo Apskričio 
Konferencija ir Pik

nikas Sekmadienį
Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimo Amerikoj piknikas

Budeliavimai Areštuotų 
Bedarbių

NEW YORK. — “Ar tu no- 
ri maisto uždyką?” paklausė 
vienas policmanas nuovadoje 
ir spyrė į pilvą negrui bedar
biui II. Snipe’ui, areštuotam 
už dalyvavimą demonstracijoj 
prieš šelpimo biurą. Antras 
policmanas paklausė: “Ar tu 
nori uždyką kambarių ?” ir 
drožė kumščiu jam į veidą. 
Trečias užklausė: ”Ar tu nori 
veltui gaso?” ir trenkė jam į 
sprandą. . •

Jeigu žmogus nebūtų buvęs 
tokio drūto sudėjimo, gal jį 
būtų užmušę policiniai pikta-

ir konferencija įvyks 4 d. bir
želio, Meadow Grove Parke 
(VaiČionio farmoje), Qran- 
ford, N. ’J.
' Konferencija prasidės 10 
vai? iš- ryto. Pikniko pradžia 
12 yal. dieną.
‘ Kiek galima buvo sužinoti 
iš kuopų, tai prisirengimo dar
bas eina visu smarkumu. 
Draugės nowjersietes visuo
met išlaiko savo duotą žodį. 
Jos davė žodį, kad padarys šį 
pikniką vieną, iš geriausių, ir 
taip bus.

Pavasario į vasarą gamtos 
grožis, oro kvepėjimas kiek
vieną vilioja i laukus, kad nors 
valandėlei pamiršti dvokiantį 
miesto orą. Apart to, Mea
dow Grove parko medžiuose 
čiulbės įvairūs paukščiai. Ant 
pagrindų grieš šauni muzika, 
kur ir suaugę galės pasišokti 
ir žaislų pažaisti; ir tuo pa
čiu kartu parems LDSA Pir
mą Apskritį, kaipo dalį dar
bininkų judėjimo.

I dariai. Snipe yra jau 20 mė
nesių be darbo ir kenčią alkį 
su savo moteria ir duktaria.

Bedarbiai turi plačiau orga
nizuotis į blokų komitetus ir 
Bedarbių Tarybas; su jais tu
ri dėtis ir dirbantieji, Tik 
per didelę masinę spėką gali-4 
ma bus nuveikti tokius žiauru
mus ir išsikovoti tinkamą pa
šalpą bedarbiam.

GERBIAMIEJI;
Balandžio 30 d., 1933 m., 

Lietuvių Piliečių’ Kliubo sve
tainėje, 80 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., įvyko lietuvių orga
nizacijų bendro fronto konfe
rencija. Dalyvavo 105 atsto
vai nuo 34 organizacijų.

Konferencija svarbiausiai 
buvo šaukiama pasitarti, kiip 
sudaryti bendrą veikimą už 
bedarbių ir abelnai darbinin
kų tuojąutinius reikalus.

Konferencijoj abelnai pra
ėjo ta .mintis, kad. yįsos ?lietu
vių darbininkiškos organizaci
jos (politinės, apšvietos, kul
tūrinės, pašaipinės ir tt.), ne
paisant politinių bei religinių 
skirtumų, gali sudaryti bendrą 
įveikimą už būtiniausius dar
bininkų reikalus, už tuojauti- 
nę tinkamą pašalpą badaujan
tiems bedarbiams ir jų šeimy
noms, už bedarbių * ir socialę 
apdraudą darbdavių ir val
džios lėšomis, už sutrumpini
mą darbo savaitės iki 30 va
landų nenumažinant mokestį 
ir tt. Jums, kaip ir visiems 
kitiems darbininkams, žinoma, 
jog dabar visų darbininkų pa
dėtis bloga ir juo toliau, tuo 
labiau blogėja; kad bedar
biai negauna tinkamos pašal
pos, o pastaruoju laiku ir tą 
menką pašalpą, kokią iki šiol 
teikia tūlam skaičiui bedarbių, 
turčių klasė bando sumažinti, 
kad apsaugoti savo pelnus. 
Skurdas, vargas ir badas di
dėja. Taigi darbininkai turi 
ką nors daryti.

Tik susivieniję darbininkai 
visi] tautų, visų sriovių, neat
sižvelgiant į politinius bei re
liginius įsitikinimus, gali pri
versti turčitis ir jų valdžią su
teikti visiems bedarbiams tin
kamą pragyvenimą, jeigu ne
gali duoti darbo.
*1 Konferencija, apart kitų ta
rimų, priėmė bėčlarbės klausi
au reikalavimus ir išrinko ko
misiją įteikti juos miesto val
džiai. Konferencija pasisakė 
kuodaugiausiai darbuotis už 
bedarbių reikalus. '■

Mes prašome jūsų savo su
sirinkime apsvarstyti konfe
rencijos reikalavimus ir tari
mus, o po to išrinkti savo at-

cijoj, jeigu sutinka stoti į 
bendrą veikimą už bedarbių 
reikalus, gali prisidėti prie to 
darbo prisiunčiant savo atsto
vą į minėto komiteto susirin
kimą. Taipgi kiekviena orga
nizacija gali patiekti savo pa
siūlymus bendram veikimui, t

Mes >manonįe, kad jums, 
kaip ir ‘višiemš kitiems darbi
ninkams, rūpi ką nors daryti, 
kad gelbėti savo ir kitų darbi- 
pinkų gyvastį, kad kovoti 
prieš bedarbę, skurdą ir badą. 
• Mes .mapome., kad. jūs ?pri
sidėsite' prie bendro veikimo 
už tuojautinius darbininkų 
reikalus ir prisiųsti savo at
stovą.

Su Draugiškais - Linkėjimais,
Lietuvių Organizacijų 
Bendro Fronto Konfe
rencijos Veikiančio Ko
miteto Sekretorius.

46 Ten Eyck St., B’klyn, N. Y.

Žuvę Nuo Automobilių ir 
Šaudomųjų Ginklų

NEW YORK. — Pagal pra- 
nešimą vyriausio miesto dak
taro kvotėjo, šiemet Didžiaja
me New Yorke nuo automobi
lių žuvo jau 439 žmonės, o 
nuo šaudomųjų ginklų 170. 
Tai tik per 155 dienas nuo me
tų pradžios.

kovoja prieš deportavimą 16 
bedarbių jūrininkų. Jie su 
šimtais kitų stojo kovon, kada 
juos metė laukan iš YMCA 
misijos prieglaudos ant Jane 
St. Tarptautinis Darb. Apsi
gynimas kaltina darbo minis- 
terę Frances Perkins už nau
jus deportavimus.

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 subatoje, 27 d. 
gegužes. Antrašas, 131 N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. Tarpe Berry ir Bed
ford Ave. < ■.

Savininkas John Jurevich.
1 * (123-125)
/

i PARPAVIMAI
J ? > ’ Į . < r ;

PARSIDUODA saldainių krautuve 
į arba priimsiu į parterius, vieta la
bai. gera tam bizniui. Pageidauja
ma/ kad atsilieptų tuokie, kurie kal
ba anglų kalbą, nes vieta ameriko
nais apgyventa. 1547 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. (125-127)

PARSIDUODA furničiai—$30. Yra 
viskas, kas reikalinga gyvenimui.

Kreipkitės: 654 Grand St., Brooklyn,
N. Y. (Barberio šapo j.) (124-127)

IŠRANDA VO JIM AI
PASIRANDAVOJA fornišiuotas di

delis kambarys del vieno, ar dviejų 
vyrų, ant atskiro floro su visais pil
nais. įtaisymais. Randa pigi. Kreip
kitės:

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

“Bankrūio” Bargenai
• -- --- .4

Jaunuolių Dienos Bėgikai
BROOKLYN. — Kad dau-1 

giau darbininkų suinteresuotu 
Nacionale Jaunuolių diena,; 
šeštadienį įvyko bėgimas ilgos 
eilės jaunuolių 40-ta gatve ir 
13-ta Avenue. Bėgikai buvo 
užsikabinę iškabas su obalsiais 
prieš imperialistinį karą.

į Išmesią 18,000 Bedarbių I 
i Šeimynų ši Mėnesį '

Didžiajame New Yorke va- 
sario mėnesį buvo iš namų' iš-1 
mesta 9,500 bedarbių šeimy<-į 
nų, balandyje-—12,’000. Ap- ‘ 
skaitliuojama, kad' gegužės

stovą bendram veikimui su 
tomis lietuvių organizacijomis, 
kurios dalyvavo konferencijoj. 
Konferencijoj, apart eilės ma
žesnių organizacijų, turėjo sa
vo atstovus tokios didžiulės 
organizacijos, kaip švento Jur
gio Draugija, Amalgameitų 
Unijos Lietuvių Kriaučių lo-
kalas 54, Lietuvių Piliečių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” M ame

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

NEW YORK. — Suvažiavi
me Nacionalės Kreditorių Są
jungos’ liko iškelta aikštėn 
klastingos daugelio biznierių 
gudrybės. Jie ant langų bei 
iškabų skelbiasi, kad bankru
tuoja ir todėl pigiausiomis 
kainomis turi daiktus pardavi
nėti. Tuomi pritraukia leng
vatikių pirkikų; o už parduo
damus daiktus dažnąi paima 
brangiau, kaip kitose krautu
vėse# Tais ir kitais suktais 
prekybos būdais yra per me
tus išmelžiamą iš žmonių 430 
milionų dolerių Amerikoje. 
Amerikoje.

mėnesį už r&ndų neužsimokė- 
i jimą bus ištrenkta į ’gatves 18 
: tūkstančių bedarbių šeimynų.

Irgi “Nemorališka” .

Kliubas, Martino Liuterio 
Draugija ii kitos.

Konferencija išrinko platų 
komitetą, po vieną atstovą nuo 
kiekvienos organizacijos. Ta
sai komitetas nutarė savo su
sirinkimus Raikyti kartą į mė
nesį, ketvirtą penktadienį 
kiekvieno mėnesio. Mes pra
šome, kad jūsų organizacija 
prisidėtų prie.bendro -Veikimo 
ir prisiųstų savo atstovą į kon
ferencijos išrinkto komiteto 
posėdį. Visės organizacijos, 
kurios nėdalyvaVo konferen-

3 METAI KALĖJIMO UŽ 
FALŠYVAS BUMAŠKAS

BROOKLYN. — Nuteistas 
t«r i m 8 m, e t a m s kalėjiman 
Charlie Cantiglia už skleidimą 
falšyvų. dvidešimtdeterinių.

Coney Islande buvo areštuoti 
trys jauni vyrai už tai, kad 
jie gulėdami ant smėlio pajū
ryj nusileido maudynių marš
kinius iki juosmenį. Policma- 
nas juos skundė už nemora- 
lišką užsilaikymą^ bet teismas 
be bausmes paleido. O bur- 
leskuose faktinai riuogos mer
gos tai, mat, policijai įstaty
miška ir morališka.

------- ŠIANDIEN IR VISA SAVAITĘ!-------  
MGird«cite ,r TOM MOONEY 

Reikalavima Laiįvėa Ar Mirties!
Pirmoje svarbioje filmoje kalbą gar

siojo kalinio,* kada buvo paliuosuotas ii 
kalėjimu, naujam tardyfnuk—dalis pro
gramos veikimo pasaulio plotme, 
Dienomis nuo 10 ii ryto iki vidurnakčio 
EMBASSY THEATRE 1560 Broadway 
♦6th ir 47th Sts. 25c per visą dieną

Neverta Girti? Pinigais
BROOKLYN. — Tūlas. Sa- 

mas ‘Dursus vaikštinėjo po 
miestą, jieškodamas pirkti 
aludę, ir keliems pasisakė, 
kad turįs $4,000 pinigų tam 
reikalui.' Paskui nužiūrėjo, 
kad kas tai slankioja apie jo 
namus. Pranešė policijai. 
Pereitą penktadienį detekty
vai suėmė kelis vyrus, kurie 
būvo atVažiiiVę’ apiplėšt- Dur- 
šušą ’jo kambariuose. Dabar 
Dursus supranta, kad • ne
verta girtis turint daug pini
gų. : ' • l ______________ _

Springfield, III. Illinojaus 
valstijoj visuotinas refe
rendumas už panaikinimą
prohibicijos jįvyks birželio 1 
dieną.

KOVA PRIEŠ
DEPORTACIJĄ

NEW YORK. — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
, viso 50 kenukų

• Už $5.75 < ' r
Persiuntimas apmokėtas. • Pinigus 

prašome prisiųšti iŠ anksto

“LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

. ' • ! ; ' i : ;

PASIRANDAVOJA 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)

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C- A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (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;

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na-

mas ant puikaus kalno, aplinkui di
deli medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upe, tyras vanduo maudytis.

Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržovių apščiai.

Kaina tik $10.00 j savaittę
Ypač dabar j pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

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

Telephone, Stagg 1-4401 j

RADZEVIČIUS •
GR4BORIUS 
(IJNDKRTAKKR) b

402 Metropolitan A venue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. T.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
■ i ant visokių kapinių; parsamdo au

tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Sinomi pranešu savo kostume- 
riams, 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- 
p ui kiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

j Sergančių Vyrų ir Moterų! 
Chroniškos Ligos Gydomos į

Šiandien atei- j 
kite delei savo ? 
sveikatos išty-; 
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš-, 
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 

______ Skilvio, Žarnų 11 
ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. -_________ . j "

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

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

Prieinama Kaina ,
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
, Kalbame lietuviškai

DR. ZINS 
110 EAST 164 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 1 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.—.—>—į 
SKAITYKIT IR” PLATWL 

KIT “LAISVĘ”
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NOTARV 
PUBLIC

t

MATHEW P; BALLAS 
( Bl ELA U S K AS) 
G R A BŪRIUS

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

Mūsų (Staiga atlieka sekančius darbus; 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA

■ PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUV-EZTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŲRET1. DUODAM* GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' . - . .

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKltES į MUS, O MES 
,KUO>GERIĄU$IĄ1 PATĄRNAUSIM.

■ ■ ' MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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TEL. STAGG 
2-5043

DR. HERMAN MENDLOWITZ
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 iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 Vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




